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1 INLEIDING 

1.1 Onderwerp 

Deze publicatie geeft de richtlijnen die gehanteerd dienen te worden bij de 
toepassing van buitengevelisolatie inclusief afwerking1 1aangebracht op (prefab) 
houten elementen. Toepassing van buitengevelisolatie heeft tot doel het verhogen 
van de thermische isolatie en het beschermen tegen klimatologische invloeden 
van de (prefab) houten elementen. Met de uitgangspunten van deze publicatie 
wordt voor de toepassing van buitengevelisolatie op (prefab) houten elementen 
voldaan aan de minimale prestatie-eisen op de volgende onderdelen: 
 

 de geschiktheid van de ondergrond zoals gesteld vanuit de BRL 1328; 
“Buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking” en de URL 0735; 
“Uitvoeringsrichtlijn vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde 
afwerking”  

 de geschiktheid van de buitengevelisolatie en applicatie voor toepassing 
onder het KOMO®  attest-met-productcertificaat volgens de BRL 1001; “Niet-
dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen” (voor elementen 
vervaardigd uit een houten constructie) en de BRL 0904; “Houtskeletbouw”. 

1.2 Algemene uitgangspunten 

Voor de toepassing van buitengevelisolatie (in zijn algemeenheid) is het van 
belang dat de ondergrond waarop de buitengevelisolatie wordt toegepast aan 
strenge eisen voor wat betreft de vervorming voldoet. Dit geldt voor het materiaal 
waarop de buitengevelisolatie wordt aangebracht maar in het bijzonder voor 
overgangen tussen bouwdelen en/of materialen (bijvoorbeeld de overgang tussen 
een houten gevelvullend element en de betonconstructie). 
Deze publicatie geeft de minimale eisen aan de materialen en de uitvoering van 
de constructie die nodig zijn om ontoelaatbare vervormingen te voorkomen die 
kunnen leiden tot  scheurvorming in de isolatie en/of het volledige 
buitengevelisolatie systeem.  
De gevelvullende elementen of HSB-elementen dienen, inclusief het daarop 
aangebrachte plaatmateriaal, te voldoen aan eisen die vanuit constructief oogpunt 
gesteld worden aan de elementen. Van de buitengevelisolatie mag geen enkele 
bijdrage worden verwacht in relatie tot constructieve stabiliteit of sterkte van de 
gevel. 
De buitengevelisolatie kan in de fabriek (daar waar de gevelvullende en HSB 
elementen worden vervaardigd) of op de bouwplaats aangebracht worden. Indien 
de buitengevelisolatie op de bouw wordt aangebracht dient de aannemer de 
voorwaarden zoals gesteld in hoofdstuk 6 van deze publicatie in acht te nemen. 

1.3 Toepassingsgebied 

Deze publicatie heeft betrekking op het volgende toepassingsgebieden met 
bijbehorende richtlijnen: 

 BRL 0904“Houtskeletbouw” 

 BRL 1001 “Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen”  

 BRL 1328; “Buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking” 

 URL 0735; “Uitvoeringsrichtlijn vervaardiging van buitengevelisolatie met 
gepleisterde afwerking”     

                                            
1 Onder afwerking wordt verstaan een gepleisterde afwerking (stuclaag) Andere afwerkingen zoals steenstrips 

of keramische afwerking vallen niet onder de scope van deze publicatie maar kunnen projectmatig, na overleg 
met betrokken partijen, op buitengevelisolatie worden toegepast. 
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2   DEFINITIES 

 

Buitengevelisolatiesysteem Een uit meerder onderdelen bestaand 
isolatiesysteem dat geschikt is om tegen de 
buitenkant van de gevel te worden bevestigd 

buitengevel isolatiesystemen met 
dunne opbouw 

Buitengevelisolatie systemen met een 
pleisterafwerkingsopbouw ≤ 9 mm dik 

buitengevel isolatiesystemen met 
dikke opbouw 

Buitengevelisolatie systemen met een 
pleisterafwerkingsopbouw > 9 mm dik of 
andere afwerking (keramisch of steenstrips). 
Maximaal gewicht van de afwerking is 50 kg/m2 

 
Voor overige definities zie BRL 0904, 1001 en 1328, URL 0735, NEN-EN 12467 
en de  NPR 13914. 
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3 CONSTRUCTIE 

 
De opbouw van een houten element voorzien van buitengevelisolatie is als volgt: 

 
1. Houten element vervaardigd uit een stijl- en regelwerk met een 

dampremmende membraan en binnenbeplating aan de binnenzijde van de 
constructie. 

2. Een plaat aan de buitenzijde bevestigd tegen het houten element  (waartegen 
de buitengevelisolatie wordt bevestigd). 

3. Buitengevelisolatie  
4. Een meerlaagse pleistersysteem.  
 
Opmerking: de plaat aan de buitenzijde van het houten element en de 
buitengevelisolatie kunnen ook worden gecombineerd in één plaat (houtvezel-
isolatieplaat). Bij toepassing van een houtvezel-isolatieplaat mag het 
dampremmende membraan aan de binnenzijde van de constructie worden 
weggelaten indien door middel van een bouwfysische berekening is aangetoond 
dat dit niet leidt tot vochtophoping in de constructie. 

3.1 Eisen te stellen aan de houten elementen. 

Houten elementen voor de bevestiging van buitengevel isolatie dienen te voldoen aan 
de eisen zoals gesteld in de BRL 0904 en BRL 1001. Ten aanzien van de in deze 
beoordelingsrichtlijnen gestelde eisen gelden onderstaande aanvullende 
voorwaarden. 
 
Stijfheid van de houten elementen 
Bouwconstructies moeten gedurende hun levensduur voldoende weerstand bieden 
tegen de uitgeoefende belastingen. De optredende windbelasting en 
bovenbelastingen zijn beschreven in NEN-EN 1991. De optredende belastingen 
dienen gecombineerd te worden volgens de belastingscombinaties beschreven in 
NEN-EN 1990.  De sterkte en stijfheid van de houtconstructie dient vervolgens 
gecontroleerd te worden volgens NEN-EN 1995-1-1. Afhankelijk van het gekozen 
gevelisolatiesysteem gelden ten aanzien van de stijfheid van de constructie de 
volgende aanvullende eisen: 
 

 De maximale doorbuiging van de stijlen en regels bedraagt bij de toepassing 
van dunne buitengevelisolatiesystemen met een pleisterafwerking 1/200 x de 
lengte van de stijl of regel met een maximale doorbuiging van 12 mm. 

 De maximale doorbuiging van de stijlen en regels bedraagt bij de toepassing 
van buitengevelisolatiesystemen met een dikke minerale gepleisterde opbouw 
1/400 x de lengte van de stijl of regel met een maximale doorbuiging van 6 
mm. 

 
Vlakheid van de houten elementen 
De kromming en de scheluwte van het stijl en regelwerk  mag niet meer bedragen dan 
2 mm per strekkende meter. Bij plaatsing van het stijl en regelwerk in het houten 
element dient de kromming van de diverse onderdelen gelijk gericht te zijn.  
 
Houtvochtgehalte van de achterconstructie 
Om vervormingen in de houten elementen te voorkomen die kunnen leiden tot 
scheurvorming in de buitengevelisolatie en de daarop aangebrachte meerlaagse 
pleisterlaag, dient het houtvochtgehalte van het stijl en regelwerk 14 + 2 -4 % te 
bedragen.  
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3.2 Eisen te stellen aan het plaatmateriaal. 

 
Plaatmateriaal 
Plaatmaterialen die geschikt zijn als ondergrond voor de bevestiging van 
buitengevelisolatie dienen schroefvast, vochtstabiel en toch voldoende vocht 
absorberend te zijn (in verband met de hechting van de lijm die wordt toegepast 
voor de bevestiging van het isolatiemateriaal). Afhankelijk van de toepassing 
voldoen de volgende plaatmaterialen aan deze eis: 

 Vezelcementplaat bij een toepassing over meerdere bouwlagen en/of over 
meerdere houten elementen. 

 Vezelcementplaat of multiplex  bij een toepassing over maximaal één 
houten element. 

Ten aanzien van de plaatmaterialen gelden de volgende eisen: 

 Vezelcementplaat dient te voldoen aan categorie B volgens de NEN-EN 
12467. De minimale dikte van de plaat bedraagt 12 mm. 

 Triplex dient te voldoen aan de prestaties overeenkomstig de  BRL 1705 
kwaliteit D. De minimale dikte van de plaat bedraagt 12 mm. Fabrieksmatig 
dienen maatregelen getroffen te worden om te voorkomen dat het triplex nat 
kan worden of de randen van het triplex dienen te worden afgedicht met een 
middel dat voldoet aan de SKH-Publicatie 04-01. De daartoe toegelaten 
middelen met de bijbehorende laagdiktes staan vermeld in de SKH-
Publicatie 07-01. 

 Houtvezel-isolatieplaat dient te voldoen aan de NEN-EN 13171 met als 
aanvullende eis dat: 
o Treksterkte loodrecht op het oppervlak minimaal voldoet aan klasse 

TR30 overeenkomstig paragraaf 4.3.4 van de NEN-EN 13171 
o De waterabsorptie minimaal voldoet aan klasse WS1,0 overeenkomstig 

paragraaf 4.3.7 van de NEN-EN 13171 
 

Bevestiging van plaatmateriaal 
Voor de bevestiging van het plaatmateriaal dient een hart-op-hart afstand van de 
stijlen te worden aangehouden zoals is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Type plaatmateriaal Dikte 
plaatmateriaal1 

 
(mm) 

Maximale 
hart-op-hart 

afstand van de stijlen 
(mm) 

Vezelcementplaat 12 400 

16 600 

Triplex 12 400 

Houtvezel-isolatieplaat 40-59 400 

≥ 60 600 
1 Afwijkende diktes en materialen voor plaatmateriaal zijn toegestaan indien ten aanzien van de sterkte, 

stijfheid en vormstabiliteit is aangetoond dat het plaatmateriaal gelijkwaardig is (gegevens ter beoordeling 
aanleveren aan de certificatie instelling) 
 

Platen met een breedte ≥ 600 mm dienen op minimaal 3 plaatsen te worden 
ondersteund .Ter plaatse van de aansluiting tussen twee platen dient een voeg 
van 2-3 mm gehouden te worden. 
 
Bevestigingsmiddelen voor plaatmateriaal 
Als bevestigingsmiddelen voor het plaatmateriaal op de onderliggende houten 
constructie komen draadnagels en schroeven van RVS of verzinkt staal in 
aanmerking.   
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De maximale hart-op-hart afstand van schroeven bedraagt 400 mm. De maximale  
hart-op-hart afstand van draadnagels bedraagt 200 mm. Van de draadnagels en 
schroeven dienen de karakteristieken te zijn bepaald overeenkomstig de NEN-EN 
14592. De op de bevestigingsmiddelen optredende belastingen (in relatie tot de 
hart-op-hart afstand en de afmetingen van de bevestigingsmiddelen) dienen te 
zijn afgestemd op deze karakteristieken.  

3.3 Eisen te stellen aan de buitengevelisolatie 

Buitengevelisolatie en de bevestiging ervan dient te voldoen aan de eisen zoals 
gesteld in de BRL 1328 en URL 0735. Ten aanzien van de in deze beoordelings- 
en uitvoeringsrichtlijn gestelde eisen gelden onderstaande aanvullende 
voorwaarden en aandachtspunten. 

 
Dikte van  het isolatiemateriaal  
De minimale dikte van het isolatiemateriaal voor de toepassing op houten 
elementen bedraagt 60 mm. 
 
Bevestiging van isolatiemateriaal 
Aanvullend op de eisen van paragraaf 4.1.1. van de BRL 1328 dient van het toe 
te passen bevestigingsmateriaal (lijm en/of mechanische verbindingsmiddelen) 
voor ieder type materiaal (isolatie en plaatmateriaal) te worden aangetoond dat 
aan de eisen wordt voldaan. 

 
Voorafgaand aan het bevestigen van het isolatiemateriaal dient de ondergrond 
(plaatmateriaal) te worden gecontroleerd op het volgende: 

 De aanwezigheid van vuil.  
Loszittend vuil dient door middel van vegen van de ondergrond verwijderd te 
worden. Indien er sprake is van vastzittend vuil dat invloed heeft op de 
hechting van de lijm (in geval van verlijming van het isolatiemateriaal op de 
ondergrond) dient het vuil door middel van schuren te worden verwijderd. 

 De aanwezigheid van vocht in het plaatmateriaal.  
Als het plaatmateriaal tijdens transport of opslag nat is geworden dient het 
oppervlak van het plaatmateriaal winddroog1 te zijn alvorens het 
isolatiemateriaal wordt aangebracht (onafhankelijk van de wijze waarop het 
isolatiemateriaal wordt bevestigd op het plaatmateriaal). Tevens dient het 
houtvochtgehalte van het achterliggende regelwerk te worden bepaald 
overeenkomstig hoofdstuk 6 van deze publicatie.  

 
Plaatnaden 
Overeenkomstig paragraaf 5.4 van de URL 0735 moeten de isolatieplaten in 
verband worden aangebracht. Hierbij moeten de isolatieplaten tenminste 15 cm 
verspringen. Op gebouwhoeken moeten zij in verband worden gemonteerd.  
De plaatnaden van het isolatiemateriaal mogen niet samenvallen met de naden 
van het onderliggende plaatmateriaal (vezelcementplaat of triplex). Het 
isolatiemateriaal dient de naden van het onderliggende plaatmateriaal ten minste 
10 cm te overlappen. 
 
1 Winddroog; voor vezelcement platen overeenkomstig NPR 13914; voor overige 
plaatmaterialen geen zichtbare vochtplekken op het oppervlak van de plaat. 
Indien twijfel bestaat over het vochtgehalte in de kern van de plaat dient te 
worden aangetoond dat deze droog is. Om dit aan te tonen kan gebruikt gemaakt 
worden van de ovendroog methode overeenkomstig NEN 5461.  
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4 AANSLUITINGEN VAN (HOUTEN) GEVELELEMENTEN  

 
De aansluiting van kozijnen op het houten element met buitengevelisolatie dient 
“luchtdicht” te worden uitgevoerd om te voorkomen dat er water in de constructie 
terecht kan komen. Aansluitingen van (houten) kozijnen dienen te worden 
uitgevoerd overeenkomstig het principe van de details zoals weergegeven in 
bijlage 1 van deze publicatie waarbij de volgende aanvullende voorwaarden in 
acht genomen dienen  te worden: 

 

 Om het kozijn dient een rondgaande beluchting te worden aangebracht met 
een minimale afmeting van 10 x 20 mm. Deze rondgaande beluchting dient 
zodanig te zijn aangebracht dat er een ontwatering kan plaatsvinden via de 
waterslag onder het kozijn (waterslag voorzien van kopschotten). 

 Aan de buitenzijde dient ter plaatse van de stijlen en de bovendorpel een 
gesloten cellenband als waterkering te worden aangebracht. De cellenband 
dient te zijn gecomprimeerd overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van 
de fabrikant. 

 De aansluiting van de spouwlat van het kozijn op het houten element dient 
door middel van een bitumen- of butyltape voldoende luchtdicht te worden 
gemaakt1. Hierbij dient de dekking van de tape om de spouwlat en het element 
minimaal 75 mm te bedragen (minimale breedte van de tape is 150 mm).  
Wijze van aanbrengen en omstandigheden waaronder deze tapes worden 
aangebracht overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de 
verwerkingsvoorschriften van de tape. 

 
Indien houten elementen met buitengevelisolatie worden voorzien van houten 
kozijnen zijn tevens de volgende voorwaarden van  toepassing: 

 

 Het houten kozijn dient te worden vervaardigd van een houtsoort uit de 
duurzaamheidsklasse 1 of 2. 

 De kozijnen dienen minimaal te worden uitgevoerd in concept II (voorzien van 
een voorlaklaag) 

 Er dient een minimale negge te worden gehanteerd van 50 mm. 

 Indien er voor de buitengevelisolatie een isolatie wordt toegepast op basis van 
een minerale wol dan dient er aandacht te zijn voor risico’s op condensatie 
rondom de aansluiting van het kozijn op het bouwkundig kader. 

 
Voor wat betreft de aansluiting van het stucwerk op het houten kozijn heeft het de 
voorkeur om  deze te voorzien van een stucstop met een elastische dichting op 
het kozijn. Het is ook toegestaan om het stucwerk direct op het kozijn te laten 
aansluiten. 

 
1 Afhankelijk van het bouwproces en de gemaakte afspraken kan de tape worden 
aangebracht door  aannemer, de producent van de houten elementen of de 
applicateur van de buitengevelisolatie. Door partijen dienen hierover onderling 
afspraken gemaakt te worden.  
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5 AANSLUITINGEN VAN HOUTEN ELEMENTEN OP HET BOUWKUNDIG 
KADER.  

 

5.1 Aansluitingen 

Overeenkomstig paragraaf 5.3.2.3 van de URL 0735 dient de aansluiting van het 
houten element met buitengevelisolatie lucht – en waterdicht uitgevoerd te 
worden op het bouwkundig kader. Hierbij moet voorkomen worden dat er water in 
de constructie terecht kan komen wat kan leiden tot degradatie van het houten 
element en/of het isolatiemateriaal. 
 
De aansluitingen van het houten element met buitengevelisolatie dienen 
uitgevoerd te worden overeenkomstig het principe van de details zoals 
weergegeven in bijlage 2 van deze publicatie. 
 

5.2 Dilataties 

Bouwkundige dilataties in de gevelconstructie dienen consequent doorgezet te 
worden in de buitengevelisolatie. Indien er geen dilatatie in de gevelconstructie 
aanwezig is dan is een dilatatie in de buitengevelisolatie alleen noodzakelijk 
indien er sprake is van een directe koppeling van houten elementen zoals bij hout 
skeletbouw (HSB). In dat geval dient de dilatatie ter hoogte van de koppeling te 
zijn aangebracht. In het geval van houten gevelvullende elementen die worden 
geplaatst in een betonnen casco  is een dilatatie in de buitengevelisolatie niet 
noodzakelijk.  
 
Voor dilatatievoegen kan gebruik gemaakt worden van een dilatatieprofiel. Indien 
een voegkit wordt toegepast als vulling voor de dilatatievoeg dient deze te worden 
aangebracht op een zgn. rugvulling. 
 
De volgende materialen komen in aanmerking: 

 Voegkitten; dienen te voldoen aan de eisen van de BRL 2803 

 Voegbanden; dienen te voldoen aan de BRL 2802. 
 
Van alle toegepaste (voeg)materialen dient te zijn aangetoond dat deze het 
isolatiemateriaal niet aantasten. 
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6 TRANSPORT EN TIJDELIJKE BESCHERMING OP DE BOUW 

 
Transport en opslag op de bouw 
Transport en opslag van de houten elementen moet op zodanige wijze beheerst 
plaatsvinden dat de meegegeven eigenschappen behouden blijven. Het transport 
moet zodanig plaatsvinden dat er geen beschadiging of blijvende 
vormveranderingen kunnen optreden. Hierbij dient bijzondere aandacht gegeven 
te worden aan het voorkomen van inwatering door deze rondom te beschermen 
tegen regen- of sneeuwval (bijvoorbeeld door deze te verpakken in een 
krimpfolie). De onderkant van de houten elementen moet vrij zijn van de 
ondergrond, zodat geen contact mogelijk is met water (circa 0,1 m bij verharde 
ondergrond en 0,3 m bij onverharde ondergrond). Indien de houten elementen  
onder zeilen worden opgeslagen, geldt als aanvullende voorwaarde dat tussen de 
zeilen en de houten elementen een zodanige ruimte aanwezig moet zijn, dat 
natuurlijke droging van de elementen mogelijk is. 
 
Bescherming tijdens de bouwfase 
Om inwatering in het houten element tijdens de bouwfase te voorkomen dienen er 
de volgende voorzieningen te worden getroffen: 
 

 De bovenzijde van het houten element dient te worden voorzien van een 
(tijdelijke) afscherming tegen inwatering. Indien er sprake is van een tijdelijke 
voorziening dient deze pas te worden verwijderd vlak voordat de 
buitengevelisolatie wordt aangebracht. 

 Hijsvoorzieningen dienen bij voorkeur aan de zijkanten van het element te 
worden aangebracht echter ten alle tijde zodanig dat er  geen inwatering in 
het houten element kan plaatsvinden (bij elementen met een breedte > 5 m 
kan het noodzakelijk zijn om de hijsvoorziening aan de bovenzijde van het 
element te plaatsen om vervormingen in het element te voorkomen). 

 
Indien er bij houten elementen tijdens transport, opslag en/of de bouwfase als 
gevolg van regen- of sneeuwval mogelijk toch inwatering heeft kunnen 
plaatsvinden dient  hierop te worden gecontroleerd. Hiervoor wordt er een 
representatieve steekproef genomen van de elementen waarbij mogelijk 
inwatering is opgetreden. Per houten element dienen minimaal 3 elektrische 
houtvochtmetingen te worden uitgevoerd van het achter de buitenplaat liggende 
houten regelwerk (minimaal twee metingen in de onderregel van het element). 
Indien het vochtgehalte van het houten regelwerk hoger is dan 18 % dienen 
corrigerende maatregelen getroffen te worden. 
De buitengevelisolatie mag pas worden aangebracht indien is aangetoond dat 
aan bovenstaande eis is voldaan. 
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7 LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

 
NEN-EN 1990+A1+A1/ C2:2011/NB:2011 Eurocode: Grondslagen van het constructief 

ontwerp, inclusief nationale bijlage 

NEN-EN 1991  

NEN-EN 1995-1-1:2005/NB:2011 Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van 
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - 
Gemeenschappelijke regels en regels voor 
gebouwen, inclusief nationale bijlage 

NEN-EN 12467: 2012 Vlakke vezelcement platen Productspecificaties en 
beproevingsmethoden 

NEN-EN 13171:2012 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - 
Fabrieksmatig vervaardigde (WF) producten van 
houtvezel - Specificatie 

NEN-EN 14592:2008+A1:2012 Houtconstructies - Stiftvormige verbindingsmiddelen 
- Eisen 

NEN 5461:1999 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd 
hout en rondhout - Algemeen gedeelte 

NPR 3924:2011 Praktijkrichtlijn bij NEN-EN 13914-1 voor 
stukadoorswerk buiten op zowel geisoleerde als 
ongeisoleerde ondergronden 

BRL 0904* Houtskeletbouw 

BRL 1001* Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende 
elementen 

BRL 1328** Buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking 

BRL 1705* Triplex 

BRL 2802* Voegdichtingsmaterialen V3e en V5 
geïmpregneerde schuimband 

BRL 2803* Elastische kitten V3 - V4 - V5 (i en e) 

URL 0735** Uitvoeringsrichtlijn vervaardiging van 
buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking 

SKH-Publicatie 04-01* Beoordelingsgrondslag voor afdichtmiddelen voor 
de timmerindustrie 

SKH-Publicatie 07-01* Overzicht van toegelaten afdichtmiddelen voor de 
timmerindustrie 

*zie voor de laatste datum de website www.skh.org 
**zie voor de laatste datum de website www.ikobbkb.nl  
 
 
  

http://www.skh.org/
http://www.ikobbkb.nl/
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BIJLAGE 1; AANSLUITDETAILS (HOUTEN)KOZIJNEN 
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BIJLAGE 2; AANSLUITDETAILS VAN HOUTEN ELEMENTEN OP HET 
BOUWKUNDIG KADER 
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