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Relatieve vochtigheid

± 10 liter vochtproductie/dag per huishouden                             600 m3 lucht 20°C van RV=0% naar RV=100%



Damptransport kapzone (stookseizoen)

Eeuwenoude dynamische 
vochtbalans in monument



Damptransport kapzone (stookseizoen)

Isolatie verstoort dynamische 
vochtbalans in monument



Damptransport kapzone (stookseizoen)

Damprem herstelt dynamische 
vochtbalans in monument



Vochtgerelateerde problemen



Vochtgerelateerde problemen



Vochtgerelateerde problemen



Vochtgerelateerde problemen



Uitvoeringsrichtlijnen monumentale daken



Beslisboom



Keuzecriteria (pannendak)

Zoldervloer Binnen Buiten

Onderdakse ruimte verwarmd
Wel X X

Niet X

Beschoten of onbeschoten kap
Beschoten X X

Onbeschoten X

Vervanging dak of vochtig beschot
Ja X X

Nee X

Verhoging dakvlak mogelijk
Ja X X

Nee X

Welvingen dakvlak
Ja X ISOLATIEFOLIE

Nee X X

Sporen/gordingen
In zicht TUSSEN X

Uit zicht TUSSEN+TEGEN X



Isolatievarianten

Binnen/buitenisolatie Hoofdvariant Subvariant

Buitenisolatie
(bouwfysisch beste keuze)

Isolatiefolie Flexibel, 2x20mm spouw, welvende daken

Isolatieplaten Redelijk flexibel, complexe daken

Isolatiepanelen Star+tengels, grote eenvoudige daken

Sandwichpanelen Star+tengels+dragende onderplaat, vervanging daken

Binnenisolatie

Tussen 
sporen/gordingen

Zonder spouw S/G in zicht, voorkeur tov met spouw

Met spouw
S/G in zicht, nadeel vochtconcentratie elders vanwege 
convectief damptransport

Tegen 
sporen/gordingen

Zonder spouw S/G uit zicht, voorkeur tov met spouw

Met spouw S/G uit zicht, nadeel convectief damptransport



Isolatieconcept pannendak - binnenisolatie tussen sporen/gordingen

➢ Vochtproblemen eerst verhelpen
➢ Zachte isolatieplaat voor goede vulling
➢ Dampremmende laag vereist

➢ diffusieweerstand > 10 m
➢ op naden en rondom luchtdicht

➢ Waterkerende laag (dampopen) optie
➢ maar aanbevolen
➢ dampopen Sd < 0,2 m

➢ Extra ventileren



Isolatieconcept traditioneel rietdak - binnenisolatie tussen sporen

➢ Spouw toepassen i.v.m. riet binden
➢ Geen waterkerende laag nodig



Isolatieconcept lei op beschot - binnenisolatie tussen sporen

➢ Spouw toepassen i.v.m. geringe ventilatie 
onder leien

➢ Geen waterkerende laag nodig (>30°)



Isolatieconcept metalen dak niet geventileerd - buitenisolatie

➢ Structuurmat voorzien van waterkerende 
laag (i.v.m. condensafvoer)

➢ Gebrekkige ventilatie
➢ Sterk dampremmende laag Sd > 150 m
➢ Alleen bij gefelste en roevendaken 

toepasbaar (zijn voldoende regendicht)



Isolatieconcepten in uitvoeringsrichtlijnen



Dampremmende en waterkerende laag

dampremmende laag waterkerende laag dampremmende laag waterkerende laag

verplicht optioneel optioneel optioneel

op latten verplicht optioneel optioneel optioneel

op beschot verplicht geen
concept niet toepassen 

bij monumenten

concept niet toepassen 

bij monumenten

traditioneel verplicht geen optioneel geen

schroefdak verplicht geen verplicht geen

geventi leerd verplicht optioneel verplicht optioneel

niet-geventi leerd
concept niet toepassen 

bij monumenten

concept niet toepassen 

bij monumenten
verplicht verplicht

Binnenisolatie

Lei

Riet

Metaal

Pannen

Dakbedekking Variant

Buitenisolatie



Eisen aan dampremmende laag

• Luchtdichte afwerking aansluitingen sporen, 
gordingen, nok, kapvoet, doorvoeren etc.

• Overlapping foliebanen en aftapen

• Voorkom perforaties

• Eventueel klimaatfolie toepassen (zelfregulerend)



Isolatiedikte (isoleer niet te dik!)



              

               

                   

             

               

                

       

Materiaalkeuze



Prestatiebladen isolatiematerialen



Voorbeeld prestatieblad PIR



Voorbeeld prestatieblad PIR



Voorbeeld prestatieblad PIR



Verduurzamingsrichtlijnen.nl



Interactief 3D model



Demoset materiaalsamples



Demoset mockups



Praktijkonderzoek na-isolatie van woonhuismonumenten



Tips

• Buitenisolatie indien mogelijk

• Pas extra ventilatievoorzieningen toe bij na-isolatie

• Geen dikke isolatiepakketten bij monumenten

• Zorg voor zorgvuldig aanbrengen damprem én op juiste plaats

• Kies voor isolatiemateriaal met de beste eigenschappen voor 

specifieke situatie


