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VOORWOORD

Vermits luchtdicht bouwen nog niet helemaal is inge-
burgerd, willen we in deze pocket oplossingen aanreiken 
voor de meest voorkomende knelpunten van luchtdicht 
bouwen. 

We bespreken zowel details voor massief bouwen als 
voor houtskelet bouwen.  
Vanzelfsprekend zijn niet alle mogelijke situaties opge-
somd omdat dit een veel uitgebreider naslagwerk
zou vergen.

Naast de details werden een aantal nuttig tips en tricks 
opgenomen die kunnen helpen om vakkundig en  
efficiënt luchtdicht te ontwerpen en bouwen.

De pocket vormt een eerste stap op weg naar lucht-
dicht bouwen, nl. zorgen voor een luchtdicht ont-
werp.
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1. WAAROM LUCHTDICHT BOUWEN?

Er zijn verschillende redenen waarom een gebouw lucht-
dicht moet zijn. 

Een van de belangrijkste reden is energie besparen. Er 
is geen sprake van een goede thermische isolatie zonder 
een efficiënte luchtdichtheid.

Een goede luchtdichting zorgt eveneens voor een   
beduidend hoger comfortgevoel  (sterk verbeterde 
prestaties van de isolerende bouwschil, minder tocht, 
stof, en pollen). 

Een goede luchtdichting zorgt ook voor een juiste en 
gecontroleerde werking van het ventilatiesysteem 
(goed ventileren doe je immers niet via allerlei onge-
controleerde lekken) alsook voor een optimale geluids- 
isolatie van het gebouw. 

Tenslotte moet er ook op gewezen worden dat men door 
een goed uitgevoerde luchtdichting bouwschade ten 
gevolge van inwendige condensatie kan vermijden en 
zo ook het risico op schimmelvorming.
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2. WAT U ZEKER MOET WETEN OVER   
    HET EPEIL EN LUCHTDICHT BOUWEN

In het jaar 2006 is de EPB-regelgeving van kracht gewor-
den met als toenmalig maximaal toelaatbaar E-peil het  
niveau E100. De eisen wat betreft het maximaal toelaat-
bare E-peil zijn in de daaropvolgende jaren stelselmatig 
verstrengd (E80 vanaf 2010 en E70 vanaf 2012) en zullen 
ook in de komende jaren nog verder naar beneden bijge-
steld worden. Zo geldt vanaf 2014 de E60 norm ( E54 voor 
wie zelf geen ‘hernieuwbare energie’ produceert). 

Tegen 2021 moeten we evolueren naar zogenaamde 
BEN-gebouwen (Bijna Energie Neutraal gebouw).
Op 19 juli 2013 legde de Vlaamse Regering in een prin-
cipiële goedkeuring vast welk E-peil gebouwen in 2021 
moeten halen, om te beantwoorden aan het ‘BEN-niveau’:  
 - Een BEN-wooneenheid heeft een E-peil lager dan of 

gelijk aan E30.
 - Een BEN-school of BEN-kantoor heeft een E-peil lager 

dan of gelijk aan E40.

Naast een doorgedreven thermische isolatie van de ge-
bouwschil en het voorzien van een performante tech-
nische installatie zal ook het behalen van een goede 
luchtdichtheid nodig zijn om aan de steeds strenger 
wordende EPB-regelgeving te kunnen voldoen.

Een goed uitgevoerde luchtdichte bouwschil wordt dus 
een noodzaak omdat dit de energieprestatie van een 
gebouw met 10 tot 15 E-peil punten kan verbeteren 
zonder dat hier zware investeringen tegenover staan! 

Binnen de EPB-regelgeving bestaan er geen eisen op het 
vlak van luchtdichtheid. De parameter wordt wel in aan-
merking genomen bij de berekening van het E-peil, door 
de beoordeling van de infiltratie- en exfiltratie verliezen. 

Bij de berekening van het E-peil is het de v50-waarde (uit-
gedrukt in m³/(h.m²)) die wordt ingegeven in de software.
Wanneer geen luchtdichtheidsmeting gedaan wordt,  
moet voor de v50-waarde 12m³/(h.m²) ingevuld worden.
Dit is wat men noemt de waarde bij ontstentenis.

Benaderend kan men stellen dat voor elke verbete-
ring van de luchtdichting van een woongebouw met 
1m³/(h.m²) dit gemiddeld zal resulteren in een daling 
van het E-peil met 1 E-punt.

Gebouwen waar geen aandacht aan luchtdichtheid werd 
besteed, behalen een v50 tussen de 6 en 12 m³/(h.m²). 
Met deze pocket reiken we oplossingen aan voor de 
meest voorkomende knelpunten. Dankzij een doordacht 
ontwerp en een verzorgde uitvoering kan de waarde ver-
minderen tot 2 à 6 m³/(hm²). Voor het behalen van lagere 
waarden is een diepgaande expertise en studie vereist.



12 13

3. HOE DE LUCHTDICHTHEID  
    VAN EEN GEBOUW METEN ? 

De isolatie van een gebouw kan in de ontwerpfase exact 
berekend worden. Bij de luchtdichtheid van een gebouw 
is dit echter niet het geval. Deze wordt gemeten in de 
eindfase van de werken. Op dat moment is het nog zeer 
moeilijk om grootschalige verbeteringen door te voeren.

U kan de luchtdichtheid van een gebouw bepalen door 
middel van een pressuratietest, ook wel blowerdoor-
proef genoemd. Hierbij wordt het gebouw zowel in 
onderdruk als in overdruk geplaatst ten opzichte van de 
buitenomgeving. Hierdoor bepaald men wat het debiet 
aan lucht, is dat via allerhande lekken het gebouw kan 
binnendringen. 

Gedurende de werken kunnen oriënterende metingen 
uitgevoerd worden. De tussentijdse metingen worden 
uitgevoerd op het moment dat alle delen van het lucht-
scherm nog toegankelijk zijn en men tekortkomingen 
kan corrigeren. De tussentijdse metingen kunnen plaats-
vinden na de luchtdichte inbouw van het buitenschrijn-
werk en/of na de plaatsing van de luchtdichting van het 
dakvlak.
  
Tijdens de meting kunnen lekken in de luchtdichte  
gebouwschil opgespoord worden. Dit opsporen kan  
gebeuren met het blote oog of vaak door gewoon te  
voelen met de hand, maar ook rookstaa;es, rookgenera-
toren en thermografische camera’s kunnen helpen bij het 
lokaliseren van lekken.

Na de meting kunnen volgende typische waarden m.b.t. 
de luchtdichtheid bepaald worden:

Het resultaat van de blowerdoorproef is V
50 

, het ge-
middelde van de lekdebieten doorheen de gebouwschil 
[m³/h].

De waarde die ingegeven wordt in de EPB-software in 
het veld ‘meetwaarde van het lekdebiet’  is v

50
 , de lucht-

doorlaatbaarheid van de gebouwschil (dit getal geeft 
een idee van het lekdebiet per uur en per m2 verliesop-
pervlakte [m3/h.m2] ). Men bekomt de v

50
-waarde door 

de V
50

-waarde te delen door de testoppervlakte van de  
gebouwschil (warmteverliesopp.). 
v

50
= V

50 
/Atest

De waarde die van belang is bij het behalen van een 
passiefcertificaat is de n

50 
,  het luchtverversingsdebiet 

(weergegeven in aantal luchtwisselingen per uur bij 50  
Pascal drukverschil tussen binnen en buiten [vol/h]). Men 
bekomt de n

50
-waarde door de V

50
-waarde te delen door 

het beschermd volume van het gebouw.  
n

50
 = V

50
/netto binnenvolume [m³/h per m³ = h-1]
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4. LUCHTDICHTHEID IN RELATIE  
    MET VENTILATIE 

De eerste stap die dient genomen te worden om te ko-
men tot een goede en gecontroleerde ventilatie van 
een gebouw is zo luchtdicht mogelijk bouwen. Door 
luchtdicht te bouwen ga je immers ongewenste lucht-
stromen door lekken en kieren van het gebouw zoveel 
als mogelijk uitsluiten. De lucht die een gebouw binnen-
dringt via kieren en lekken valt onmogelijk te regelen 
en te meten waardoor sommige ruimtes te veel zullen 
verlucht worden en andere dan weer te weinig. Eens het 
gebouw luchtdicht gemaakt werd, kan je vervolgens be-
wust én gecontroleerd gaan ventileren. 

Om de gewilde ventilatie niet te verstoren is het aan-
gewezen om naargelang het type ventilatie een  
bepaald luchtdichtheidsniveau te bereiken. In onder-
staand overzicht vindt u een aantal richtwaarden voor de 
luchtdichtheid (n

50
-waarde) in functie van het gekozen 

ventilatiesysteem:
 Systeem A: 5 tot 3 vol/h
 Systeem B: 3 tot 1 vol/h
 Systeem C: 5 tot 3 vol/h
 Systeem D: 3 tot 1 vol/h
(bron: ventilatiegids)

Vanzelfsprekend is het zo dat hoe beter het gebouw 
luchtdicht gemaakt wordt, hoe efficiënter de ventilatie 
zal kunnen gebeuren.

Voor passief is het zelfs zo dat de n
50

-waarde kleiner moet 
zijn dan 0.6 [vol/h].

5. AANDACHTSPUNTEN BIJ HET  
    ONTWERPEN VAN EEN WONING  
    MET EEN HOGE LUCHTDICHTHEID 

Hou reeds in de ontwerpfase rekening met het lucht-
dichtheidsaspect.

 - Zorg ervoor dat de luchtdichte laag overal de continue  
isolatielaag kan volgen zonder onderbrekingen. 

 - Bepaal het beschermd volume en zo ook de ligging 
van het luchtscherm in de verschillende doorsneden.  
Bepaalde ruimtes worden in sommige situaties beter  
uit het beschermd volume gehouden, zoals kelders, 
stookruimtes, wasplaatsen,…

 - Probeer ingewikkelde details te vermijden, hoe  
eenvoudiger de vorm van het gebouw hoe eenvoudiger  
de plaatsing van de luchtdichting. 

 - Werk alle details die verband houden met de luchtdich-
ting zo gedetailleerd mogelijk uit.  

 - Beperk het aantal doorboringen door voldoende 
aandacht te besteden aan de juiste positie en keuze 
van de technieken. 

 - Voorzie voldoende plaats tussen het buizenstelsel  
zodat op een correcte manier luchtdichte moffen  
geplaatst kunnen worden.

 - Plaats zo min mogelijk stopcontacten, schakelaars en 
leidingdoorvoeren in de buitenmuren.

 - Vermijd de combinatie van verschillende construc- 
tiewijzen. Er moet steeds aandacht besteed worden aan 
de verbindingen tussen de verschillende elementen. 

 - Doe een grondig vooronderzoek naar de juiste keuze 
van materialen. 
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 - Door te werken met componenten van één leveran-
cier ben je er zeker van dat alle producten perfect op 
elkaar afgestemd zijn en dat een luchtdicht eindresul-
taat verzekerd is. Bij eventuele vragen of problemen 
tijdens de uitvoering heb je dan ook slechts één aan-
spreekpartner die verantwoordelijk is voor het gehele 
luchtdichtsysteem.
Het door elkaar gebruiken van verschillende merken 
luchtdichte materialen in één gebouw kan, bij het 
eventueel niet behalen van het vooropgestelde E-peil 
na de blowerdoorproef, immers leiden tot onnodige 
en onaangename discussies met betrekking tot de  
verantwoordelijkheid bij eventuele luchtlekken!

 - Maak een gedetailleerde en volledige offerteaan-
vraag op met een overzicht van de oplossingen. 

 - Betrek zoveel mogelijk bouwpartners bij het lucht-
dichtingsverhaal. Iedere schakel is belangrijk zowel de 
hoofdaannemer als de aannemer technieken. Zodat  
het werk van andere niet beschadigd wordt door  
onwetendheid. Dialoog is nodig om conflicten te  
vermijden.

 - Bekom een verzorgde uitvoering en zorg voor een 
goede coördinatie van de opeenvolgende werken.

6. MATERIALEN EN LUCHTDICHTHEID  

6.1 Welke bouwmaterialen kunnen als luchtdicht                                      
beschouwd worden?

 - Voorzie metselwerk van een pleisterlaag (d>6mm) 
of cementering die voldoende dik is en barstvrij. Het 
waarborgt de luchtdichtheid van het metselwerk. 

 - Een betonplaat of holle welfsels met een druklaag 
geeft de luchtdichtheid van de lopende vloerdelen. 
De uiteinden van de holle welfsels moeten afgedicht 
worden door de druklaag. Er dient ook speciale aan-
dacht geschonken aan de aansluitingen met de gevels 
alsook aan de aanwezigheid van constructievoegen.                                                                                                                               
                                                                                                                                                          

 - Bij volhouten of gelamineerde liggers mag het hout 
niet gebarsten zijn, anders heb je luchtlekken via de 
barsten.

 - Bij structurele bouwplaten, zoals OSB-platen, spaan- 
platen en houtvezelcementplaten informeer bij de 
fabrikant of de plaat voldoende luchtdicht is. Dit is 
afhankelijk van het fabricageproces. Bij onvoldoende  
luchtdichtheid moet een extra luchtscherm aange-
bracht worden. De aansluitingen tussen de platen  
en tussen de banen van het dampscherm worden  
afgesloten met een speciale kleefband.

 - Alle folies, lijmen, kleefbanden, moffen met slabben, 
vloeibare producten met wapening en luchtdichtings- 
manchettes die speciaal ontwikkeld werden voor 
luchtdichte toepassingen waarborgen een voldoende 
luchtdichtheid bij een juiste keuze van materiaal 
per ondergrond.

- Om te komen tot een goede hechting tussen de  
verschillende materialen, dient de ondergrond stofvrij  
en droog te zijn. De plaatsing van deze elementen 
moet uiterst zorgzaam gebeuren.
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6.2 Hoe omgaan met luchtdichtheid bij  
buitenschrijnwerk?

Om te komen tot een goede luchtdichtheid van uw  
project speelt de juiste keuze rond het buitenschrijn-
werk een cruciale rol. Niet enkel de luchtdichte plaat-
sing is belangrijk maar ook de fabricage van het raam zelf 
vraagt speciale aandacht.

De volgende aandachtspunten zijn voor de raamfabri-
kanten belangrijk om een goede luchtdichtheid te be-
komen:
 - de continuïteit en de aandrukking van de rubbers
 - de afstelling van het hang-en sluitwerk
 - de algemene kwaliteit van de verbindingen 
 - het aantal sluitpunten
 - de kwaliteit van de kitvoegen
 - de stijfheid en de maatvastheid van de profielen
 - ...

Buitenschrijnwerk wordt qua luchtdichtheid ingedeeld 
in vier klassen, naargelang hun prestatiecoëfficiënt met 
bijhorende grenswaarden:
 Klasse 1:   < 31.5 m³/h/m² @ 50Pa
  Klasse 2:   < 17.0 m³/h/m² @ 50Pa
 Klasse 3:   < 5.67 m³/h/m² @ 50Pa
 Klasse 4    < 1.89 m³/h/m² @ 50Pa
(bron WTCB en UGent)        

                                                         
Gemiddeld genomen zit al 84% van alle ramen in klasse 4, 
15% in klasse 3 en slechts 1% in klasse 2. 
(bron WTCB en UGent) 

 Klasse 1

 Klasse 2

 Klasse 3

 Klasse 4

Bij een gemiddelde laag-energie woning (n
50

=2[vol/h]) 
zorgt schrijnwerk dat in klasse 4 zit gemiddeld geno-
men voor ca. 9% van de luchtlekken. Wanneer men deze 
gemiddelde woning op passiefniveau brengt (n

50
= 0.6 

[vol/h]) zullen deze klasse 4 ramen al gauw voor liefst 30% 
van de luchtlekken zorgen. 

Door echter bewust te kiezen voor de 20% beste ramen 
uit klasse 4 kan je het aandeel van de luchtlekken via het 
schrijnwerk in het totale lekverlies van de woning terug-
brengen tot 5% in plaats van de eerder genoemde 30%!

(bron: UGent)

Voor projecten met een hoge luchtdichtheidseis, be-
staan er 2 officieuze bijkomende categorieën klasse 5 en 
klasse 6. Door te kiezen voor klasse 6 zullen de lekken via 
de vensters gemiddeld slechts verantwoordelijk zijn voor 
3% van het totale lekdebiet dat aanvaard wordt om een 
n

50
 van 1 te bereiken.

Klasse 4                          Klasse 3                      Klasse 2
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7. DETAILS MASSIEFBOUW  

7.1 De eerste luchtdichte aansluiting die moet 
gebeuren zit tussen de betonnen vloerplaat 
en het pleisterwerk

Dit kan op twee manieren:

1. met  behulp van een damprem met constante µ
d
-

waarde, een overpleisterbare aansluitband en elastische 
luchtdichte lijm.              

Pleisterwerk

Luchtdichte, blijvend elastische lijm

Overpleisterbare aansluitband

Damprem met constante µ
d
-waarde

Afb. 1

Tip De overpleisterbare folie moet nog overpleisterd wor-

den, daarom is het belangrijk om deze folie volvlaks 

(zie afbeelding 9) op de ondergrond te verlijmen om 

nadien barsten in het pleisterwerk te vermijden! 

 Om te komen tot een goede hechting tussen de folie  

en de betonnen ondergrond, dient de vloer droog, 

stof- en vetvrij te zijn.

Trick   In geval van in situ gespoten PU is het erg belangrijk 

dat de damprem eveneens volvlaks op de ondergrond 

verlijmd wordt, zoniet zal het PU de folie aantrekken 

(beide zijn statisch geladen) met onderbrekingen in 

de isolatielaag en de luchtdichtheidslaag tot gevolg! 

2. met een luchtdichte, elastische en waterdichte 
mortel in combinatie met een bijhorende vlieswapening 
in de hoek tussen de vloerplaat en de wand.         

Pleisterwerk

Luchtdichte, waterdichte en elastische mortel

Afb. 2
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Tip Indien de ondergrond bestaat uit cellenbeton moet 

deze voorzien worden van een primer om een goede 

hechting van de luchtdichte mortel te verzekeren!

Trick   Doordat het ook om een waterdichte mortel gaat kan hij 

over de vochtkering geplaatst worden zonder gevaar  

voor opstijgend grondvocht!  

De oplossing met de damprem met constante μ
d
 in 

combinatie met de luchtdichte elastische lijm is in vele 
gevallen de goedkoopste oplossing.

De oplossing met de luchtdichte, elastische en water-
dichte mortel  (afb. 2) heeft dan weer andere voordelen 
zoals:
  
a) veel minder gevoelig  voor beschadigingen tijdens 

de bouwfase dan de oplossing met folie

b) de betonplaat hoeft niet droog te zijn om de mortel 
te plaatsen

c) geen problemen bij het aanbrengen van ter plaatse 
gespoten PU. Folies worden namelijk vaak aangetrok-
ken door het gespoten PU met holle ruimtes zonder 
isolatie (en dus koudebruggen) tot gevolg.

d) snelle verwerkbaarheid

e) door de zeer beperkte dikte van deze luchtdichte, elas-
tische en waterdichte mortel (2mm totale dikte!) ver-
mijdt men de koudebruggen die kunnen optreden bij 
alternatieve methodes waar gewerkt wordt met een 
dikke cementering om deze luchtdichte verbinding te 
realiseren.

Om de vloer-wand aansluiting continu te kunnen laten 
doorlopen langsheen het binnenspouwblad van de bui-
tenwanden moet er enkel bij de aansluiting van de bin-
nenmuren op dit rondom liggende binnenspouwblad 
opgelet worden. 
Ofwel laat men onderaan voorlopig enkele stenen van 
de binnenmuur weg om later op eenvoudige wijze de 
luchtdichting continu te kunnen plaatsen langsheen het 
binnenspouwblad van de buitenwanden.

Een andere mogelijkheid bestaat erin om een stuk over-
pleisterbare wachtfolie mee in te metselen in de over-
gang tussen betonplaat en opgaand metselwerk (links en 
rechts ca. 5cm uitstekend) waarop dan later kan aange-
sloten worden met folie of dunne elastische mortel.

Trick   Als deuropeningen in de binnenwanden kort bij de  

buitenmuren staan, dan moeten ook de dagkanten  

van deze deuropeningen uitgepleisterd worden,  

zoniet heeft men een belangrijk luchtlek doorheen  

deze ongepleisterde dagkanten! 

Afb. 3
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7.2 De tweede aansluiting die moet gebeuren zit 
tussen het pleisterwerk en het schrijnwerk

Ook hier zijn er weer verschillende mogelijkheden:

1. met behulp van een overpleisterbare aansluit-
band (renovatie)  die volvlaks op het metselwerk ver-
lijmd wordt met behulp van speciale, elastische lucht-
dichtingslijm. 

Tip De houten raamprofielen eerst ontstoffen met een 

vochtige doek  voor de overpleisterbare folie te be-

vestigen met zijn zelfklevende lijmstrook. PVC of ALU 

raamprofielen steeds zeer grondig ontvetten voor het 

bevestigen van de overpleisterbare folie, anders heb 

je onvoldoende hechting en een groot risico op lucht-

lekken!

Trick   Voorzie een lusvormige bewegingsreserve bij plaat-

sing van de overpleisterbare folie om voldoende latere  

bouwbewegingen scheurvrij op te kunnen vangen. 

Afb. 4

Zwelband type BG2 of BG1

Overpleisterbare, dampremmende en  

luchtdichte raamaansluitfolie

Luchtdichte, blijvende elastische lijm

Pleisterwerk

2. met behulp van een multiplex omkasting en een 
overpleisterbare aansluitband. (nieuwbouw)

Tip Ook hier moet de overpleisterbare folie volvlaks (zie 

afbeelding 9) verlijmd worden op de ondergrond!

Trick   Voorzie een aantal ronde gaten in de multiplex op ca. 

30mm van het raamprofiel zodat je eventueel langs 

daar kan opschuimen na plaatsing van het raam. Wel 

het opschuimgat nadien terug afkleven met lucht-

dichte tape!

Afb. 5

Zwelband type BG2 of BG1

Overpleisterbare, dampremmende en  

luchtdichte raamaansluitfolie

Luchtdichte, blijvende elastische lijm

Multiplex kader (d<18 mm)

Pleisterwerk
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3. met een vochtvariabele, multifunctionele, lucht-
dichte, isolerende en UV-bestendige zwelband. 
(buitenisolatie en pleisterwerk)

Tip Deze oplossing is enkel mogelijk als de dagkanten van 

het metselwerk vooraf luchtdicht gemaakt werden 

met een gladpleister.

Trick   Deze zwelband is ook uitermate geschikt om bijv.  

veranda’s of een woninguitbreiding in houtskelet 

lucht- en slagregendicht aan te sluiten aan bestaande 

constructie.

 Zwelband type BG2 of BG1

 Gladpleister

 Pleisterwerk

Vochtvariabele, multifunctionele, luchtdichte, isolerende en 

UV-bestendige zwelband

Afb. 6

7.3 De derde aansluiting zit ter hoogte van de 
betonnen tussenvloer

Voor deze aansluiting moeten we een onderscheid ma-
ken tussen starre constructies (kleine overspanningen 
en voorgespannen welfsels) en meer zettingsgevoelige 
constructies (grote overspanningen, verdiepingswanden 
die niet steunen op gelijkvloerse muren,…).

2. Bij starre constructies kan aan de onderzijde van de 
tussenvloer gewoon gepleisterd worden tot tegen de 
welfsels of betonplaat.  Nadien wordt de dilatatievoeg 
opgekit met een overschilderbare, elastische en 
luchtdichte kit. Bovenaan werkt men met een over-
pleisterbare aansluitband of met een elastische, lucht-
dichte en waterdichte mortel.

 

Luchtdichte, waterdichte en elastische mortel of  

volvlakse, verlijmde, overpleisterbare aansluitband

 Doorsnijden van binnenpleister en plaatsen van  

     overschilderbare kit

Pleisterwerk

Afb. 7a
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 Het is ook mogelijk om het pleisterwerk door te  
trekken tot op de gewelven.

Tip Als de tussenvloer bestaat uit holle welfsels met een 

druklaag is het zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat 

de uiteinden van de welfsels dicht gegoten worden 

met de druklaag om later lekken via de holle kanalen 

van de welfsels te vermijden. 

 Doorsnijden van binnenpleister en plaatsen van  

     overschilderbare kit

Pleisterwerk

Afb. 7b

2. Bij een zettingsgevoelige constructie gaat men aan 
de onderzijde van de tussenvloer voor de zekerheid best 
nog een stapje verder en legt men voor de plaatsing  
van de welfsels een overpleisterbare aansluitband 
klaar op het metselwerk. In een latere fase kan die 
verlijmd worden tegen de binnenzijde van het binnen-
spouwblad en vervolgens overpleisterd. Dit is in het geval  
dat de welfsels aan de onderzijde niet bepleisterd 
worden.

Indien de welfsels aan de onderzijde wel bepleisterd 
worden kan je in de binnenhoek (gevormd door het met-
selwerk en de welfsels) gewoon volvlaks een overpleis-
terbare aansluitband aanbrengen. 

Afb. 8

Luchtdichte, waterdichte en elastische mortel

Luchtdichte, blijvend elastische mortel

Inpleisterbare aansluitband

Pleisterwerk
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Hoe en waarom volvlaks verlijmen?

Volvlaks verlijmen van een folie wil zeggen dat je de lijm 
zodanig aanbrengt op de ondergrond dat er na het 
(lichtjes) aandrukken van de folie een rechtstreeks 
contactoppervlak van meer dan 80% ontstaat tussen 
de folie en de ondergrond. 

Op onderstaande tekening kan je zien hoe dit bereikt kan 
worden.

Het volvlaks verlijmen van de overpleisterbare folie is 
noodzakelijk om te vermijden dat er nadien barsten of 
scheuren optreden in het pleisterwerk doordat de pleis-
terlaag niet volledig verbonden is met de ondergrond.
De folieband moet minstens over 5 cm breedte over-
pleisterd kunnen worden.

Afb. 9

Juist                                          Fout

Verlijmen op natte/bevroren ondergronden?

De ondergronden waarop men wil verlijmen met de spe-
ciale elastische luchtdichtingslijmen dienen zoveel als 
mogelijk droog, stof-en vetvrij te zijn.

Omwille van de uitgekiende samenstelling is het met 
sommige van deze lijmen mogelijk om te verlijmen op 
“licht” vochtige ondergronden (niet “kletsnat”!).
Hou er wel  rekening mee dat een licht natte ondergrond 
de uithardingstijd van de lijm gevoelig zal verlengen.

Verlijmen op bevroren ondergronden of ondergronden 
waarop zich een laagje rijm gevormd heeft, is ten allen 
tijde te vermijden. Na de vorstperiode zal het vocht dat 
binnenin het materiaal bevroren is migreren naar de bui-
tenzijde van het materiaal en daar de aangebrachte lijm 
losduwen met alle nefaste gevolgen van dien voor de 
luchtdichting van het gebouw!
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7.4 De vierde aansluiting maakt de verbinding 
met de luchtdichting van het dak

Hier moeten we een onderscheid maken tussen een be-
tonnen plat dak en een hellend dak opgebouwd met gor-
dingen en kepers of keperplanken.

1 Betonnen plat dak

Bij een betonnen plat dak is de werkwijze gelijkaardig 
als bij de aansluiting met een betonnen tussenvloer. 
Hieronder staan nog eens de principetekeningen. Op af-
beelding 10 zie je de uitvoering voor starre constructies. 
Afbeelding 11 toont hoe je te werk gaat voor een meer 
zettingsgevoelige constructie.

Afb. 10 Afb. 11

 Doorsnijden van de 

binnenpleister en plaatsen 

van overschilderbare kit

Pleisterwerk

Luchtdichte, blijvend 

elastische lijm

Overpleisterbare aansluitband

Pleisterwerk

2  Hellend dak met kepers en gordingen (of met keper-

planken) en isolatie tussen de kepers en de gordin-

gen (of tussen keperplanken)

Het luchtscherm vervult hier de rol van dampscherm. 
Dit wordt best aangebracht onder de gordingen aan de 
warme zijde van de constructie. Ter hoogte van de muur-
plaat wordt de luchtdichte folie aangesloten met het 
pleisterwerk door middel van een overpleisterbare 
aansluitband. Alle aansluitingsdetails moeten ook lucht-
dicht afgewerkt worden.
In geval van inblaasisolatie moet de luchtdichtingsfolie 
voldoende scheur-en vervormingsbestendig zijn! 

Tip De volledige ruimte tussen de luchtdichting en het 

onderdak moet gevuld worden met isolatie om vocht-

problemen in de dakopbouw en verminderde thermi-

sche prestaties van de isolatie te vermijden.

 Om de luchtspouw niet te doorboren wordt best ge-

werkt met een leidingsspouw.

Afb. 12

Damprem met constante µ
d
-waarde

Luchtdichte, blijvend elastische lijm

Overpleisterbare, dampremmende en  

luchtdichte aansluitband

Dampopen onderdak

Pleisterwerk
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3  Hellend dak met isolatie op de kepers (of op de 

keperplanken) type Sarkingdak

Deze opstelling wordt toegepast indien er geen ring-
balk aanwezig is.
Ter hoogte van de dakvoet legt men eerst een strook 
sterke, weersbestendige luchtdichtingsfolie klaar als 
wachtfolie onder de muurplaat. Men sluit met die wacht-
folie daarna aan met de luchtdichting van de wand via 
een overpleisterbare aansluitband. 

Vervolgens moet de sterke, weersbestendige luchtdich-
tingsfolie in het dakvlak eerst op de kepers geplaatst wor-
den vooraleer de harde isolatieplaten van het Sarkingdak 
geplaatst worden. De verschillende banen luchtdich-
tingsfolie moeten mooi luchtdicht aan elkaar gekleefd 
worden (en aan de wachtfolie!) met luchtdichtingstape 
zodat een perfecte luchtdichte laag ontstaat aan de bin-
nenzijde van de isolatie.

Afb. 13

Hoog performante damprem voor Sarkingdaken

Luchtdichte, blijvend elastische lijm

Overpleisterbare, dampremmende en  

luchtdichte aansluitband

Dampopen onderdak

Pleisterwerk

Als er een betonnen ringbalk onder de muurplaat zit 
kan men de sterke, weersbestendige luchtdichtingsfolie 
gewoon aan de buitenzijde van het binnenspouwblad 
op deze ringbalk vastlijmen met behulp van speciale, 
elastische luchtdichtingslijm.

Men heeft in dat geval geen wachtfolie nodig. Aan de 
binnenzijde van het binnenspouwblad pleistert men ge-
woon tot op de betonnen ringbalk om de continuïteit 
van de luchtdichting te verzekeren.

Tip Indien er een verhoogd risico is op scheurvorming 

tussen de ringbalk en het onderliggend metselwerk 

kan men op de overgang tussen betonnen ringbalk 

en metselwerk volvlaks (zie afbeelding 9) een strook 

overpleisterbare folie verlijmen en nadien inpleisteren 

om de luchtdichting ten allen tijde te garanderen.

Afb. 14

Hoog performante damprem voor Sarkingdaken

Luchtdichte, blijvend elastische lijm

Overpleisterbare, dampremmende en  

luchtdichte aansluitband

Dampopen onderdak

Pleisterwerk
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4  Ter hoogte van de puntgevels kan men op  

gelijkaardige manier te werk gaan

Hier wordt de luchtdichting van het dakvlak eveneens 
aangesloten met het pleisterwerk (wat de luchtdichting 
van de wand vormt) door middel van een overpleisterba-
re aansluitband. 

Afb. 16

Dampopen onderdak

Hoog performante damprem voor Sarkingdaken

Luchtdichte, blijvend elastische lijm

Overpleisterbare, dampremmende en  

luchtdichte aansluitband

Pleisterwerk

Afb. 15

Dampopen onderdak

Damprem met constante µ
d
-waarde

Luchtdichte, blijvend elastische lijm

Overpleisterbare, dampremmende en  

luchtdichte aansluitband

Pleisterwerk

Tip Voorzie steeds een lusvormige bewegingsreserve (zie 

tekening 15) aan de luchtdichtingsfolie bij de aanslui-

ting met het pleisterwerk zodat eventuele bewegin-

gen van het dakvlak scheurvrij kunnen opgevangen 

worden!

7.5 Nok- en binnenmuuraansluiting  
met het dakvlak

Bij de nok- en binnenmuuraansluitingen met het dakvlak 
volstaat het niet om het luchtscherm vast te nieten te-
gen de gording of tegen de binnenmuur. Het is aan te 
bevelen om een voldoende brede wachtfolie te plaat-
sen tussen de nokbalk en de kepers, alsook tussen het 
dakvlak en de binnenmuur. Deze wachtfolie wordt in een 
later stadium aangesloten aan het luchtscherm.

Bij niet-dragende binnenwanden kan er beslist worden 
om te wachten tot na de plaatsing van het luchtscherm. 
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8. DETAILS HOUTSKELETBOUW  

Bij houtskeletbouw wordt de luchtdichtheid gereali-
seerd door structurele bouwplaten. (zie hoofdstuk 6: 
Materialen en luchtdichtheid). De voegen tussen deze 
bouwplaten moeten steeds afgedicht worden met kleef-
band waarbij rekening gehouden wordt met de onder-
grond.

Belangrijk in het luchtdichtingsverhaal bij houtskelet-
bouw is dat men kan werken met een zogenaamde  
“leidingspouw”, aan de binnenzijde van de luchtdichte 
laag. Door alle leidingen in deze leidingspouw te plaatsen 
vermijdt men doorboringen van de luchtdichte laag en 
wordt het bereiken van een goede luchtdichting veel 
eenvoudiger.

Tip De leidingspouw moet min. 5 cm zijn om de plaatsing 

van stopcontacten toe te laten.

 Isoleer de leidingspouw en breng de kepers voor  

het creëren van de leidingspouw horizontaal aan, zo 

minimaliseer je de koudebruggen gevormd door de  

verticale stijlen van het houtskelet.

 - Parament

 - Luchtspouw

 - Dampopen gevelfolie 

of winddichte damp-

open houtvezelplaat

 - Isolatiemateriaal 

tussen houten liggers

 - OSB plaat

 - Leidingspouw met 

extra isolatie

 - Gipskarton
Afb. 17

8.1 De eerste aansluiting die moet gebeuren 
zit tussen de betonnen vloerplaat en de 
luchtdichte laag aan de binnenzijde van de 
houtskeletwanden

In de meeste gevallen bestaat de luchtdichte laag van 
de houtskeletwanden uit een OSB-plaat ofwel indien het 
skelet aan de buitenzijde uitgestijfd wordt, uit een lucht-
dicht geplaatste damprem. 
Vaak wordt er in houtskeletbouw onder de onderregel 
van het houtskelet nog een laag cellenbeton gemetst 
zodat het hout zeker niet permanent in het water staat 
tijdens de bouwfase. 
Een correcte aansluiting tussen de houtskeletwanden op 
andere gebouwelementen is nodig om een goede lucht-
dichtheid te bereiken. Ook de doorboringen in deze aan-
sluitingsstroken moeten luchtdicht afgewerkt worden.
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De luchtdichte verbinding kan hier op twee manieren  
gerealiseerd worden:

1  Met behulp van een damprem met constante µ
d   

waarde die met een elastische luchtdichte lijm vast-
gekleefd wordt op het beton en op de OSB. Deze spe-
ciale lijm voor de verbinding van de luchtdichte folie 
met de OSB-platen kan eventueel vervangen worden 
door een luchtdichte kleefband.

Tip Zorg ervoor dat het beton stofvrij is. Eventueel moet 

het beton voorzien worden van een primer. Het ge-

bruik van een primer vertraagd wel de uithardingstijd 

van de speciale elastische lijm. 

Trick   Om te vermijden dat de folie aangetrokken wordt 

door ter plaatse gespoten PU-vloerisolatie breng je de 

lijm op het beton best zo kort mogelijk tegen de wand 

aan. Ook een extra horizontale strook lijm in het mid-

den van de laag cellenbeton is dan sterk aanbevolen.

Winddichte, dampopen houtvezelplaat

Luchtdichte, blijvend elastische lijm

Luchtdichte kleefband

Damprem met constante µ
d
-waarde

Afb. 18

2  Met een elastische, luchtdichte en waterdichte 
mortel  in combinatie met een luchtdichte kleefband.

Redenen om voor deze laatste oplossing te kiezen zijn de 
volgende:
 
a) veel minder gevoelig  voor beschadigingen tijdens 

de bouwfase
b) de betonplaat hoeft niet droog te zijn om de mortel 

te plaatsen
c) geen problemen bij het aanbrengen van ter plaatse  

gespoten PU, folies worden namelijk vaak aange- 
trokken door het gespoten PU met holle ruimtes 
zonder isolatie (en dus koudebruggen) tot gevolg.

d) snelle verwerkbaarheid

Tip Mocht de mortel niet voldoende glad zijn, dan kan de 

tape altijd bijkomend verlijmd worden met een lucht-

dichte elastische lijm.

Winddichte, dampopen houtvezelplaat

Luchtdichte, blijvend elastische lijm

Universele, luchtdichte kleefband

Luchtdichte, elastische en waterdichte mortel

Afb. 19
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8.2 Vervolgens is het bij houtskeletbouw erg be- 
langrijk om de voegen tussen de verschillende  
OSB-platen (of luchtdichtingsfolies) mooi  
luchtdicht af te kleven met een luchtdichte 
kleefband

Dit afkleven kan eventueel gebeuren nadat het skelet vol-
ledig opgetrokken werd. Het is erg belangrijk om voegen 
die achter aansluitende binnenwanden door lopen reeds 
dadelijk af te kleven, zoniet heeft men hier nadien onver-
mijdelijk een belangrijke luchtlek.

.Tip In de hoeken is het makkelijker werken met speciale  

 hoekkleefbanden omwille van het 2-delige bescherm - 

 papier.

Trick   Vergeet zeker niet om de naden tussen de OSB-platen 

ter plaatse van aansluitende binnenwanden af te tapen  

voor de plaatsing van deze binnenwanden. 

De wachttape is te plaatsen voor de plaatsing van 

de binnenwand

De naden van het plaatmateriaal met universele, 

luchtdichte kleefband afkleven

Afb. 20

8.3 Op gelijkaardige wijze maakt men ook de 
luchtdichte aansluiting tussen het schrijnwerk 
en de luchtdichting van de wand (OSB-platen 
of luchtdichtingsfolie) met behulp van speciale  
hoekkleefband

De eventuele holle ruimte tussen het schrijnwerk en de 
omliggende houten kader dient voor het plaatsen van 
de speciale hoekkleefband opgevuld te worden met een  
geschikt isolatiemateriaal.

   Zwelband type BG2 of BG1

 Universele, zwarte, luchtdichte kleefband

Universele, luchtdichte kleefband

Afb. 21
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8.4 De volgende verbinding die luchtdicht moet 
gemaakt worden bevindt zich ter plaatse van 
de overgang tussen gelijkvloers en verdieping

Hierbij maakt men een onderscheid tussen de “platform- 
methode” en de “balloon-methode”.

1 Platform-methode

De platform-methode is een methode waarbij men eerst 
de wanden zet van het gelijkvloers, vervolgens legt 
men de tussenvloer op de wanden van het gelijkvloers 
en nadien bouwt men de wanden van de verdieping op 
de tussenvloer.
Wanneer gewerkt wordt volgens deze methode legt men 
voor het plaatsen van de tussenvloer een dampopen 
wachtfolie klaar over de muren van het gelijkvloers 
die nadien op de tussenvloer terug naar binnen geplooid 
wordt. De wachtfolie wordt daarna vastgekleefd op de 
luchtdichte laag van de wanden van het gelijkvloers en 
de verdieping met een luchtdichte kleefband.

Wachtfolie

Universele, luchtdichte kleefband

Afb. 22

Tip Om een goede vochthuishouding te kunnen garan-

deren is het erg belangrijk dat de wachtfolie zeer  

dampopen is. Zo kan eventueel vochtig hout naar 

buiten toe uitdrogen.

2 Balloon-methode

De balloon-methode is de methode waarbij de wanden 
dadelijk geplaatst worden over de volledige gebouw-
hoogte en de tussenvloeren worden er nadien tussen 
gehangen.
Werkt men volgens deze methode dan moet men en-
kel zorgen dat de voegen die zich achter de tussenvloer 
bevinden luchtdicht gemaakt worden met luchtdichte 
kleefband en dit voor de plaatsing van de tussenvloer.

Wachttape: universele, luchtdichte kleefband

De naden van het plaatmateriaal met universele, 

luchtdichte kleefband afkleven

Afb. 23
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8.5 Als laatste moet nu nog de luchtdichte 
verbinding tussen de wanden en het dak 
gemaakt worden

Hier kunnen we in grote lijnen 3 verschillende mogelijk- 
heden onderscheiden. 

1 Hellend dak met isolatie tussen de kepers

De luchtdichtingsfolie met constante µ
d
-waarde (con-

stante dampremmende waarde) aan de binnenzijde van 
de isolatie in het hellend dak kan gewoon verbonden 
worden d.m.v. speciale luchtdichte kleefband met de 
luchtdichting van de wanden. Die wanden bestaan 
vaak uit een OSB-plaat.

Tip Voorzie voldoende bewegingsreserve bij de aanslui-

ting van de luchtdichtingsfolie met de OSB-platen 

zodat eventuele zettingen van het dak scheurvrij  

kunnen opgenomen worden.

Dampopen onderdak

Damprem met constante µ
d
-waarde

Universele, luchtdichte kleefband

Gipskartonplaten

Afb. 24

2 Plat dak met isolatie op de dakvloer

Hier moet men, net als bij de tussenvloer, een dampopen  
wachtfolie klaarleggen die nadien aangesloten wordt 
met de luchtdichte laag van de dakvloer.
Ofwel kiest men nu voor het luchtdicht afkleven van alle 
naden van de OSB-platen van de dakvloer met luchtdich-
te kleefband, ofwel plaatst men op de dakvloer een lucht-
dichte volledig zelfklevende folie.

Trick   Wanneer de naden tussen de verschillende banen 

zelfklevende folie afgekleefd worden met UV-besten-

dige luchtdichte kleefband kan deze folie het houten 

dak gedurende enkele dagen beschermen tegen de 

regen!

Wachtfolie

Universele, luchtdichte kleefband

Gipskartonplaten

De naden van het plaatmateriaal met universele, 

luchtdichte kleefband afkleven

Afb. 25



48 49

3 Plat dak met isolatie tussen de ribben

Dit is een heel kritische dakopbouw met erg specifieke  
plaatsingsvoorwaarden! Volg steeds zeer strikt de 
plaatsingsvoorwaarden van de fabrikant wanneer je 
dit soort dakopbouw zou willen toepassen!
De waterdichting aan de buitenzijde is zeer dampdicht. 
Bij dit soort dakopbouwen heb je een sterk vochtge-
stuurde damprem nodig met zeer variabele µ

d
-waarde, 

gaande van minder dan 1m tot meer dan 12 m. Tijdens 
de zomermaanden kan het eventuele vocht in de dakop-
bouw naar de binnenzijde uitdrogen. Deze sterk vocht-
gestuurde damprem wordt onderaan tegen de ribben 
van de dakvloer geplaatst. Ze wordt aangesloten aan de 
luchtdichting van de wanden met speciale luchtdichte 
kleefband.

Damprem met hoogvariabele µ
d
-waarde

Universele, luchtdichte kleefband

Gipskartonplaten

Afb. 26

Tip Zeer belangrijk is dat de ruimte tussen de vocht- 

variabele damprem en de dakvloer volledig gevuld 

wordt met isolatie en dat de afwerking aan de binnen-

zijde van de leidingenspouw bestaat uit een zeer damp- 

open materiaal (gipskartonplaat, gipsvezelplaat,…).

Ook volgende beperkingen zijn voor dit type dakop-
bouw bijkomend van toepassing:

 - Op het plat dak mag geen dakterras geplaatst wor-
den.

 - Er moet een donkerkleurige dakdichting gebruikt 
worden.

 - Er mag geen schaduw vallen op het plat dak, dus 
ook geen zonnepanelen!

 - De dikte van een groen dak wordt beperkt tot maxi-
maal 13cm (substraat+kiezel) en kan enkel indien het 
dak niet beschaduwd wordt.

Na plaatsing van de luchtdichting dient steeds een 
luchtdichtingstest (BlowerDoor) uitgevoerd te worden 
om de goede plaatsing van de luchtdichting te contro-
leren.
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9. TECHNIEKEN EN LUCHTDICHTHEID  

De doorboringen door de luchtdichte laag moeten  
zoveel als mogelijk vermeden worden. Ze moeten  
voorzien worden in de binnenwanden. Maar dit is niet  
altijd mogelijk. 

De perforaties van de luchtdichte schil vragen extra aan-
dacht. Door het gebruik van de juiste producten en toe-
behoren wordt voorkomen dat deze perforaties luchtlek-
ken vormen. Het is van groot belang dat de plaatsingen 
met de grootste zorg gebeuren.
 
Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

9.1 Leidingen die ingeslepen moeten worden in 
de buitenwanden

Hier wordt aangeraden om eerst de luchtdichte 
vloeraansluiting van de betonplaat naar de wand  te 
maken. Dit uit te voeren met bijvoorbeeld een elastische, 
luchtdichte en waterdichte mortel. 

Luchtdichte en waterdichte reparatiemortel

 
Luchtdichte, elastische en waterdichte mortel

Afb. 27

Daarna kan de gleuf voor de leiding uitgeslepen wor-
den. De gleuf moet bijna volledig gevuld worden met 
een luchtdichte en waterdichte reparatiemortel (zie af-
beelding 27).

Tip Als er gewerkt wordt met cellenbeton mag men niet 

vergeten om de ondergrond te primeren voor het 

aanbrengen van de luchtdichte folie. 

Nu kan de leiding in de natte mortelspecie geduwd 
worden waarna de gleuf volledig gevuld wordt met de 
luchtdichte en waterdichte reparatiemortel. Zo verkrijg je 
nadien een mooie continue luchtdichte laag achter de 
leiding door (zie afbeelding 28). 

Luchtdichte en waterdichte reparatiemortel

 
Luchtdichte, elastische en waterdichte mortel

Afb. 28
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Nadat de leiding mooi ingemorteld werd kan onderaan 
de luchtdichte vloeraansluiting terug hersteld wor-
den met een elastische, luchtdichte en waterdichte mor-
tel (zie afbeelding 29).

Tip Ook bij de plaatsing van de contactdozen is het be-

langrijk dat deze volledig omringd worden door de 

mortelspecie om zodoende luchtlekken te vermijden. 

(er bestaan ook contactdozen met verbeterde lucht-

dichting).

Luchtdichte en waterdichte reparatiemortel

 
Luchtdichte, elastische en waterdichte mortel

Afb. 29

9.2 Leidingen voor technische installaties die de 
luchtdichte laag doorboren zoals:

 - leidingen voor thermische zonnepanelen 
(speciaal geval, zie punt 10.4)

 - leidingen voor fotovoltaïsche zonnepanelen
 - leidingen voor warmtepompen
 - toe-en afvoerleidingen van de ventilatie
 - leidingen voor tuinverlichting
 - leidingen voor buitenkraantjes
 - doorvoeren van nutsleidingen
 - leidingen voor zonneweringen 

 
Al deze doorvoeringen moeten luchtdicht aangesloten 
worden aan de luchtdichte laag door middel van gepas-
te luchtdichtingsmanchetten. Deze zijn verkrijgbaar in 
de meest diverse afmetingen.

Tip Speciaal voor leidingen van zonneweringen of screens 

die door het raamprofiel naar buiten gebracht worden 

werden mini manchettes  ontworpen. 
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9.3 Leidingdoorvoeren: manchettes of kleefband?

Doordat de voorgevormde luchtdichtingsmanchettes 
de plaatsing aanzienlijk versnellen en vereenvoudigen 
genieten zij de voorkeur. Bovendien laten deze manchet-
tes toe om kabels en buizen nadien nog te verschuiven 
doorheen de manchette zonder risico op luchtlekken.

Indien u toch zou opteren om de doorvoer luchtdicht 
te maken met behulp van luchtdichte kleefband moet 
deze kleefband zeker radiaal geplaatst worden omdat dit 
nog een minimale beweging toelaat.

De tangentiale plaatsing van luchtdichte kleefband laat 
onvoldoende beweging toe en vergroot luchtlekken. 

9.4 Zonneboilers

Een zonneboiler vormt vaak de kers op de taart van een 
energiezuinige woning. Omwille van de zeer hoge tem-
peraturen in de aan- en afvoerleidingen naar de zonne-
boiler worden deze leidingen standaard voorzien van 
een hittebestendige isolatiemantel. Een eerste stap 
naar een luchtdichte aansluiting bestaat erin de verbin-
ding te maken tussen de isolerende mantel en de lucht-
dichting van het dakvlak met een aangepaste luchtdich-
tingsmanchet. Je mag echter niet vergeten om ook de 
aansluiting tussen de leiding en de isolerende mantel 
luchtdicht te maken. Hiervoor werd een speciaal lucht-
dicht hulpstuk ontwikkeld dat bestand is tegen extreem 
hoge temperaturen (tot 200°C)!  
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10. SLOT  

Deze pocket kwam tot stand door de samenwerking tus-
sen NAV en de Belgaclimacademy.

De pocket kadert binnen het energieconsulentenproject 
van NAV/ORI. Het project biedt aan alle architecten on-
dersteuning in het kader van energiezuinig bouwen en 
de strengere energieprestatieregelgeving. Het project 
wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Archi-
tect Angeliques Verspeurt, Energieconsulent NAV biedt 
samen met een team van experten eerstelijnsadvies en 
support via informatieavonden. Naast deze diensten ont-
wikkelde het NAV de website: www.meeroverepb.be. Op 
de site wordt de belangrijkste informatie over de EPB-re-
gelgeving en energiezuinig bouwen verzameld in een 
kennisdatabank.
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