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Meten van de luchtdichtheid van 
grote gebouwen

ing. S.J.P. van der Tol; senior adviseur 

Het maken van een meetresultaat

Het meten van grote gebouwen
en verbeterde kwaliteitsborging?

2

Vandaag gaan we meten…
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Het meten van een groot gebouw 
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Ervaringen metingen – oplevergereed?

Gebouw moet echt klaar zijn.

Kleine lekken hebben groot effect.

Vb. Nieuw te bouwen hal

Vloeropp.: 7.500 m2

Hoogte: 9 m

qv;10: 0,2 dm3/s.m2

Toegestaan verlies: 1.500 dm3/s

Toegestaan gat:  0,26 m2 

Ervaringen metingen - begrenzing

• Gebouw als geheel, niet meten in gebouwdelen

– Interne scheidingen moeten uitgesloten, bijna niet mogelijk

– Schakeling ventilatoren steeds eenvoudiger

– Grootte geen/minder beperking

– Gebouwvorm en hoogte kunnen beperking zijn

– Controleer gemotiveerde begrenzingen.
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Ervaringen metingen - installaties

• Het uitsluiten van de installaties!

– Een beetje afplakken helpt niet

– Onder en overdrukmeting - NEN-EN 13829 (Breeam)

– Afplakken installaties niet altijd bestand tegen overdruk à 8-10 
kg/m2 (80-100 Pa)

Ervaringen metingen - volume

• Het effect van het grote volume

– Voorkom trapsgewijse druk, er is tijd nodig om gelijkmatige 
druk te krijgen

– Gebouw naar groot drukverschil brengen, dan aflopend

Gecontroleerd leeg laten lopen is 

makkelijker dan gecontroleerd opblazen
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Ervaringen metingen – volume

Kleine ruimte

(kleine massa vs. grote dempingswaarde)

(grote kracht is weinig beweging)

Grote ruimte

(grote massa vs. lage dempingswaarde)

(weinig kracht is veel beweging)
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Ervaringen metingen - nauwkeurigheid
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qv;10 wordt herleid uit meetpunten bij hogere druk 

Ervaringen – beoordeling meetresultaat 
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• Het is een praktijkmeting -> grenswaarde in honderste?

• Het is een controle van kwaliteit!

• Toetsingscriteria onjuist, verkeerd geformuleerd etc.

Ervaringen metingen - temperatuur
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• Koel- en vriescellen
– Altijd meten voor ingebruikname 

– Meten op basis van luchtvolumestromen fysisch onjuist

– Het volume van lucht is afhankelijk van temperatuur en druk
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Ervaringen metingen - temperatuur
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• Koel- en vriescellen

– Meetnorm: 

“We brengen een ruimte op overdruk en daarna is de toegevoerde lucht 
aan de ruimte gelijk aan het lekverlies van de ruimte”

– Geldt niet bij temperatuurverschillen groter dan 15 graden

– Goede beoordeling: drukverschil en thermografie  

Luchtdoorlatendheid en thermografie

Voorbereiding - meetprotocol

• Maak een meetprotocol, gedeelde verantwoordelijkheid

15

Luchtdoorlatendheid - kwaliteitsbewaking
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Luchtdoorlatendheid - productkeuze
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Luchtdoorlatendheid – keuze dichtingsmateriaal

verflaag laat los

geen hechting

Luchtdichtheid - ontwerp    realisatie
Luchtdichtheid in de ontwerpfase

20



26-11-2015

6

Luchtdichtheid ontwerp -> realisatie
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Kwaliteitsborging 2.0. 

Oog voor kwaliteit – de weg naar een beter (meet)resultaat

• Toename eisen en ambitie
o Duurzaamheid & energie

o Gezondheid

o Comfort

• Bouw: voer voor juristen
o Toename aansprakelijkheid

o Mondigheid ‘gebruiker’  

• Van “aannemer” naar “bouwer”
o Meerdere disciplines & specialistische kennis

o Veranderende contractvormen (UAV-GC, DBFMO)

o Verschuiving verantwoordelijkheid 

Verandering in de bouw

• Terugtredende overheid
o Schrappen preventieve toets

o Zelf kwaliteit aantonen

o Moment van oplevering is maatlat

• Toenemende aansprakelijkheid
o Aannemingsrecht wordt consumentenrecht

o Omgekeerde bewijslast

• Positie van de consument versterken

• Kortom: afrekening op eigen kwaliteit.

Verandering in de politiek
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• Vergunning ‘zonder techniek’
o Ruimtelijke ordening, welstand, omgevingsveiligheid, systeem 

kwaliteitsborging

• Gebouw moet voldoen aan het Bouwbesluit
o Vergunninghouder regelt zelf kwaliteitsborging

o Contract met ‘kwaliteitsborger’

• Omgekeerde bewijslast
o Bewijslast en instrument afhankelijk van risicoprofiel bouwwerk

o Burgerlijk wetboek wordt zelfs aangepast!

Werking in het nieuwe stelsel Gefaseerde invoering - Gevolgklassen

Gevolgklassen 2017 2018 n.t.b. n.t.b.

1 Seriematige nieuw- en 

verbouw

Overige bouwwerken

2 Alle bouwwerken

3 Alle bouwwerken

Oog voor kwaliteit 
- onafhankelijke toets – systeem van borging

2. Onafhankelijke schil

1. Bouwer

3. Opdracht-
gever

4. Bevoegd gezag

Oog voor kwaliteit 
risicogericht kwaliteitsborgingsysteem
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Oog voor kwaliteit 
risicogericht kwaliteitsborgingsysteem

Oog voor kwaliteit 
risicogericht kwaliteitsborgingsysteem

Oog voor kwaliteit 
‘as built’ dossier maatgevend voor succes

‘Maak een risicogerichte kwaliteitsborging uw 
aanpak en u bent klaar voor het nieuwe speelveld’
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Kansen

…..meten is weten….(zeggen ze)

maar met een risicogerichte aanpak

..meet je wat je al wist…


