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BOUWKUNDIGE EXPERTISE 

 
OPDRACHTGEVER & AANVRAGER 
  

• Dossiernummer 

• Naam van de opdrachtgever 

• Adres van de opdrachtgever 

• Bouwplaats 

 
TIJDSTIP VAN VASTSTELLING:   14 september om 15.30u 
FOTO’S VAN VASTSTELLING: Hier komt de versleutelde link naar de foto’s 
 
HISTORIEK VAN DE EXPERTISEOPDRACHT 
 
Ter zake vraagt de aanvrager mijn advies omtrent de kwaliteit van de gevelbekleding in hout. De aanvrager wenst 
 

• Nagaan of de werken zijn uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap 

• Begroting van de herstelkosten 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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HOOFDSTUK 1 - OPDRACHTOMSCHRIJVING 

 

Expertise algemeen bouwtechnisch schriftelijk advies inzonderheid: 
 

• Nagaan of de werken zijn uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap 

• Begroting van de herstelkosten 
 
Mijn onderzoek beperkt zich tot het betrokken pand, gelegen op adres in rubriek vermeld.  De tienjarige 
aansprakelijkheid is van toepassing. Mijn verslag beperkt zich bewust tot de situatie die op dat ogenblik zichtbaar is 
en die ik op de datum van mijn plaatsbezoek de visu, ter plaatse heb kunnen vaststellen en controleren.  Mijn opdracht 
bestond eruit op onderzoek te gaan naar de fouten en gebreken, de oorzaak ervan, en het opstellen van advies voor 
herstel.  Mijn opdracht liet niet toe om destructief onderzoek te doen. 

 
HOOFDSTUK 2 – VOLGENDE VASTSTELLINGEN WERDEN GEDAAN 

 
De gevelbekleding aan de voorgevel bestaat uit houten planchetten type tand en groef aangebracht op een houten 
regelwerk. Omdat er geen destructief onderzoek werd gedaan kan ik de ondergrond niet controleren. Volgende 
vaststellingen werden gedaan: 
 

• Alle planchetten zijn geschoteld, sommige tot meer dan 5 mm. Dat is meer dan de toegelaten toleranties 

• Sommige planchetten zijn gebarsten 
 
De vermoedelijke oorzaken kunnen zijn:  
 

1. Onvoldoende ventilatie in de onderbouw in combinatie met de opwarming door de zon.    
2. Onjuiste draagstructuur 
3. Onvoldoende verankering van de draagstructuur 
4. Onvoldoende isolatie of dampscherm aan de warme zijde van de isolatie 
5. Conceptueel: de onverenigbaarheid met de isolatie van de sectionaalpoort, de inkomdeur en de houten 

bekleding 
 
De technische voorlichtingsnota van het WTCB TV 243 – zegt hierover het volgende: 
 
Mogelijke oorzaken van vervorming van de gevelbekledingselementen 

• Ontoereikende ventilatie (geen correct geventileerde luchtspouw hoofdstuk 5 pagina 35) 

• Te laag houtvochtgehalte op het moment van de plaatsing 

• Ongeschikt profiel van de planchetten 

• Houtvochtgehalte van 17 ± 2 % op het moment van de plaatsing (§ 3.1.3, p. 18) 

• Ontoereikende speling tussen de tand en de groef 

https://www.vanwelden.partners/
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HOOFDSTUK 3 – HERSTELMAATREGELEN EN KOSTENBEGROTING 
 
De gevelbekleding aan de voorgevel kan niet hersteld worden en dient te worden gesloopt en volledig opnieuw gedaan. De kosten voor afbraak en herstel 
worden geraamd op 8 x 3.50 = 28 m² x € 150 = € 4200 + BTW, te verhogen of te verlagen na het uitschrijven van offerteaanvragen. Het staat betrokken 
aannemer vrij om een alternatief voorstel uit te werken en voor te leggen. 

 
 
Opgemaakt te Weerde op 12.09.2020 door architect Paul Van Welden.   
E-mail: paul@vanwelden.partners   - paulvanwelden@gmail.com  
Websites:  https://vanwelden.partners  - http://bouwexpertise.be   -  http://bouwdokter.be  - http://expertisebouw.be  
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