
21In DETAIL

Ontwerp en uitvoering van DETAILS (Serie Passief)

Passiefhuis dakdetail 
In iedere uitgave van BouwTotaal besteedt Adviesburo Nieman aan-
dacht aan ontwerp en uitvoering van een detail. Een goed detailont-
werp en juiste uitvoering van details leidt tot een fl inke verlaging van 
de faal kosten en een hoge eindkwaliteit van een gebouw. De SBR heeft 
een serie passiefhuisdetails. In BouwTotaal 5 jaargang 7 (2010) is al eens 
een passiefhuisdetail omschreven. In de eerstvolgende publicaties van 
BouwTotaal zullen diverse passiefhuisdetails worden besproken, zowel 
voor nieuwbouw als voor renovatie. In dit artikel aandacht voor het Pas-
siefhuis dakdetail (SBR-detail 401.4.2.02). Het gaat om het variantdetail 
houten vloer, HSB element en sporenkap met I-ligger.

Door: ing. Dennis Strijards
Adviesburo Nieman

Het passiefhuisconcept is eenvoudig maar 
doordacht en vooral gericht op de duur-
zaamheid en robuustheid van de thermi-
sche schil. Met de gevels, vloeren en daken 
moet tenminste een levensduur van vijftig 
jaar worden gerealiseerd. Sterker nog, de 
meeste woningen worden minimaal hon-
derd jaar, dus het is zeer belangrijk de kwa-
liteit van de thermische schil te waarbor-
gen. Het besproken detail is in zijn geheel 
een houtskeletbouwstructuur. Een over-
zicht van de aandachtspunten.

Houtskeletbouw
Een citaat uit ‘Handboek Houtskeletbouw’: 
‘belangrijke kenmerken van houtskelet-
bouw zijn: hoge kwaliteit door een ver 
doorgevoerde prefabricage, duurzaamheid 
en energiezuinigheid, korte bouwtijd, laag 
gewicht, fl exibiliteit en gunstige arbeids-
omstandigheden’. Een ideaal bouwconcept 
dus voor het passief bouwen. Dat zal een 
belangrijke reden zijn waarom veel pas-
siefprojecten worden uitgevoerd in of met 
houtskeletbouw. De SBR is overigens bezig 
om de publicatie ‘Handboek Houtskelet-
bouw’ te updaten.

Thermische schil
Maar natuurlijk heeft houtskeletbouw 
(HSB) ook belangrijke aandachtspunten. 
Eén van de onderschatte onderdelen is de 
invloed van het houten stijl- en regelwerk 
op de isolatiewaarde. Nog maar al te vaak 
worden er Rc-waarden toegekend aan HSB 
die gezien het stijl- en regelwerk niet haal-
baar zijn. Omdat de isolatiewaarde voor 
passiefbouwen zo belangrijk is, is er iets 
anders bedacht met betrekking tot stijlen 
en regels. 
De zogenaamde I-ligger zorgt voor de ver-
binding in het HSB-element. De I-ligger is 
slank. Zodoende is het percentage hout in 
het HSB-element beperkt en kan er een op-
timalisatie plaatsvinden in dikte van het 
element en de gewenste Rc-waarde. Een 
isolatiedikte van 400 mm in de gevel leidt 
dan tot een Rc-waarde van 10 m2K/W. Dit 
geldt ook voor de dakconstructie. Overi-
gens is in detail 401.4.2.02 in de gevel een 
isolatiepakket van 350 mm in het HSB-ele-
ment aanwezig en nog 45 mm isolatie in de 
voorzetwand.
Steeds vaker wordt een refl ecterende fo-
lie voorgeschreven om de isolatiewaarde 
van de constructie in zijn geheel te verbe-
teren. Dat kan, maar hou er rekening mee 
dat deze folies meestal niet UV-bestendig 
zijn. Een ‘open’ gevelbekleding in combina-
tie met een niet UV-bestendige folie is af 
te raden.

Constructief
Ontwerpen met HSB betekent afstemming 
tussen alle partijen in een vroeg stadi-
um. Zo ook met de constructeur. Afhanke-
lijk van de gehele constructie is het moge-
lijk dat verstijvingsklossen nodig zijn in de 

HSB-elementen. De constructeur kan uit-
sluitsel geven of de verstijvingsklossen 
daadwerkelijk nodig zijn.

Bouwfysisch
Aandachtspunten op bouwfysisch gebied 
zijn de luchtdichting en de dampremmende 
laag. In het detail is mooi aangegeven dat 
alles zonder maattolerantie op elkaar aan-
sluit. Met HSB kan dit gedeeltelijk ook be-

werkstelligd worden omdat alles geprefa-
briceerd wordt en dus zeer nauwkeurig kan 
worden uitgewerkt. Er zijn echter maattole-
ranties in het hout en de luchtdichting ver-
dient extra aandacht. Bij plaatsing van de 
elementen bijvoorbeeld moet de luchtdich-
ting goed blijven zitten (dak). De damprem-
mende folie kan ook dienen als luchtdich-
ting. 
Zorg voor het juiste materiaal. De aanslui-
ting van de gevel en de vloer bijvoorbeeld 
is luchtdicht door toepassing van een folie. 
Deze folie dient dus ook als dampremmen-
de laag. Deze moet doorgaand worden aan-
gebracht (of overlappend en afgeplakt) en 
mag hoogstens onderbroken worden als er 
ter plaatse van de onderbreking ook weer 
een goede luchtdichting aanwezig is. Zie 
de dichting ter plaatse van de muurplaat. 
Vergeet hierbij niet de kopse zijden van de 
muurplaat.
Een ander aspect is de behandeling van het 
hout. Door tocht en vocht op naderhand on-
bereikbare plaatsen kan onbehandeld hout 
verrot raken. De verduurzaming van het 
hout is dus van groot belang. Wil men de 

woning minimaal voor honderd jaar be-
houden zonder al te veel onderhoud aan de 
thermische schil, dan zal dus het hout dat 
grenst aan de buitenlucht moeten worden 
verduurzaamd. Dit geldt ook voor het hout 
achter de gevelbekleding.

Installaties
Ook met de installatie-adviseur zal in een 
vroegtijdig stadium overleg moeten zijn. 
De voorzetwand aan de binnenzijde geeft 
de installateur al de mogelijkheid leidingen 
weg te werken, maar het ventilatiesysteem 
en de bijbehorende kanalen moeten worden 
meegenomen in het ontwerp. Er wordt vrij-
wel altijd een gebalanceerd ventilatiesys-
teem toegepast, zodat er dus zowel toevoer-
kanalen zijn, als afvoerkanalen. Blijft het 
systeem binnen het gebouw, dan is het zaak 
om alle doorvoeren ook binnen de damp-
remmende en luchtdichte laag te houden. 
Maar eens moet het toevoer- en afvoerka-
naal door de thermische schil heen. Bepaal 
een goede positie van de installatie en neem 
de doorvoeringen van de kanalen door de 
thermische schil mee in het ontwerp. Kana-
len die buiten het gebouw komen moeten 
altijd worden geïsoleerd, zodat een koude-
brug tot een minimum wordt beperkt.

Zie voor de details www.sbr-info.nl.
Informatie over passiefbouwen is te vinden op 
onder andere www.passiefbouwen.nl.
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waterwerende beplating 10mm
I-liggers

minerale wol 400mm
(λreken = 0,035 W/(m·K))

dampremmende laag
beplating 12 mm

panlat

doorstekende
I-ligger

minerale wol 200mm

dampremmende laag om balklaag
aanbrengen

minerale wol
vulstrook

eventueel verstijvingsklos
I-ligger i.o.m. constructeur

naaddichting

naaddichting

minerale wol

vloerdek 18mm
balken 45x220mm
minerale wol 80mm
metalen veerrails
plafondplaat

waterwerende houtvezelplaat 20mm
I-liggers
minerale wol 350mm (λreken = 0,035 W/(m·K))
dampremmende laag
beplating 12mm
leidingspouw gevuld met
minerale wol (λreken = 0,035 W/(m·K))
beplating 12,5mm

brandwerendheid op
bezwijken 60 minuten

tengel

dakpan

beplating 10mm
vochtwerend behandelen

gevelbekleding

sterk geventileerde
spouw

eventueel verstijvingsklos
I-liggers i.o.m. constructeur

Draagstructuur : houtskeletbouw
Gevelopbouw : houten binnenspouwblad en hout of plaatmateriaal als ge-

velbekleding
Variant-detail : houten vloer, HSB element en sporenkap met I-ligger, HSB 

element met leidingspouw

401.4.2.02
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Bouwfysische prestaties en aanbevelingen: Z.O.Z

400 mm minerale wol 
geeft een Rc van 10 
m2K/W

tengelel

dakpan

Doorgaande dampremmer/
luchtdichting. Aansluitingen 
op andere materialen altijd af-
plakken.

eventueel verstijtijti vingsklos
I-ligger i.o.m. constructeur

Zorg voor voldoende lucht-
dichting, ook op de kopse zij-
de van de muurplaat.

dampremmende laag om balk
aanbren

al

Maak een doorgaande 
thermische schil.

Zorg voor verduurzaming 
van het hout, vooral op 
plaatsen waar men later 
niet of nauwelijks bij kan.

metalen veerrails
plafondplaat

werende houtvezelplaat 20mm
ers
ale wol 350mm (λreken = 0,035 W/W/W (m·K))K))K
remmende laag

brandwerendheid op
bezwijiji ken 60 minuten

Overleg met constructeur 
over evt. benodigde verstij-
vingsklossen.


