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6 Inleiding

Trias Energetica
Energiegebruik en energie besparen staan de afgelopen jaren volop in de aandacht. 
Doordat de warmteweerstand van constructies steeds hoger wordt, is aandacht voor 
de thermische kwaliteit van de detaillering steeds belangrijker. Het aandeel van het 
warmteverlies in knooppunten wordt bij hogere warmteweerstanden immers groter 
dan bij slecht geïsoleerde gebouwen.

Om te komen tot een energiezuinig gebouw wordt vaak gebruik gemaakt van het 
principe van de Trias Energetica. De Trias Energetica houdt er rekening mee dat er 
in eerste instantie gestreefd wordt naar een lage energiebehoefte (stap 1). Dat kan 
gerealiseerd worden door een goede thermische kwaliteit van de gebouwschil en 
door gebruik te maken van de zon.
Duurzame bronnen worden zo veel mogelijk gebruikt (stap 2). Dat kan bijvoorbeeld 
door electriciteit op te wekken met PV-panelen, tapwater op te warmen met een 
zonnecollector of voor de ruimteverwarming gebruik te maken van de warmte uit 
grondwater of de bodem. De energiebehoefte die overblijft en niet bij stap 2 wordt 
ingevuld moet zo efficiënt mogelijk worden opgewekt; dat is stap 3 van de Trias 
Energetica.

Het principe van de Trias Energetica is onderstaand schematisch weergegeven:

Stap 1: beperk de energiebehoefte
Stap 2: gebruik duurzame bronnen
Stap 3: gebruik niet duurzame bronnen efficiënt

Afbeelding 1: Trias Energetica
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Bouwknopen
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Algemeen

Typen bouwknopen

Bouwknopen

Bouwknopen zijn aansluitingen waarbij er plaatselijk sprake kan zijn van een hoger 
warmteverlies met een lagere binnenoppervlaktetemperatuur als gevolg. Hierdoor
ontstaat het risico op condensatie en eventueel schimmelvorming 
(gezondheidsgevaar). Bovendien kan condensatievocht een bouwconstructie 
beschadigen.

Er bestaan meerdere oorzaken voor het ontstaan van een bouwknoop. Zo 
kan een bouwdeel worden onderbroken door een materiaal met een hogere 
warmtegeleidingscoëfficiënt (een materiaal gebonden bouwknoop). Ook kan 
een bouwknoop ontstaan door de detailpositie in het gebouw (geometrische 
bouwknoop).

Een materiaalgebonden bouwknoop
Op het moment dat materialen met grote verschillen in de warmtegeleidings- 
coëfficiënt aan elkaar grenzen, ontstaat een materiaalgebonden bouwknoop. 
Een typisch voorbeeld hiervan is een spouwanker door een isolatieplaat; het 
warmteverlies door het spouwanker met een hoge warmtegeleidingscoëfficiënt 
(staal: λ = 50 W/mK) is vele malen groter dan het warmteverlies door het 
isolatiemateriaal (λ = 0,030 W/mK).

Afbeelding 2: Doorsnede met twee materialen (donker met 
een hoge warmtegeleidingscoëfficiënt, licht met een lagere 
warmtegeleidingscoëfficiënt). De richting van de warmtestroom is 
door pijlen weergegeven. De warmtestroom vindt door de materialen 
plaats van warm naar koud.

Buiten (koud)

Binnen (warm)
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Geometrische bouwknoop
Geometrische bouwknopen ontstaan op het moment dat het oppervlak dat warmte 
afgeeft groter is dan het oppervlak dat warmte opneemt. Een typisch voorbeeld 
hiervan is een uitwendige hoek van een gebouw of de dakrand van een plat dak. 
Door het grote warmteverlies in de bouwknoop daalt de oppervlaktetemperatuur 
sterk.

Afbeelding 3: Doorsnede van een gebouwhoek. De pijlen geven 
de richting van de warmtestroom van warm naar koud aan. Het 
lijnvormige warmteverlies dat bij een homogene wand gebruikelijk is, 
wordt door het knooppunt sterk beïnvloed.

Samengevat zijn de gevolgen van bouwknopen de volgende:
• Verhoogd energiegebruik
• Kans op oppervlaktecondensatie
• Kans op schimmelvorming
• Kans op aantasting van de gezondheid

Bouwknopen

Binnen

Buiten
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Warmteverlies via bouwknopen
Bij het warmteverlies via bouwknopen kunnen een aantal karakteristieke 
waarden worden onderscheiden. De lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt 
‘Ψ’ en de puntvormige warmtedoorgangscoëfficiënt ‘Χ‘ geven informatie 
over het warmteverlies. De binnenoppervlaktetemperatuurfactor (f-factor) 
en de bijbehorende minimale oppervlaktetemperatuur bepalen de kans op 
oppervlaktecondensatie met mogelijke schimmelvorming als gevolg.

De berekening van deze grootheden voor een bouwknoopdetail is uitsluitend 
mogelijk door gebruik te maken van een eindige-elementen-model. Om 
een dergelijke berekening te maken wordt de opbouw van het detail in het 
rekenmodel ingevoerd. Afmetingen en materiaaleigenschappen (λ-waarde) en 
de omgevingsfactoren (overgangsweerstand en ruimtetemperaturen) zijn daarbij 
van belang; deze waarden zijn in NBN EN ISO 10211 beschreven (informatie met 
betrekking tot respectievelijk de Ψ-waarde en de f-factor).

Het rekenmodel volgens het eindige-elementen-model bepaalt warmtestromen 
en temperaturen. Het temperatuurverloop of de warmtestroomdichtheid kan dan 
grafisch worden weergegeven; zie afbeelding 4 en 5.

Afbeelding 4 toont de warmtestroomlijnen en daarmee langs welke weg de warmte 
door de constructie heen verloren gaat. De zwakke delen van de bouwknoop zijn 
goed te herkennen. Afbeelding 5 toont de isothermen, dit zijn lijnen of vlakken met 
dezelfde temperatuur en geven de temperatuurverdeling binnen het berekende 
constructiedetail aan. Warmtestroomlijnen en isothermen staan steeds loodrecht op 
elkaar.

Afbeelding 4: grafische weergave met 
warmtestroomdichtheid

Afbeelding 5: grafische weergave van 
temperatuurverloop (isothermen)

Bouwknopen
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Lineaire bouwknopen zijn onderbrekingen in de thermische schil met een bepaalde 
lengte. Een typisch voorbeeld hiervan is de balkonaansluiting met de verdiepings- 
vloer (zie hoofdstuk ‘Bouwknopen in de praktijk‘), maar ook de aansluiting 
ter hoogte van de dakrand met een plat dak. Het warmteverlies door lineaire 
bouwknopen wordt uitgedrukt in de Ψ-waarde [W/mK].

Lineaire bouwknopen

Afbeelding 6a: Weergave van een lineaire bouwknoop: balkonaan- 
sluiting. Links is de koude buitenruimte (blauw), rechts is de warme 
binnenruimte (rood). Ter hoogte van de binnenhoeken wijzen de geel-
groene kleuren op een lagere binnenoppervlaktetemperatuur.

Afbeelding 6b: Een snede in de langsrichting genomen van afbeelding 
6a. Het warmteverlies over de aansluitlengte van het balkon is 
uniform.

Bouwknopen
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Puntbouwknopen zijn onderbrekingen met beperkte afmetingen die lokaal 
optreden in de thermische schil. Een typisch voorbeeld is een stalen profiel ter 
ondersteuning van een luifel dat de isolatielaag doorboort. Het warmteverlies als 
gevolg van puntbouwknopen wordt uitgedrukt in de Χ-waarde.

Puntbouwknopen

Afbeelding 7a: Weergave van een puntbouwknoop ter plaatse van 
een punctuele balkonaansluiting. Hier wordt aan de buitenzijde 
een staaldrager aan de betonnen vloerplaat verankerd. Ter hoogte 
van de binnenhoeken zijn de twee geel-groene vlekken te zien 
waar de staal-beton verbinding zich bevindt. Op deze plaatsen is de 
binnenoppervlaktetemperatuur het laagst.

Afbeelding 7b: Snede in de lengterichting van afbeelding 7a. Hierop 
is te zien dat het warmteverlies door de beide doorlopende dragers 
veroorzaakt wordt. Hier treden de warmteverliezen lokaal op, 
waardoor er dus sprake is van een puntbouwknoop.

Bouwknopen
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Bouwknopen en Passief Bouwen
Passief Bouwen is een bouwwijze waarbij het energieverbruik voor 
ruimteverwarming en -koeling zo veel mogelijk wordt beperkt; stap 1 van de Trias 
Energetica. Kenmerkend voor het Passief Bouwen zijn de hoge warmteweerstanden 
van de (isolatie)materialen, drievoudige beglazing en een hoge mate van 
luchtdichtheid. De detaillering van de bouwknopen speelt daarnaast een grote rol; 
bij Passief Bouwen wordt sterk aangeraden om koudebrugvrij te ontwerpen.

Bij Passief Bouwen wordt, in het bij voorkeur compacte ontwerp, slim gebruik 
gemaakt van de zon door de oriëntatie van het gebouw. De zon wordt in de winter 
zoveel mogelijk binnengelaten waardoor de behoefte om te verwarmen wordt 
beperkt, in de zomer wordt de zon geweerd (met een oversteek/zonwering) om 
oververhitting te voorkomen. Om het warmteverlies als gevolg van ventilatie zo veel 
mogelijk te beperken wordt er gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning 
toegepast.

Bouwknopen
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Vocht in een gebouw ontstaat tijdens het gebruik ervan, bij het koken of met 
douchen. Door te ademen produceert de mens ook vocht. Infiltrerend vocht of 
optrekkend vocht zijn andere vochtbronnen in een gebouw.

Als gevolg van vocht kan er een binnenklimaat ontstaan waarin organismen als 
schimmels zich vormen. Schade aan constructies kan eveneens ontstaan door vorst 
en corrosie. Daarnaast verslechtert de thermische kwaliteit van materialen op het 
moment dat ze vochtig zijn, wat leidt tot een groter warmteverlies.

Om deze negatieve gevolgen van vocht te voorkomen moeten 
maatregelen getroffen worden. Het realiseren van een voldoende hoge 
binnenoppervlaktetemperatuur is daarbij een belangrijke maatregel. Via de eis aan 
de minimale f-factor (NBN EN ISO 13788) wordt er indirect een eis gesteld aan de 
binnenoppervlaktetemperatuur.

Luchtvochtigheid 

Algemeen

Doorgaans wordt met de luchtvochtigheid het aandeel van waterdamp in de lucht 
bedoeld. Hoeveel waterdamp de lucht kan bevatten hangt, naast de luchtdruk, 
van de temperatuur van de lucht af. Hoe hoger de luchttemperatuur, hoe meer 
waterdamp in de lucht kan worden opgenomen.

Zoals in figuur 1 te zien is, condenseert een deel van de waterdamp dat  
opgenomen is in de lucht op het moment dat de lucht wordt afgekoeld. Dit is een 
probleem bij koude vlakken in een verwarmde ruimte, denk dan bijvoorbeeld aan 
een (enkel)glasvlak of een koudebrug. Bij een hoge luchtvochtigheid bestaat de 
kans op schimmelvorming, zelfs al voordat er sprake is van condensatie. Om de 
invloed van het vochtgehalte bij deze processen te duiden wordt de term ‘relatieve 
vochtigheid’ gebruikt.

Figuur 1: Condensatie bij 1 m3 lucht (links) met een bepaalde hoeveelheid waterdamp ontstaat 
op het moment dat deze lucht wordt afgekoeld. De lucht kan dan minder waterdamp bevatten 
(rechts) met condensatie tot gevolg.

Condensatie door luchta�oeling

20° Celsius 10° Celsius

A�oeling

Neerslaan van 
7,9 g/m3 condensatievocht

17,3 g/m3 water 9,4 g/m3 water

Vocht
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De relatieve vochtigheid 
De relatieve vochtigheid is een procentuele waarde die aangeeft in welke mate de 
lucht ‘verzadigd’ is met waterdamp. Een relatieve vochtigheid van 100% betekent 
dat er niet meer vocht opgenomen kan worden door de lucht; als er nog meer 
vocht wordt geproduceerd leidt dat tot condensatie. De relatieve vochtigheid is 
afhankelijk van de luchttemperatuur. Lucht met een hoge temperatuur kan meer 
vocht opnemen dan koude lucht. Bij een veranderende luchttemperatuur wijzigt 
dus ook de relatieve vochtigheid op het moment dat de absolute vochtigheid gelijk 
blijft.

Voorbeeld:
Als lucht van 20°C met een relatieve vochtigheid van 50% wordt afgekoeld naar 18°C 
dan stijgt de relatieve vochtigheid met 7%. De reden is dat koude lucht minder vocht 
kan bevatten dan warme lucht.

Bij oppervlaktecondensatie condenseert vocht uit de lucht op een koud oppervlak. 
De luchttemperatuur daalt als gevolg van een koud bouwdeel. Daardoor kan 
er minder vocht in de lucht worden opgenomen waardoor er condensatie kan 
ontstaan. Op het moment dat de relatieve vochtigheid 100% wordt dan vindt 
er condensatie plaats (zie ook figuur 1). De temperatuur waarbij condensatie 
plaatsvindt wordt de dauwpunttemperatuur genoemd.

Het dauwpunt hangt af van de temperatuur van de ruimte en van de 
luchtvochtigheid in de ruimte (zie ook figuur 3). Een hoge relatieve vochtigheid met 
een hoge ruimtetemperatuur leidt tot een hoger dauwpunt. Bij een hoog dauwpunt 
zal er eerder oppervlaktecondensatie ontstaan.

Een relatieve vochtigheid van circa 50% is gebruikelijk in een ruimte van circa 20°C. 
Daarbij hoort een dauwpunttemperatuur van 9,3°C. In ruimten met een hogere 
vochtbelasting, zoals de badkamer, wordt een relatieve vochtigheid van meer 
dan 60% gemeten. Als gevolg daarvan ligt het dauwpunt hoger en is het risico op 

Condensatie

Figuur 2: Carrier diagram dat de verhouding tussen temperatuur, 
relatieve luchtvochtigheid en absolute vochtigheid weergeeft.
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condensatie groter. Bij een relatieve vochtigheid van 60% en een ruimtetemperatuur 
van 20°C ligt het dauwpunt al bij 12°C. Dat het dauwpunt sterk afhankelijk is van 
de relatieve vochtigheid blijkt goed uit de helling van de lijn in figuur 3. Een kleine 
verhoging van de relatieve vochtigheid leidt tot een aanzienlijke verhoging van het 
dauwpunt. Dit leidt tot een duidelijke verhoging van het risico op condensatie ter 
plaatse van koude oppervlakken.

Voorbeeld: Een kast voor een buitenmuur; de vochtige lucht tussen wand en kast 
kan condenseren door een lage luchtstroom en dus beperkte opwarming van de 
muur vanuit de ruimte. Op een zelfde manier kan condensatie ontstaan tussen een 
gordijn en een raam.

Relatieve luchtvochtigheid ϕ in %
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Figuur 3: Het dauwpunt dat afhankelijk is van de relatieve vochtigheid 
en de ruimtetemperatuur.

Inwendige condensatie 
Met een dampspanningsberekening volgens de Glaser-methode uit NBN-EN 
ISO 13788 kan naast het gevaar op inwendige condensatie ook de hoeveelheid 
condensatie worden beoordeeld.

Uitgangspunt in een berekening volgens de Glaser-methode is een stationaire 
situatie. Daarbij wordt de invloed van vocht op de warmtegeleidingscoëfficiënt 
niet beschouwd. De analyse volgens de Glaser-methode heeft betrekking op de 
vergelijking tussen de grensvlakken (binnen en buiten) van een constructie. 

Vocht
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De condities voor schimmelvorming op constructieoppervlakken worden al bij een 
relatieve vochtigheid van 80% bereikt. Dit betekent dat er al schimmelvorming 
kan ontstaan op het moment dat een constructievlak zo koud is dat de relatieve 
vochtigheid van de aangrenzende luchtlaag 80% is. De temperatuur waarbij 
schimmelvorming mogelijk al optreedt is dus hoger dan de dauwpuntstemperatuur.

De temperatuur waarbij schimmelvorming optreedt is 12,6°C bij een ruimte van 20°C 
met een relatieve vochtigheid van 50%; 3,3°C hoger dan het dauwpunt (zie figuur 3). 
Om schimmelvorming te voorkomen is deze temperatuur dus maatgevend en niet 
de dauwpuntstemperatuur.

Schimmelvorming

Samenvattend: het is onvoldoende om uitsluitend het dauwpunt te beoordelen. 
Schimmelvorming kan al eerder (bij een hogere temperatuur) optreden. Als 
grenswaarde daarvoor kan 80% relatieve vochtigheid worden aangehouden (norm 
NBN-EN 13788).

Veel problemen met schimmelvorming doen zich in bestaande gebouwen voor. 
Ter plaatse van ramen (enkel glas) ontstaat vaak condensatie door de lage opper-
vlaktetemperatuur van het glas. Dat is voor de bewoner het signaal dat er meer 
geventileerd moet worden. Bij renovatie wordt de beglazing vaak vervangen door 
HR++ glas, waardoor de oppervlaktetemperatuur stijgt en oppervlaktecondensatie 
wordt voorkomen. Het risico bestaat echter dat de knooppunten nog steeds 
koudebruggen zijn, waardoor hier nog wel condensatie optreedt met alsnog een 
risico op schimmelvorming.
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De binnenoppervlaktetemperatuur geeft informatie over de warmtegeleiding 
van een bouwdeel. Een lage binnenoppervlaktetemperatuur betekent een groot 
warmteverlies ter plaatse van het knooppunt. De ƒ-factor is een temperatuurfactor 
met informatie over de oppervlaktetemperatuur. Daarmee zegt de ƒ-factor iets over 
het risico op oppervlaktecondensatie. 

De ƒ-factor wordt bepaald door het temperatuurverschil tussen de laagste 
binnenoppervlaktetemperatuur en de buitentemperatuur ten opzichte van het 
temperatuurverschil tussen binnen en buiten:

Indien de ƒ-factor > 0,7 is onder normale omstandigheden, met voldoende ventilatie 
en zonder extreme vochtigheid, is er geen kans op schimmelvorming.

Om de ƒ-factor van een knooppunt te kunnen bepalen is een berekening volgens 
de eindige-elementen-methode nodig; een dergelijke berekening kan niet 
met de hand worden uitgevoerd. Bij een berekening van de ƒ-factor wordt de 
binnenoppervlaktetemperatuur berekend bij een binnentemperatuur van 20°C en 
een buitentemperatuur van 2,7°C.

Ter plaatse van een bouwknoop treedt de laagste binnenoppervlaktetemperatuur 
op; lager dan bij een geïsoleerde constructie. Op basis van de laagste
binnenoppervlaktetemperatuur kan worden beoordeeld of er ter 
hoogte van de bouwknoop condensatie ontstaat. Daarmee is de 
laagste binnenoppervlaktetemperatuur een maat voor het risico op 
oppervlaktecondensatie.

Binnenoppervlaktetemperatuurfactor (ƒ-factor)

Waarbij:
θe = buitentemperatuur = 2,7°C (gemiddelde ontwerptemperatuur van de  
 koudste klimatologische maand januari te Ukkel);
θi = binnentemperatuur = 20°C;
θsi = laagste binnenoppervlaktetemperatuur.

ƒ – factor =   θsi − θe

θi − θe



Normen en regelgeving 
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De NBN B 62-002 beschrijft de thermische prestaties van gebouwen. Deze norm 
omvat de berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) van 
gebouwdelen en de berekening van de warmteoverdrachtscoëfficiënten door 
transmissie (HT -waarde) en ventilatie (HV -waarde). Dat warmteverlies HT (W/K) wordt 
bepaald door vier waarden:
• HD : het warmteverlies tussen binnen en de buitenlucht
• Hg : het warmteverlies via de grond
• HU : het warmteverlies via een aangrenzende onverwarmde ruimte (bijvoorbeeld 

een traphal)
• HA : het warmteverlies via een aangrenzende verwarmde ruimte (gelijkgesteld aan  

0 W/K)

NBN B 62-002

Normen en regelgeving

NBN B 62-301

NBN EN ISO 10211

PHPP-BE

Deze norm doet dienst als genormaliseerde rekenmethode voor de bepaling van het 
isolatiepeil (K-peil) van gebouwen. Hierbij maakt men onder meer gebruik van de 
gemiddelde U-waarde van alle wanden van de gebouwschil.

Koudebruggen in gebouwen – Berekening van warmtestromen en 
oppervlaktetemperaturen. Gedetailleerde berekeningsmethode (ISO 10211:2007)

Met het PassivHausProjektierungProtokoll PHPP-BE rekenmodel kan de 
warmtebehoefte van een gebouw worden bepaald. Doorgaans wordt dit 
rekenmodel gebruikt om aan te tonen dat er voldaan wordt aan de voorwaarden 
van ‘Passief Bouwen’. Belangrijke voorwaarden voor het ontwerp zijn daarbij:
• Een maximale warmtebehoefte van 15 kWh/m²
• Een maximale luchtdoorlatendheid van n50 van 0,6 h-1 (infiltratievoud)

Afbeelding 8: Parameters ter bepaling van het K-peil van gebouwen.
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Regelgeving
Inleiding
Sinds 1 januari 2006 moeten alle gebouwen met een aanvraag om te bouwen 
of te verbouwen voldoen aan de EPB-regelgeving of voluit: “EnergiePrestatie en 
Binnenklimaat regelgeving”. Hiervoor moet er voldaan worden aan verschillende 
eisen inzake isolatie (K-peil), energie (E-peil) en ventilatie. Voor sommige gebouwen 
zoals zwembaden, ziekenhuizen, industrie, etc. is er geen E-peil eis. Indien men niet 
aan deze eisen voldoet worden er boetes opgelegd die het meervoudige kunnen 
zijn van de investering die nodig is om de opgelegde eisen te halen. 

In 2006 startte men met een eis van een maximum K-peil van K45 en een maximum 
E-peil van 100. Vanaf 2010 tot eind 2011 was het maximale E-peil voor woningbouw 
nog E80. In 2012 werd de eis verder aangescherpt naar een maximaal K-peil van K40 
en het maximale E-peil E70. Hier werd een extra eis voor woningbouw opgelegd, 
waarbij een woning maar een maximaal netto-energiebehoefte mocht hebben van 
70 kWh/m². In 2014 is er een verstrenging gekomen van het E-peil naar maximaal 
E60 en moet men voldoen aan een minimaal aandeel hernieuwbare energie.

In de toekomst zal het maximale E-peil steeds verder afnemen en zullen in 2020 
waarschijnlijk enkel E30-woningen gebouwd worden.

Sinds 1 januari 2011 (datum van het indienen van de bouwaanvraag) is het ook 
verplicht bouwknopen in te rekenen. De beoordeling van de bouwknopen zijn 
voor de drie gewesten gelijk. 

Bouwknopen = koudebruggen?
Vroeger gebruikte men vooral de term ‘koudebrug’. De term duidt hoofdzakelijk 
op slecht ontworpen of slecht uitgevoerde details. Wegens de negatieve 
connotatie wordt deze term bewust niet meer gebruikt. In plaats hiervan spreekt 
men tegenwoordig van ‚bouwknoop‘. Dit is een positievere benaming en is de 
verzamelnaam voor zowel goede als slechte oplossingen.

Het K-peil geeft het maximale peil van de globale warmte-isolatie van het 
gebouw weer. In tegenstelling tot het E-peil, wordt het K-peil berekend voor het 
gebouw als geheel.

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de 
vaste installaties ervan in standaard omstandigheden. Hoe lager het E-peil, 
hoe energiezuiniger de woning is. Het E-peil hangt af van de thermische 
isolatie, luchtdichtheid, de compactheid, oriëntatie en bezonning van het 
gebouw. Daarnaast beïnvloeden de vaste installaties (voor verwarming, 
warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting) van het gebouw deze 
maatstaf.

Bouwknopen hebben zowel invloed op het K-peil als op het E-peil.

Toepassingsgebied bouwknopen
De twee- en driedimensionale transmissieverliezen kunnen onderverdeeld worden 
in twee groepen. Enerzijds zijn er de bouwknopen die afzonderlijk worden 
ingerekend als K-peil toeslag, anderzijds zijn er de lineaire en puntvormige 
onderbrekingen eigen aan een scheidingsconstructie. Deze worden in rekening 
gebracht in de U-waarde van het desbetreffende bouwdeel.
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Inrekenen van bouwknopen in de EPB
In de EPB zijn er drie mogelijkheden voor het ingeven van bouwknopen, elk met 
hun eigen impact. Bij de keuze van optie A moeten alle bouwknopen gedetailleerd 
ingegeven worden, in optie B wordt gebruik gemaakt van een vereenvoudigde 
methode van EPB-aanvaarde bouwknopen en in optie C wordt rekening gehouden 
met een forfaitaire toeslag.

Optie A: Gedetailleerde methode
Bij deze methode worden alle bouwknopen uitgerekend aan de hand van gevali-
deerde software. De exacte Ψe waarden worden dan ingevoerd. Eventueel 
kan ook de waarde bij ontstentenis ingevoerd worden. Deze methode wordt 
zelden toegepast omdat het een zeer arbeidsintensieve methode is, die het 
gebruik van gespe- cialiseerde software vraagt. De toeslag op het K-peil is sterk 
projectafhankelijk en dus op voorhand niet bekend.

Optie B: Methode van de EPB-aanvaarde knopen
Deze optie tracht de invloed van de bouwknopen in te rekenen op een eenvoudige 
manier. Indien alle bouwknopen goed ontworpen zijn (EPB-aanvaard), wordt de 
invloed van deze bouwknopen ingerekend als een toeslag van 3 K-peil punten. 
Knooppunten die niet voldoen moeten apart ingerekend worden. Dit kan door 
gebruik te maken van de uitgerekende Ψe-waarde (analoog met optie A) of door 
gebruik te maken van de waarde bij ontstentenis. Door het inbrengen van de niet 
EPB-aanvaarde bouwknopen zal er naast de 3 K-peil punten nog een extra toeslag 
toegekend worden. Optie B voorziet een mogelijkheid om op een eenvoudige 
manier aan te tonen dat een bouwknoop goed gedetailleerd is. Het grote voordeel 

• Houten stijl en regelwerk

• Spouwankers

• Afstandhouders beglazing

• Dakopstanden

• Fuderingsaanzet

• Raamaansluiting

• Overgang verschillende  
   isolatie

Optie A

Gedetailleerde 
methode 

(variabele K-peil 
toeslag)

Optie B

Methode van de EPB-
aanvaarde bouwknopen 

(+3 K-peil punten en 
variabele toeslag)

Optie C

Forfaitaire toeslag 
 

(+10 K-peil punten)
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Eigen aan een scheidings-
constructie en over de  

oppervlakte hiervan verdeeld
Bouwknopen

Inrekenen bouwknopen
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Bij optie B is er een toeslag van 3 K-peil punten voor de EPB-aanvaarde 
bouwknopen. Dit zijn bouwknopen die geen aanleiding geven tot een ongeoorloofd 
warmteverlies en mogen dus beschouwd worden als goed ontworpen bouwknopen.

Er zijn twee manieren opdat een bouwknoop EPB-aanvaard is:
 — De bouwknoop voldoet aan één van de basisregels voor EPB-aanvaarde  
bouwknopen;
 — De bouwknoop voldoet aan de voorwaarde Ψe ≤ Ψe,lim.

is dat het rekenwerk voor het inrekenen van bouwknopen tot een minimum is 
beperkt. Het is wel belangrijk dat er genoeg aandacht besteed wordt aan het 
ontwerp van de bouwknopen.

Optie C: Forfaitaire toeslag
Indien er geen inspanningen gedaan worden om bouwknopen goed te ontwerpen, 
worden de bouwknopen ingerekend via een totale toeslag van 10 K-peil punten. 
Deze optie is niet aan te raden omdat het risico op slecht gedimensioneerde 
bouwknopen toeneemt. Hierdoor neemt ook het risico voor condensatie en 
schimmelproblemen toe. Bovendien wordt het door de alsmaar strengere eisen 
moeilijker om deze optie nog te gebruiken.

Methode EPB-aanvaarde bouwknopen (optie B)

EPB-aanvaarde bouwknopen

Voldoet aan één van de basisregels Voldoet aan Ψe ≤ Ψe,lim

Basisregel 1: Minimale contactlengte isolatie

Basisregel 2: Tussenvoeging isolerende delen

Basisregel 3: Weg van de minste weerstand

Normen en regelgeving
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Basisregels EPB-aanvaarde bouwknopen
Deze basisregels laten toe om op een eenvoudige en visuele wijze in te schatten of 
een bouwknoop al dan niet EPB-aanvaard is. Het rekenwerk wordt hierdoor sterk 
verminderd. Hierbij valt op te merken dat de bouwknoop enkel dient te voldoen aan 
één van de basisregels.

Basisregel 1: Minimale contactlengte isolatie
Deze regel eist dat de contactlengte dcontact nooit kleiner mag zijn dan de helft van de 
kleinste dikte van de isolatie van de samenkomende scheidingsconstructies.

Basisregel 1: Minimale contactlengte isolatie

dcontact ≥ ½ . min (d1, d2)

Waarbij: 
• dcontact : de contactlengte van de isolatielagen d1 en d2
• d1 en d2 : de respectievelijke diktes van de twee aansluitende isolatielagen

Normen en regelgeving
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Basisregel 2: Continuïteit van de isolatielagen door tussenvoeging van isolerende 
delen
Deze basisregel is van toepassing op bouwknopen waarbij de isolatielagen niet op 
elkaar kunnen aansluiten. Hier kan gebruik gemaakt worden van een  
tussengevoegd isolerend deel. Dit isolerende deel neemt plaatselijk de functie van 
thermische isolatie over. Hierdoor kan de thermische snede behouden blijven.

Figuur 4: Voorbeelden contactlengte

Normen en regelgeving
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Het tussenliggend isolerend deel moet voldoen aan drie eisen:
• De λ-waarde moet kleiner zijn dan 0,2 W/mK;
• De R-waarde loodrecht op de thermische snedelijn (zie figuur 2) moet minimaal 

gelijk zijn aan de helft van de R-waarde van de isolatie van de samenkomende 
scheidingsconstructie en moet minimaal 2 zijn (of 1,5 bij aansluiting op het 
schrijnwerk);

• De contactlengte moet groter zijn dan de helft van de dikte van de aansluitende 
isolatielagen.

Eis λ-waarde

λins part ≤ 0,2 W/mK 

Eis R-waarde op  
thermische snedelijn

R ≥ min (R1/2, R2/2, 2)  
indien er 2 opake 

scheidingsconstructies in de 
bouwknoop voorkomen  

 
R ≥ min (R1/2, 1,5) indien er 

een raam of deurprofiel in de 
bouwknoop voorkomt

Eis contactlengte

dcontact ≥ 1/2 . 
min(dins part, dx)

Waarbij: 
• λins part : is de warmtegeleidbaarheid van het tussengevoegd isolerend deel;
• R-waarde : is de warmteweerstand van het tussengevoegd isolerend deel 

loodrecht op de thermische snede;
• R1, R2 : zijn de warmteweerstanden van de isolatielagen van de opake  

scheidingsconstructies;
• dcontact : is de contactlengte van de aansluiting;
• dins part : is de dikte van het tussengevoegd isolerend deel;
• dx : is de dikte van de aansluitende isolatielaag, of ander aansluitend isolerend 

deel.

Figuur 5: Thermische snedelijn in een constructie

Normen en regelgeving
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Basisregel 3: Minimale lengte van de weg van de minste weerstand

Li ≥ 1 m
Ri ≥ R1 of R2

Waarbij: 
• Li :  is de lengte van de weg van de minste weerstand;
• Ri :  is de warmteweerstand van de verlengde isolatielaag;
• R1 en R2 :  is de warmteweerstand van de isolatielagen van de twee  

  samenkomende scheidingsconstructies.

Basisregel 3: Minimale lengte van de weg van de minste weerstand 
Soms is het niet mogelijk om isolatielagen rechtstreeks op elkaar te laten 
aansluiten of een tussenliggend isolerend deel te voorzien (meestal omwille van 
stabiliteitsredenen). De thermische snede kan dan niet behouden blijven. Toch 
betekent dit niet noodzakelijk dat men te maken heeft met een slecht ontworpen 
detail. 

Basisregel 3 gaat ervan uit dat de warmtestroom steeds de gemakkelijkste weg van 
binnen naar buiten neemt. Is de thermische snede niet behouden, dan betekent dit 
dat de warmtestroom de weg volgt door de onderbreking van de isolatielagen heen 
naar buiten. Dit wordt de ‘weg van de minste weerstand’ genoemd.

De weg van de minste weerstand is strikt gedefinieerd als het kortste traject 
tussen de binnen- en buitenomgeving of een aangrenzende onverwarmde ruimte 
dat nergens een isolatielaag of tussenliggend isolerend deel snijdt, met een 
warmteweerstand groter of gelijk aan het kleinste van R1 en R2. Hierbij zijn R1 en R2 
de warmteweerstanden van de isolatielagen van de scheidingsconstructies.

Figuur 6: Voorbeelden Basisregel 3, weglengte of weg van de minste weerstand

Normen en regelgeving
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Voldoen aan Ψe ≤ Ψe,lim

Indien niet voldaan wordt aan de basisregels, betekent dit niet dat de 
bouwknoop geen EPB-aanvaarde bouwknoop is. Indien via gevalideerde 
numerieke berekeningen wordt aangetoond dat Ψe ≤ Ψe,lim, dan is de bouwknoop 
ook een EPB-aanvaarde bouwknoop. De grenswaarden voor de lineaire 
warmtedoorgangscoëfficient (Ψe,lim) worden gedefinieerd per type bouwknoop.

Waarde bij ontstentenis
Indien de bepaling van een Ψe-waarde voor een bepaalde bouwknoop te complex 
wordt en een gevalideerde numerieke berekening niet de moeite waard is 
(aangezien de bouwknoop slechts over een beperkte lengte voorkomt), dan 
kan men gebruik maken van de waarde bij ontstentenis. Deze waarde heeft een 
negatieve invloed. Het veelvuldig toepassen van deze methode zal leiden tot een 
zware toeslag van K-peil en E-peil punten.

Een waarde bij ontstentenis voor een lineaire bouwknoop wordt uitgedrukt in 
functie van de overeenkomstige Ψe,lim-waarde uit voorgaande tabel. Bijkomstig 
wordt er een onderscheid gemaakt in de soort oplossing van de bouwknoop.

Ψe,lim

1. BUITENHOEKEN1) 2)

• 2 muren - 0,10 W/m . K
• Andere buitenhoeken   0,00 W/m . K

2. BINNENHOEKEN3)   0,15 W/m . K
3. VENSTER- EN DEURAANSLUITING   0,10 W/m . K
4. FUNDERINGSAANZETTEN   0,05 W/m . K
5. BALKONS / LUIFELS   0,10 W/m . K
6. AANSLUITEN VAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE binnen eenzelfde 
    beschermd volume of tussen 2 verschillende beschermde volumes OP EEN 
    SCHEIDING CONSTRUCTIE VAN HET VERLIESOPPERVLAK

  0,05 W/m . K

7. ALLE LINEAIRE BOUWKNOPEN DIE NIET ONDER 1 t/m 6 VALLEN   0,00 W/m . K
1)  Met uitzondering van funderingsaanzetten.
2)  Voor de buitenhoek moet de hoek α - gemeten tussen de twee buitenoppervlakken van de  
   scheidingsconstructie van het verliesoppervlak - voldoen aan 180° < α < 360°.
3)  Voor de binnenhoek moet moet de hoek α - gemeten tussen de twee buitenoppervlakken van de  
   scheidingsconstructie van het verliesoppervlak - voldoen aan 0° < α < 180°.

1. Bouwknoop zonder thermische onderbreking met lineaire  
    doorverbindingen in metaal of gewapend beton 0,90 + Ψe,lim

1) W/m . K

2. Bouwknoop met thermische onderbreking met puntgewijze  
    doorverbindingen in metaal

0,40 + Ψe,lim
1) W/m . K

3. Andere 0,15 + Ψe,lim
1) W/m . K

1) Ψe,lim: zie tabel 1 

Tabel 1: De grenswaarden voor de lineaire warmtedoorgangscoëfficient (Ψe,lim)

Tabel 2: De waarde bij ontstentenis voor een lineaire bouwknoop
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Samengestelde bouwknopen
In vele situaties liggen de lineaire bouwknopen zo dicht bij elkaar dat het niet 
mogelijk is deze bouwknoop op te delen en hiervoor een aparte psi-waarde te 
bepalen. Voor deze gevallen mag een combinatie beschouwd worden die bestaat uit 
verschillende deelbouwknopen. Om hier een Ψe,lim-waarde voor te bepalen, wordt 
de som van de verschillende Ψe,lim-waarden genomen.

Lineaire bouwknopen tussen meerdere volumes

Referenties

De werkwijze om een waarde bij ontstentenis toe te kennen aan een bouwknoop 
die zich bevindt tussen meerder beschermde volumes is identiek aan de voorgaande 
werkwijze. Nadien wordt deze waarde, Ψe,ef,tot-waarde forfaitair verdeeld over de 
verschillende beschermde volumes.

 — Toelichtingsdocument volgens ”Ontwerp tot wijziging van BIJLAGE IV/V van het 
EPB-Besluit“, finale versie – 31 december 2009.
 — Transmissie Referentie Document, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 
08.12.2010.
 — EPB-Besluit, ”Bijlage VIII Behandeling van bouwknopen“, gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 08.12.2010.

Normen en regelgeving
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Schock Isokorb® als EPB-aanvaarde bouwknoop
Schöck Isokorb® is een tussenliggend isolerend deel (Basisregel 2) volgens de 
methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen. Om aan Basisregel 2 te voldoen, moet 
aan drie eisen voldaan worden. 

In dit voorbeeld is een Schöck Isokorb® type K30-CV30-V6-H180-L500-REI120 
toegepast. Dit element heeft een λ-waarde van 0,129 W/mK en voldoet daarmee 
aan de eerste eis binnen de Basisregel 2; λ-waarde moet kleiner zijn dan 0,2 W/mK.
De contactlengte moet minimaal de helft van de kleinste dikte van de aansluitende 
isolatielagen zijn. Ook aan deze eis is voldaan (80 mm > 120 mm/2). De laatste eis is 
de R-waarde, welke minimaal de helft van de weerstand van de aansluitende delen 
moet zijn of groter moet zijn dan 2. De R-waarde voor Schöck Isokorb® type  
K30-CV30-V6-H180-L500-REI120 is 0,62 m²K/W. De R-waarde voor de aansluitende 
delen (12 cm PUR-isolatie van 0,028 W/mK) is 4,28 m²K/W.
De R-waarde voor de Schöck Isokorb® is 0,62 < minimum (4,28/2; 2). Aan deze eis 
wordt niet voldaan en daarmee is deze bouwknoop niet EPB-aanvaard, volgens de 
basisregels van een tussenliggend isolerend deel.

Bouwknoopberekening
Indien we deze bouwknoop in detail uitrekenen verkrijgen we een resultaat van  
Ψ = 0,15 W/m²K. Deze waarde is groter dan de Ψe,lim = 0,10 W/m²K. Deze 
bouwknoop is evenwel niet EPB-aanvaard. Toch is de effectieve Ψ-waarde kleiner 
dan de waarde bij ontstentenis Ψwbo (of default waarde Ψdef). Deze Ψwbo bedraagt 
0,50 W/m²K bij lineaire bouwknopen (in geval van thermische onderbrekingen).

Normen en regelgeving

Afbeelding 9: Aansluiting balkon aan vloerplaat.
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Bouwknopen in de praktijk
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In dit hoofdstuk wordt een aantal thermische bruggen beschreven die regelmatig 
in de nieuwbouw en renovatiepraktijk voorkomen. Hoewel in het vorige hoofdstuk 
‘Normen en regelgeving’ is gebleken dat een thermische onderbreking in vele 
gevallen een niet EPB-aanvaarde bouwknoop is, biedt de toepassing ervan 
voordelen. Door een aansluiting goed te ontwerpen is het mogelijk om het extra 
warmteverlies zo veel mogelijk te beperken.

Afbeelding 10a: Toepassing Schöck Isokorb® type 
AXT bij een plat dak.

Afbeelding 10b: Inbouw Schöck Isokorb® type 
AXT voor dakopstanden. 

Afbeelding 11: Voorbeeld wandaansluiting met 
Schöck Isokorb® type W. 

Vormgeving
Het gebruik van een thermische onderbreking bij balkons en terrassen hoort 
ondertussen tot de ‘standaardtechniek’. Niet alleen balkons of luifels kunnen 
thermisch ontkoppeld worden, ook voor bijv. borstweringen of uitkragende wanden 
bestaan er oplossingen.
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Thermische onderbrekingen bestaan niet alleen voor beton-beton aansluitingen 
maar ook voor de bevestiging van beton-staal en staal-staal constructies. Bij 
dergelijke aansluitingen vindt tevens wamtetransmissie plaats, welke wordt 
uitgedrukt in de χ-waarde. De goede geleidende eigenschappen van puntvormige 
thermische bruggen kunnen in de praktijk al snel tot oppervlaktecondensatie aan de 
binnenzijde van het gebouw leiden. Het thermisch onderbreken van een dergelijke 
aansluiting heeft dan ook, zowel uit energetisch als hygrisch oogpunt, sterk de 
voorkeur.

Afbeelding 12: Aansluiting van een staalconstructie op de gevel zonder thermische ontbreking.

Bouwfysisch
Bij de aansluiting van een balkon of galerij is er sprake van extra
warmteverlies. De detaillering bepaalt de mate van warmteverlies en de 
oppervlaktetemperatuur ter plaatse van het detail. In oudere gebouwen is het 
balkon veelal aangestort aan de verdiepingsvloer. In dat geval is er sprake van een 
groot warmteverlies en een lage oppervlaktetemperatuur, met een groot risico op 
schimmelvorming tot gevolg.

Door het uitkragende betondeel thermisch te ontkoppelen van de vloer, wordt 
het warmteverlies ter plaatse van de bouwknoop beperkt. Als gevolg daarvan 
stijgt ook de oppervlaktetemperatuur. Afhankelijk van de bouwwijze kan er bij de 
ontkoppeling onderscheid gemaakt worden tussen:
• Beton-beton aansluiting: hierbij wordt het betonnen balkon via een geïsoleerd 

verankeringssysteem ontkoppeld van de vloer. Deze oplossing wordt gebruikt op 
het moment dat het balkon meegestort wordt tijdens de (nieuw-)bouw, maar kan 
ook gebruikt worden bij renovatie waarbij het balkon ontkoppeld moet worden.

• Beton-staal aansluiting: hierbij wordt een staalconstructie bevestigd aan de 
ruwbouw. Het balkon steunt vervolgens op de staalconstructie.
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De afbeelding rechts toont een balkonaansluiting die thermisch ontkoppeld is. 
Hier is een gelijkmatig temperatuurverloop te zien door de dragende thermische 
ontkoppeling. Niet alleen het warmteverlies wordt beperkt, maar ook de 
oppervlaktetemperatuur stijgt. Hieronder een voorbeeld waarbij Schöck Isokorb® 
type K30-CV30-V6-H180-L500-REI120 is toegepast bij een balkonaansluiting:

Afbeelding 13: Doorgaande balkonplaat (links) en een aansluiting met Schöck Isokorb® (rechts).

17,1 °C

Afbeelding 14: Thermografisch beeld van de balkonaansluiting met Schöck Isokorb® K30-CV30-V6. 

Resultaat

Warmtedoorgangsweerstand ”wand boven“ Uo 0,24 [W/m²K]

Warmtedoorgangsweerstand ”wand onder“ Uu 0,24 [W/m²K]

Minimale oppervlaktetemperatuur Өsi,min 17,1 [°C]

Temperatuur factor fRsi 0,89 [-]

Criterium schimmelvorming voldaan Ja

Warmtedoorgangscoëfficiënt ψ 0,14 [W/m²K]

Tabel 3: Resultaten berekening psi-waarde balkonaansluiting met Schöck Isokorb® type K30
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De minimale oppervlaktetemperatuur in de berekening is 17,1 °C, veel hoger dan 
deze waarbij schimmelvorming optreedt. (Zie pag 19). Bij toepassing van een Schöck 
Isokorb® KXT30 (met isolatiedikte 120mm) is de oppervlaktetemperatuur nog 
gevoelig hoger, namelijk 18.1°C.

Energetisch: invloed Isokorb® op K- en E-peil

Het gebouw heeft zes lineaire bouwknopen door de aanwezigheid van zes balkons 
(drie op de voorgevel en drie op de achtergevel). Eventuele andere bouwknopen 
worden achterwege gelaten. De balkons worden opgehangen via Schöck Isokorb® 
elementen over tweederde van de lengte van het balkon. Het resterende deel wordt 
met XPS-isolatie (8 cm) uitgevuld.

Veronderstel een meergezinswoning met op het gelijkvloers een AOR 
(aangrenzende onverwarmde ruimte) en op de verdiepingen telkens één woonunit 
per verdieping. Het gebouw is een rijwoning, beide zijgevels zijn volledig ingesloten 
tussen naastliggende woningen. 

Afbeelding 15: Voorzijde van de meergezinswoning.

Resultaten EPB-software 
Het K- en E- peil van de meergezinswoning is uitgerekend op drie manieren:

 — Methode C: forfaitaire toeslag van 10 K-punten;
 — Methode B: bouwknopen volgens waarde bij ontstentenis Ψwbo + forfaitaire 
toeslag van 3 K-punten;
 — Methode B: bouwknopen volgens numeriek berekende waarde Ψe + forfaitaire 
toeslag van 3 K-punten.

Het gebouw heeft één gezamenlijk K-peil en elke woonunit (app. 1, app. 2 en app. 3) 
heeft zijn eigen E-peil.
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Methode C is de meest nadelige situatie, daar hier de hoogste waarden voor het 
K- en E-peil worden bereikt. Het is aan te raden methode B toe te passen, waarbij 
rekening gehouden wordt met de bouwknopen. Bij het invoeren van de effectieve 
psi-waarde is het effect van het Schöck Isokorb® element in rekening gebracht, 
waarbij betere resultaten worden bekomen dan bij het toepassen van de waarde bij 
ontstentenis. 

De invloed van het E-peil is sterk afhankelijk van de compactheid, technieken en de
hoeveelheid bouwknopen per appartement.

In dit voorbeeld voldoet zowel methode C als methode B Ψwbo. Wanneer een beter  
K- en/of E-peil gewenst is, blijkt dat methode B Ψeffectief een betere oplossing biedt. 
Het in rekening brengen van de effectieve warmteverliezen van de bouwknoop 
met het Schöck Isokorb® element zorgt ervoor dat er nog enkele K- en E- punten 
gewonnen kunnen worden. In dit geval bedraagt de winst één à twee E-punten en 
drie K-punten.

Besluit
Met in acht name van een aantal ontwerpregels kan vrijwel elk uitkragend 
bouwdeel met een thermische onderbreking verankerd worden. En dit op een 
bouwfysisch correcte manier. Condens- en schimmelvorming worden daarmee 
uitgesloten. De toepassing van thermische onderbrekingen hebben daarenboven 
een positief effect op K- en E-peil.

Bouwknopen in de praktijk

Tabel 4: Aansluiting van een balkon op de gevel.

Methode C Methode B Ψwbo Methode B Ψeffectief

K E K E K E

App. 1 30 57 26 52 23 51

App. 2 30 58 26 58 23 56

App. 3 30 57 26 52 23 50
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Resultaten EPB-software 
Het K- en E- peil van de meergezinswoning is uitgerekend op drie manieren:

 — Methode C: forfaitaire toeslag van 10 K-punten;
 — Methode B: bouwknopen volgens waarde bij ontstentenis Ψwbo + forfaitaire 
toeslag van 3 K-punten;
 — Methode B: bouwknopen volgens numeriek berekende waarde Ψe + forfaitaire 
toeslag van 3 K-punten.

Het gebouw heeft één gezamenlijk K-peil en elke woonunit (app. 1, app. 2 en app. 3) 
heeft zijn eigen E-peil.

Methode C Methode B Ψwbo Methode B Ψeffectief

K E K E K E

App. 1 30 57 26 52 23 51

App. 2 30 58 26 58 23 56

App. 3 30 57 26 52 23 50

Lexicon
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De jaarlijkse warmtebehoefte van een gebouw is de hoeveelheid energie die nodig 
is om een gebouw te verwarmen. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met 
zaken als rendementsverliezen van installaties en transportverliezen. Het is dus een 
waarde die ingaat op een deel van het energiegebruik.

De jaarlijkse warmtebehoefte kan als volgt berekend worden:

Jaarlijkse warmtebehoefte

QH;nd = (QH;ht - ηH;gn · QH;gn)

Lexicon

Waarbij:
• QH;nd : is de warmtebehoefte in MJ;
• QH;ht : is het totale warmteverlies voor de warmtebehoefteberekening;
• ηH;gn : is de benuttingsfactor voor warmtewinst;
• QH;gn : is de totale warmtewinst voor de warmtebehoefteberekening.

Het totale warmteverlies voor de warmtebehoefteberekening wordt bepaald door 
het warmteverlies door transmissie en het warmteverlies door ventilatie. Een deel 
van de warmtewinst door interne warmteproductie en door zonnewarmtewinst kan 
nuttig worden gebruikt.
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Primaire energie wordt omschreven als ‘energie die niet is onderworpen aan enig 
conversie- of transformatieproces’.

Bij het bepalen van het jaarlijkse primaire energiegebruik wordt rekening gehouden 
met de ‘productie’ en winning van energie, net als het transport van energie en ook 
met het energiegebruik zelf. Dit betekent dat er gekeken wordt naar het gebouw en 
de efficiëntie van de installaties in het gebouw, maar ook naar hetgeen dat buiten 
het gebouw gebeurt.

Het primaire energiegebruik geeft een waarde voor het totale energiegebruik. 
Daarmee is het een waarde die gebruikt kan worden voor een eerlijke vergelijking 
van energiegebruiken.

Jaarlijkse primaire energiegebruik

Afbeelding 16: De begrenzing van het primaire energiegebruik. De 
warmtebehoefte is de hoeveelheid warmte die er ter plaatse van de 
warmteafgiftelichamen (radiatoren / vloerverwarming / convector / …)
wordt afgegeven. Het primaire energiegebruik beschouwt daarnaast 
het rendement (systeem- en opwekkingsrendement) van de installatie 
ook het energiegebruik buiten het perceel.

Lexicon

Opwekking

Productie

Transport

Warmte behoefte
Primaire energie behoefte

Raffinage
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De warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie beschrijft het warmteverlies 
via de gebouwschil. Om de warmteverliezen te bepalen wordt het warmteverlies 
via oppervlaktes bepaald. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het 
warmteverlies via bouwknopen. 

De totale warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie (HT) wordt volgens NBN 
62-002 bepaald door:

Warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie

HT = HD + Hg + HU

HT = HD;construction + Hg;construction + HU; construction + HD;junctions +  
  Hg;junctions +  HU;junctions

HT = HT;construction + HT;junctions

Waarbij:
• HD : is de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie direct naar de bui- 

tenomgeving, in W/K;
• Hg : is de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie via de grond en 

onverwarmde kelders en kruipruimten in contact met de grond, in W/K;
• HU : is de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie naar de 

buitenomgeving via aangrenzende onverwarmde ruimten, in W/K.

De totale warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie kan ook geformuleerd 
worden als:

Waarbij:
• HT;construction : is de totale warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie door de 

scheidingsconstructies van het verliesoppervlak heen;
• HT;junctions : is de totale warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie door de 

bouwknopen heen.
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Zomercomfort
Door zonnestraling die het gebouw binnenkomt, warmt het gebouw op. Deze 
warmtewinst zorgt er in de winter voor dat de warmtebehoefte daalt. In de zomer 
leidt de warmtewinst mogelijk tot een oververhitting van het gebouw; de warmte 
is in dat geval ongewenst. De zonnestraling kan het gebouw binnenkomen via 
transparante delen (ramen), maar ook via dichte constructiedelen.

De hoeveelheid warmte die een gebouw binnenkomt kan op diverse manieren 
worden beperkt. Gedacht kan worden aan het toepassen van zonwerende beglazing 
of zonwering, maar er kan ook gedacht worden aan het realiseren van uitkragende 
geveldelen zoals een oversteek of balkon.

Warmtestroom Φ
De warmtestroom (Watt) beschrijft het transport van energie (Joule) per 
tijdseenheid (s). Het warmtetransport wordt door de beweging van atomen en 
moleculen veroorzaakt die temperatuurafhankelijk is. Daarbij is het warmtetransport 
altijd van een hoge temperatuur naar een lagere temperatuur.
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De warmteweerstand geeft de thermische kwaliteit weer van een materiaallaag. De 
warmteweerstand wordt weergegeven als de warmtestroom (W) per m2 oppervlak 
bij 1 K temperatuurverschil.
                               
De warmteweerstand van een materiaallaag wordt berekend door de dikte van de 
materiaallaag te delen door de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal:

Warmteweerstand

R =         [        ]m2 K
W

d
λ

Waarbij:
• λ : is de warmtegeleidingscoëfficiënt in W/mK;
• d : is de dikte materiaal in m.

Bij een constructie met meerdere materiaallagen kan de warmteweerstand van de 
materiaallagen gezamenlijk als volgt worden bepaald:

R =     +      + .... + 
d1

λ1

d2

λ2

dn

λ

De warmteweerstand van de totale constructie (RT), zonder correctie op de 
U-waarde, wordt als volgt bepaald:

Waarbij:
• Rsi : is de warmteovergangsweerstand aan het inwendig oppervlak,  

in (m2K)/W;
• Rse : is de warmteovergangsweerstand aan het uitwendig oppervlak,  

in (m2K)/W;
• Ri : is de warmteovergangsweerstand van elke bouwlaag.

RT = Rsi + Σ (Ri) + Rse
i
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Berekening van het temperatuurverloop

e i

θ3

θseθe

θ₂

θ1

θsi
θi Rsi

R1=λ1/d1

R2=λ2/d2

R3=λ3/d3

R4=λ4/d4

Rse

d1 d2 d3 d4

Temperatuur binnenoppervlakte
θsi = θi -Rsi · q

Temperatuur van de bouwlagen
θ1 = θsi -R1 · q

Temperatuur buitenoppervlakte
θse = θe -Rse · q

Figuur 7: Bepaling van het temperatuurverloop door een wand waarbij het temperatuurverloop 
door de dikte en de warmteweerstand van de materiaallagen wordt bepaald. Daarnaast zijn 
de overgangsweerstanden (Rsi en Rse) ter plaatse van de luchtlagen aan weerszijden van de 
constructie van belang. Rechts in de figuur is aangegeven hoe het temperatuurverloop in de 
materiaallagen bepaald kan worden.

De warmtedoorgangscoëfficiënt van een bouwelement wordt gegeven door:

Warmtedoorgangscoëfficiënt

Correcties dienen in principe toegepast te worden om rekening te houden met 
de effecten van de volgende gevallen of situaties:
• Luchtspleten of holten in isolatielagen;
• Mechanische bevestigingen die isolatielagen doorboren;
• Neerslag op omgekeerde daken. 

De gecorrigeerde U-waarde (Uc), wordt als volgt gedefinieerd:
Uc = U + ΔU

Waarbij: ΔU = ΔUg + ΔUf + ΔUr

Hierin zijn:
• ΔUg : is de correctieterm voor luchtspleten en holten;
• ΔUf : is de correctieterm voor mechanische bevestigingen;
• ΔUr : is de correctieterm voor omgekeerde daken.

UT = 1  
RT
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De warmtedoorgangscoëfficiënt Ψ en Χ
De warmtedoorgangscoëfficiënt beschrijft het warmteverlies via aansluitingen. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen lineaire bouwknopen (bijvoorbeeld een 
balkonaansluiting) en puntvormige bouwknopen (bijvoorbeeld een stalen ligger).

Een lineaire bouwknoop geeft het extra warmteverlies in een aansluiting van 
twee constructiedelen. Het warmteverlies via lineaire bouwknopen wordt bepaald 
door de Ψ-waarde (W/mK) van de aansluitingen en door de lengte (l) van de 
aansluitdetails. De puntvormige bouwknoop Χ geeft het extra warmteverlies in 
een puntvormige aansluiting. Het warmteverlies via puntvormige bouwknopen 
wordt bepaald door de Χ-waarde (W/K) van de aansluitingen en door het aantal 
aansluitingen.

De Ψ- en Χ-waarde worden bepaald door de constructiekwaliteit, de afmetingen en 
de U-waarden van de constructiedelen. De Ψ- en Χ-waarde kunnen niet handmatig 
worden berekend. Deze waarden dienen bepaald te worden door gebruik te maken 
van gevalideerde berekeningssoftware.

In figuur 8 is het effect te zien van de psi-waarde bij een doorlopende 
vloerplaat (niet onderbroken balkonaansluiting). Praktisch gezien wordt 
door de warmtestroom via de balkonplaat ook de wand boven en onder de 
balkonaansluiting afgekoeld. Aan de pijlen rechts in de tekening is te zien welke 
weg de warmtestromen nemen. Daar waar de warmtestromen bij een doorlopende 
wand horizontaal plaatsvinden (in blauw weergegeven) zijn de warmtestromen bij 
bouwknopen driedimensionaal (in geel weergegeven). Hier wordt duidelijk waarom 
de bepaling van de psi-waarde wezenlijk complexer is dan de U-waarde.

d h

U � h

ψ

ψ

U-waarde R2R1

L =  U � l � h  +  ψ � l

Energieverliezen:

U = 1
Rse + R1 + R2 + Rsi

Figuur 8: Weergave in de vorm van een doorsnede tekening van de energieverliezen door een wand 
met een doorgaande balkonplaat. Rechts is de constructie met de optredende warmtestromen 
in de vorm van pijlen weergegeven. Links zijn in deze doorsnede de optredende energieverliezen 
weergegeven. Deze zijn ook als formule beschreven. Met l wordt hierbij de lengte van de constructie 
loodrecht op de tekening bedoeld.



De dauwpunttemperatuur van een ruimte is de temperatuur waarbij het vocht in de 
ruimte niet meer door de lucht kan worden opgenomen. Condens vormt zich wanneer 
extra vocht wordt aangevoerd en niet meer wordt opgenomen. In dat geval bedraagt 
de relatieve vochtigheid 100%. 

Schimmelvorming kan optreden wanneer het oppervlak van een bouwdeel koud 
is. Dit doet zich voor als de oppervlaktetemperatuur van het bouwdeel minstens 
zo koud is als lucht in de directe omgeving en een luchtvochtigheid kent van 80%. 
De temperatuur waarbij dit voorkomt wordt de schimmelvormingstemperatuur θs 
genoemd. 

Dauwpunttemperatuur

Schimmelvormingtemperatuur θs
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