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Basisgegevens 
 

Opdrachtgever 
Naam:  De heer Anoniem 

Adres: Anoniemstraat 1 

 1234 AB Demo 

e-mail: info@lexacon.nl 

 

Gegevens object 
Adres: Anoniemstraat 1  

 1234 AB Demo 

Keuringsdatum: 19-06-2015 

  

Soort woning: 2-1 kap woning 

Bouwperiode: nvt 

Inhoud: nvt 

Bewoond: nvt 

Weersgesteldheid: Zonnig 

  

 

Naam adviseur 

Boele, Alexander 

Adviseur Lexacon Bouwconsultancy 
 

Aanwezigen 

De heer Anoniem  

De heer Boele (Lexacon) 

 
Onderzoeksopdracht 
 

> De woning vertoont schimmelvorming in kasten. 
> De woning vertoont scheurvorming in de gevels.  
> Welke oorzaken zijn er en wat is gewenste manier van herstel c.q. preventie? 
> Wat is de kwaliteit van het voegwerk? 
> Wat zijn de mogelijkheden tot het isoleren van de begane grond vloer? 
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Bevindingen 

 

Schimmelvorming in de kasten 
In de werkruimte op de begane grond komt in twee kasten, 
grenzend aan de buitenschil van de woning schimmelvorming 
voor. De schimmelvorming is droog, niet actief, gezien het 
gegeven dat de schimmel zich eenvoudig laat verwijderen. 
Daarnaast blijkt uit een vochtmeting dat de wand, op dit 
moment, niet vochtig is. 
 
Van optrekkend vocht is geen sprake, mede gezien de droge 
kruipruimte onder de naastgelegen bijkeuken. De ruimte onder 
de werkruimte was niet bereikbaar c.q. niet inspecteerbaar. 
 
Aan de buitenkant van deze ruimte is het voegwerk in goede 
staat. Er is geen goede afwatering door bv een waterslag 
aanwezig aan de onderkant van het kozijn. Hierdoor kan vocht 
c.q. regenwater eenvoudig de spouw bereiken.  
De spouwmuur is niet voldoende ventilerend door het 
ontbreken van open stootvoegen. 
 

 

 
 

 
 

Scheurvorming in de gevels 
De woning vertoont een lichte mate van scheurvorming: 

> Bij de lateien in de voorgevel 
> Bij het kozijn op de begane grond ter plaatse van de 

keuken  
> Op de hoek voorgevel/zijgevel 

 
Het betreft geringe, vrij gelijkmatig van dikte, scheurvorming. 
De scheurvorming is niet wijkend van karakter. Bij lateien deels 
horizontaal en trapsgewijs vanaf de kap.  
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Voegwerk 
Het aanwezige voegwerk is licht aangetast door vocht c.q. 
zanderig, maar is voor het overgrote deel nog hard, niet 
verzand of uitgespoeld. De kwaliteit van het voegwerk is niet 
heel hard.  
 

 

 
 

Vloerisolatie 
De kruipruimte heeft een hoogte van 30 tot 40 cm, vrij van 
puin en droog. De begane grondvloer is van beton en is 
ongeïsoleerd. De leidingen vertonen geen lekkage en zijn goed 
gebeugeld. 
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Advies 
 
Schimmelvorming in de kasten 
Ten gevolge van het ontbreken van de een goede spouwmuurventilatie en ten gevolge van 
temperatuurverschillen op de gevel tussen binnen en buiten biedt deze gevel een 
voedingsbodem voor schimmels. Schimmels gedijen goed in een verwarmde en vochtige 
ruimte. Dit ontstaat vaak op grensvlakken (scheiding tussen binnen en buiten) in zwak tot 
matige geventileerde ruimten. De gevel is wel geïsoleerd, maar mogelijk ter plaatse van de 
bijkeuken/werkkamer niet optimaal. 
 
De combinatie tussen een slecht geventileerde spouwmuur (de spouwmuur blijft mogelijk te 
lang vochtig aan de binnenzijde van de buitenmuur), nauwelijks geventileerde ruimte 
daarachter en condensatie ten gevolge van de temperatuurverschillen leidt tot 
schimmelvorming. 
 
Herstel: 

> Aanbrengen van een aantal open stootvoegen (onder en bovenaan in de buitenmuur) 
> Aanbrengen van een waterslag onder het kozijn 
> Schimmels verwijderen met een schimmeldodend middel en de wand opnieuw 

sausen. 
> Ruimte regelmatig ventileren, en overmatig vocht produceren verminderen.  

 
Scheurvorming in de gevel 
De scheurvorming in de gevelvlakken ontstaat door lengteuitzetting van wanden en lichte 
spanningsverschillen ten gevolge van enige lichte zettingsverschillen. Dit toont zich over het 
algemeen in de hoeken van muuropeningen en verloopt vaak trapsgewijs.  
 
Bij lateien ontstaat door drukkrachten van het metselwerk en lengteuitzetting van 
verschillende materialen scheurvorming in de overgang van beton naar metselwerk en bij de 
oplegging van de lateien. 
 
Tevens werken de voorgevel en zijgevel in verschillende richtingen, hetgeen kan leiden tot 
scheurvorming op de hoeken van gevels. Vaak zijn ook de spouwankers te dicht bij de 
hoeken aangebracht. Hierdoor kan een gevel bij lengteuitzetting de spanningen niet goed 
kwijt. 
 
Herstel: 

> Gezien de mate en karakter van de scheurvorming en de mate waarin het de 
afgelopen jaren zich gevormd heeft kun je nu volstaan met het repareren van de 
scheurvorming zonder het aanbrengen van bv. wapening in de voegen (HAS 
methode).  

> Alleen het voegwerk dient gerepareerd te worden, tenzij enkele stenen dermate 
beschadigd zijn dat deze ook vervangen dienen te worden. 

 
Voegwerk 
Het aanwezige voegwerk is onderhevig aan de tand des tijds, echter het voegwerk is nog 
voldoende hard en niet dermate zanderig of uitgespoeld aanwezig dat het vervangen dient te 
worden. Het volstaat om de komende jaren het voegwerk te controleren en te handhaven, 
waarbij het van belang is de zuidwest gevel met name inspecteren. De zuidwestgevels 
hebben meer te lijden onder de weersinvloeden. 
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Vloerisolatie 
Het is mogelijk om de vloer c.q. kruipruimte te isoleren. Het is hierbij ook belangrijk te kijken 
wat de vrije hoogte vanaf de onderkant vloer is. Bij meer dan ca. 50cm aanwezig is het 
isolerende effect bij een bodemisolatie matig aanwezig.  Hiertoe zijn een aantal 
mogelijkheden o.a. onderstaande: 

> Bodemisolatie 
> Drowa-chips  
> PS (polystyreenparels 
> Schelpen 

> Vloerisolatie 
> PUR-schuim 
> Isolerende folie 

In uw kruipruimte (onder bijkeuken) is de vrije hoogte ca. 30-40 cm. Er is met een 
bodemisolatie goed resultaat haalbaar. Bijvoorbeeld met gebruik van Drowa-chips of PS 
parels wordt, volgens fabrikant, ook een Rc (warmteweerstand c.q. isolerende waarde) van 
minimaal 2,5 gehaald. Een bijkomend voordeel is ook dat de kruipruimte bereikbaar blijft. 
Eventueel leidingwerk heeft ook profijt van het drogere klimaat, omdat corrosie van 
leidingen minder kans krijgt. Het aanbrengen van Drowa-chips is ook zelf goed uit te voeren 
 
Een alternatief is het gebruik van PUR. Met deze vorm van isoleren wordt de onderkant van 
de vloer voorzien van een laag isolerend schuim. Deze isolerende waarde hiervan is naar 
gelang de aangebrachte dikte. PUR heeft als eigenschap dat het uitzet en geeft een naadloos 
effect tegen de onderkant van de vloer. De bodem van de kruipruimte wordt niet gebruikt en 
blijft bij voldoende vrije hoogte ( na aanbrengen) goed bereikbaar. 
 
De te kiezen werkwijze c.q. product is een persoonlijke afweging. Een aantal 
aandachtspunten zijn: 

> Wat is de vrije hoogte? 
> Moet de ruimte goed toegankelijk blijven? 
> Zelf doen? Of laten doen. 
> Welke isolerende waarde is gewenst? (RC van 2,5 is minimaal gewenst) 
> Milieuvriendelijk? (PUR is minder milieuvriendelijk dan bv. DROWA) 
> Kosten? Vraag op basis van dezelfde uitgangspunten liefst 3 offertes aan! 
> Kies een aanbieder welke is aangesloten bij de VENIN, vereniging van naisolatie 

bedrijven. 
 

Zie voor meer informatie bijvoorbeeld deze websites: 

> www.venin.nl 

> www.pluimers.nl 

> www.drowachips.nl 

 

http://www.venin.nl/
http://www.pluimers.nl/
http://www.drowachips.nl/

