
Timmerfabrikant 7/8  2014

L u c h t d i c h t  e n  p a s s i e f  b o u w e n

Duurzame isolatie in 
winter en zomer
Morgo Folietechniek in Zutphen hield recentelijk een thema-
middag Houtskeletbouw & Duurzaam Isoleren. Want wat is 
nou precies luchtdicht en passief bouwen?
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ternatief, maar tot nu toe heeft het in 
Duitsland in schwung zijnde materiaal 
in de Nederlandse houtskeletbouw 
nog geen positie veroverd. 

Aantonen van kwaliteit
Opdrachtgevers vragen meer en meer 
prestatie-eisen. “Het aantonen van de 
kwaliteit van wat je gemaakt hebt, is 
het thema van de komende jaren”, al-
dus Valk. “Kennis wordt in de markt 
gewaardeerd. Je mag meepraten, maar 
bepalend is of je maakt wat je hebt 
beloofd.” Er bestaan naar zijn mening 
veel misverstanden over luchtdicht en 
passief bouwen. “Het betekent niet dat 
je mensen in een plastic zak laat wo-
nen. Ramen kunnen open, er mag, nee 
er moet worden geventileerd. Het be-
tekent wel dat je al bij het ontwerp re-
kening houdt met de energievraag van 
een woning. Een gebouw moet zichzelf 
in de zomer uitstekend koel houden 
en in de winter warm. Passief bouwen 
is een manier van bouwen waarbij 

Het veranderen van de rol van de aan-
nemer, verlaging van de epc naar 0 in 
2020, luchtdicht- en passief bouwen 
en verscherping van de brandwerend-
heidseisen waren voor Morgo aanlei-
ding recentelijk de themabijeenkomst 
Houtskeletbouw en Duurzaam Isole-
ren te houden. Op de rustieke locatie 
van het souterrain van Front Brons-
bergen in Zutphen praatte de onder-
neming houtskeletbouwfabrikanten 
bij, samen met senior adviseur ir. 
Harm Valk van Nieman Raadgevende 
Ingenieurs en directeur Herman Bos 
van Thermodicht Luchtdichtheidsme-
tingen. Morgo Folietechniek in Zut-
phen is inmiddels dertig jaar actief 

in houtskeletbouw. De onderneming 
produceert niet zelf, maar zoekt lang-
durige samenwerking met toonaange-
vende producenten. Het productgam-
ma bestaat niet alleen uit folies aan 
de binnen- en buitenzijde, maar ook 
uit afdichtingen en afsluitingen. Een 
contact met Isocell leidde drie jaar 
geleden tot interesse in cellulose-iso-
latiemateriaal. “Onze klanten worden 
geconfronteerd met andere vormen 
van isoleren”, zegt verkoopmanager 
Bert Geerts. “Om daarin als onderne-
ming mee te gaan en de kennis van 
Morgo daarmee te combinereren, zijn 
we een samenwerking aangegaan.” De 
cellulose-isolatie is een duurzaam al-
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het gebouw zichzelf zoveel mogelijk 
klimatiseert met een hoogwaardige 
thermische schil – RC 8,9,10,11 – in 
alle seizoenen. We bouwen momenteel 
voor de winter en we rennen zomers 
naar de Gamma voor een mobiele air-
co. Dat moet anders. We moeten gaan 
denken in zomer- én wintercomfort. En 
daar speelt een goede dikke isolatie 
hoe dan ook een rol bij, net als regule-
ring van de vochthuishouding. En dat 
is weer het pakkie-an van de toege-
paste folies en afdichtingen.” In Valks 
lezing passeren projecten als Linde-
hof in Enschede, een schoolgebouw 
in Jirnsum en de binnengasthuizen in 
Zwolle de revue, waarbij zonbewust 
ontwerpen (glas op het zuiden, over-
stekken en zonwering en zomernacht-
ventilatie) en de trias energetica van 
beperking, verduurzaming en efficiën-
tie van energiegebruik aan de basis 
van ontwerp en bouw stonden. 

Overenthousiast
Valk waarschuwt dat hsb niet het enige 
passiefbouwsysteem is. “Met kalkzand-
steen en beton kan het ook, veelal in 
samenwerking met hoogwaardige pir/
pur-isolatie. Maar hsb is prefab met 
een snelle montage op de bouw; geen 
bouwvocht, isolatie tussen de stijlen en 
voorzien van een elektraspouw. Want 
laten we eerlijk zijn: luchtdichtheid, is 
kierdichtheid. Als er een lek in lucht-
dichte bouw optreedt, is de oorzaak 
toch vaak een overenthousiaste instal-
lateur met een boormachine.” Hij toon-
de zich uit prestatie- en milieuoogpunt 
enthousiast over de toepassing van 

cellulose als duurzaam alternatief voor 
minerale wol. “Zowel bij het prefab vul-
len als nablazen. Je past een afvalpro-
duct toe op een hogere schakel in de 
kringloop. Het is bovendien brandvei-
lig, zoals bij een hsb-voorbeeldproject 
in Zwolle in 1999 werd aangetoond, 
toen bij een aangestoken brand de 
brandveiligheid van cellulose tot ver-
bazing van de brandweer gelijk was 
aan die van minerale wol.” 

U-waarde
Bij kozijnen vergt passief volgens Valk 
toepassing van triple glas (kozijnen 
met een lage u-waarde (Uw = 0,8 W/
m2K). “Verder dienen kozijnen in het 
hart van de constructie te worden 
geplaatst om warmteverlies te beper-
ken. De u-waarde is hoger en slechter 
dan die van het glas. Het kozijn is het 
zwakke punt geworden. Dat is iets om 
na te denken, want anders ontstaat er 
condens op het kozijn. Net als bij tri-

ple glas aan de buitenkant. Bezuinig 
niet op het kozijn, maar zorg dat kozijn 
en glas met elkaar qua u-waarde in 
overeenkomst zijn.”

Thermodicht
Hoe een luchtdichtheidsmeting met de 
BlowerDoor worden uitgevoerd, ver-
telde Herman Bos, directeur-eigenaar 
van Thermodicht Luchtdichtheidsme-
tingen uit Haren. Hij ziet in de prak-
tijk veel misgaan. “Luchtdichtheids-
mankementen zijn vaak een gevolg 
van constructiefouten. Zoals zo vaak 
staat of valt de kwaliteit van de con-
structie met gemotiveerde mensen op 
de bouw. Een meting in de ruwbouw 
laat ruimte voor aanpassingen. Doe je 
het bij oplevering, dan ben je eigenlijk 
te laat.” Valk valt hem daarin bij. “Zijn 
de mannen op de bouwplaats gemo-
tiveerd, dan is het halen van de gestel-
de normen geen probleem. Zijn ze dat 
niet... ach, vult u het zelf maar in.”

1 In het souterrain van Fort Bronsber- 

 gen lieten de houtskeletbouwers zich  

 door Morgo bijpraten over luchtdicht  

 en passief bouwen.

2  Harm Valk van Nieman: zomer- én 

wintercomfort.

3  Morgo levert samen met Isocell de 

IsoBlow voor het inblazen van cellulo-

se-isolatie in een hsb-element.
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