
 

 

Blowerdoor of 
luchtdichtheidsmeting! 

 
 Luchtdichtheid: meten is weten  
De aanwezigheid van spleten en kieren in een gebouw 
zorgt voor ongewenste en niet-controleerbare 
warmteverliezen. Dat kan worden verbeterd door 
luchtdichter te bouwen en vanaf het ontwerp en tijdens 
de uitvoering van het gebouw aandacht te schenken 
aan maatregelen om de luchtdichtheid te verbeteren.  
Een betere luchtdichtheid heeft een uitgesproken 
positief effect op het E-peil.  
Maar om volgens de energieprestatieregelgeving de 
betere luchtdichtheid te mogen valoriseren in het E-
peil, moet een luchtdichtheidsmeting worden 
uitgevoerd.  
 

De impact van een blowerdoor-test op het E-peil  
Bij de berekening van het E-peil in de EPB-software, wordt rekening gehouden met 
de luchtdichtheid van de woning. Indien geen luchtdichtheidsmeting werd 
uitgevoerd, zal de software uitgaan van een waarde bij ontstentenis. Doordat deze 
waarde zeer hoog wordt genomen, zal het E-peil in 'standaardsituatie' hoger zijn dan 
het is realiteit is. Indien u een officiële blowerdoor-test laat uitvoeren zal het 
resultaat van deze test in de epb-software worden ingevoerd. Dit zal, gezien de 
huidige bouwtechnieken, mogelijks resulteren in een lagere luchtinfiltratie met een 
gunstiger E-peil tot gevolg. Indien er tijdens de uitvoering extra rekening gehouden 
wordt met de luchtdichtheid van de woning, kan de winst zelfs tot meer dan 10 
punten oplopen.  Doch is dit project afhankelijk. 
 
Noodzakelijk om te test te kunnen laten doorgaan: 

 Het gebouw is reeds voldoende afgewerkt waardoor er vermoedelijk geen 
grote luchtlekken meer zijn. 

 De deur naar de kelder is geplaatst indien de kelder buiten het beschermd 
volume zit. 

 Het zolderluik is geplaatst indien de zolder buiten het beschermd volume zit. 
 Er dient elektriciteit aanwezig te zijn in het gebouw 
 In de buurt van de plaats waar de opstelling geplaatst zal worden dient een 

paddenstoel of stopcontact aanwezig te zijn. 
 
 



 

 

Belangrijke aandachtspunten voor een luchtdichte woning:  
Om een goede luchtdichtheid te bekomen zijn er twee belangrijke uitgangspunten  
1/ gebruik het gezond verstand: een goede uitvoering van de “gewone” 
bouwtechnieken zal u al een heel eind vooruit brengen.  
Het aanbrengen van pleisterwerk(muren) en luchtdichte schermen (hellend dak) 
zorgt reeds voor het grootste gedeelte van de luchtdichtheid.  
Een gemetste muur zonder pleisterwerk, ondanks goed opgevoegd en goed gemetst, 
geeft geen goede luchtdichtheid aangezien de snel bouwstenen zelf ook een zekere 
porositeit bezitten.  
Dit veronderstelt dat alle oppervlakten in contact met de buitenschil moeten voorzien 
worden van een luchtscherm. Ook garages, technische ruimten, zolders… Zorg 
ervoor dat er op voorhand rekening wordt gehouden met verloop van kanalen, 
buizen, sanitaire leidingen. Dikwijls blijkt dat tijdens de pleisterwerken de muur 
achter deze kanalen niet meer bereikbaar is om te pleisteren!  
Maak gebruik van isolatie zonder dampscherm voor het hellend dak (= geen 
spijkerflensdekens). Achteraf plaatsen van een apart luchtscherm levert, mits 
correcte plaatsing, veel betere resultaten. Spijkerflensdekens hebben zeer veel en 
slechte overlappingen. (oplossing bv. isover isocomfort 35 + dampscherm Isover 
Vario KB). Het is uiteraard aangeraden alle naden en overlappingen goed af te tapen.  
 
Meest voorkomende luchtlekken: 

- Garagepoort : De aansluiting van garagepoort met de muur moet zo goed 
mogelijk uitgevoerd worden. De aanwezigheid van (lucht)lekken kan 
eenvoudig bepaald worden door het volledig donker te maken in de garage. 
De plaatsen rondom de poort waar er nog licht binnenkomt zorgen voor 
luchtlekken. Voor een zeer goed resultaat is het aangewezen om de 
buitenmuren van de garage te bepleisteren. Pleisterwerk is namelijk 
luchtdicht, een muur bestaand uit snelbouwsteen is dit niet noodzakelijk. 

- Hellend dak : De aansluitingen van het hellend dak met de muren en vloeren 
zijn cruciaal voor de luchtdichtheid. Het dampscherm van het hellend dak 
moet aansluiten op de tipgevels (=zijgevels onder hellend dak) en de 
muurbalk. Een luchtdichte afwerking kan door middel van een kit of tape, al 
dan niet ingewerkt onder een pleisterlaag.  

- Een zolder/kelder die geen deel uitmaakt van het beschermd volume 
o Het zolderluik/kelderluik is zo luchtdicht mogelijk ingewerkt. 
o De kelderdeur wordt liefst voorzien van een dichtingsrubber en 

tochtborstel. 
- Technieken 

o Plaats de ventilatie-unit binnen het beschermd volume indien mogelijk. 
Hierdoor zijn er veel minder openingen te maken in het luchtscherm. 

o Werk alle doorvoeren (dampkap, ketel, ventilatie) goed af, ook deze 
door het dampscherm. 

 
 
 



 

 

 
Verder is het interessant om te weten dat:  
- beton als luchtdicht wordt beschouwd.  
- OSB platen luchtdicht zijn (maar er is verschil tussen de verschillende types! Ga dit 
na op technische fiches) 
- Gyproc is niet luchtdicht 
- Alle openingen in de buitenste schil moeten zo goed als mogelijk luchtdicht 
afgewerkt worden 
- Kabeldoorvoeren / luchtkanalen door het dak zo goed als mogelijk luchtdicht 
afwerken, hier zijn verschillende producten en technieken voor op de markt. 
- Voor inbouwspots , gebruik bv luchtdichte inbouwdozen (bv Helia) 
- Aftapen van de overlappingen van het dampscherm – aftappen van het 
dampscherm met de aansluiting van de muren 
- Deuren en ramen voorzien van een tochtstrip of borstel 
- Alle aansluitingen van ramen – deuren – kieren  - spleten , gebruik maken van 
kitvoeg, aansluitprofielen, aansluittape, dichtspuiten met PU schuim, … 
  



 

 

 

VOORBEELDEN NEGATIEVE INVLOED OP BLOWERDOORTEST!!

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 



 

 

GOEDE LUCHTDICHTING MOET JE VAN IN BEGIN AAN DENKEN VAN HET 
BOUWPROCES! 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


