
Introductie Warmtebeelden 

Een korte toelichting voor de 
bewoners en geïnteresseerden van 

Oud-Zuilen. 

Oud-Zuilen, 9 november 2013 



Het bestuur van “Nieuwe Energie” voor Oud-Zuilen 
heeft aan Gevelscan een offerte gevraagd voor het 
maken van ongeveer 200 warmtebeeldfoto’s. 
 
Deze worden ‘s avonds / ‘s nachts gemaakt 
wanneer het temperatuurverschil tussen binnen en 
buiten 15 graden of meer bedraagt. Zodoende 
worden de warmtestromen van binnen naar buiten 
vastgelegd. 
 



Voorbeeld van een warmtebeeld 



    Even wat theorie: 
 Er zijn drie manieren van warmteoverdracht: 

– Geleiding,  (door vaste stoffen) 
– Convectie, (warmtetransport door een medium: 

vloeistof of gas) 
– Straling (valt buiten het zichtbare deel van het 

spectrum): door een gas of vacuüm. 
De infraroodcamera legt de straling vast.  
Voortplantingssnelheid warmtestraling = lichtsnelheid:  
300.000 kilometer per seconde. 

 



Licht en warmtestraling 

Bij zonsopkomst wordt duidelijk dat licht en warmte op 
hetzelfde moment aankomen. De materiaaleigenschappen 
van het object zijn uiteindelijk van invloed op het 
opwarmen en afkoelen van het object. 



 Verschil tussen licht- en warmte: 
  

Licht wordt zichtbaar in wit en kleuren, 
Zodra het licht ‘uit’ gaat, is het donker, 
Kleuren kunnen worden gedefinieerd, b.v. RAL 
 
Warmte is niet met het oog zichtbaar, 
Warmte verdwijnt niet direkt als de straling ‘weg’ is 
Het verband tussen temperatuur en kleur bij een 
warmtebeeld is: Willekeurig. 

Opgepast ! 



 Uitgangspunten thermografie: 
  

– Het is een manier om op afstand contactloos 
temperatuurmetingen te kunnen verrichten. 

– Meting van het oppervlak van het materiaal. 
– Een warmtebeeldfoto geeft uitstekend de 

temperatuurverschillen weer, echter voor 
exacte temperatuurmeting dienen andere 
instrumenten gebruikt te worden. 

 



Bij beglazing meten 
we de oppervlakte- 
temperatuur. 
 
We kunnen NIET 
zien wat 
‘erachter’ zit.    



Wat hebben we aan warmtebeelden? 
 

Het is een manier om warmteverliezen door gevel en 
dak (thermische schil) te kunnen zien. 
 
Het geeft een snel / globaal beeld van welke mogelijke 
energiebesparende maatregelen er aan de thermische 
schil uw woning zouden kunnen worden genomen. 



Het maken van warmtebeelden valt onder de  Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). 
 
Beelden van uw woning zijn alleen opvraagbaar door u, 
de opdrachtgever en Gevelscan zelf. 
 
Gevelscan is de grootste in Nederland op het gebied 
van grootschalige thermografie van gebouwen. 

 



Bij de foto’s in Oud Zuilen wordt het palet rainbow 
gebruikt: de hoogste temperaturen worden in witte 
en de laagste in donkerblauwe kleur getoond. 
 



    Interpretatie van de beelden in samenspraak. 
 

• De bewoner / eigenaar kent zijn of haar woning altijd 
beter dan een buitenstaander. 

• De foto is een mooi startpunt voor een discussie, niet 
zozeer om precieze aanwijzingen te geven wat er wellicht 
aan de woning mankeert of verbeterd zou kunnen 
worden, maar om in samenspraak met de eigenaar een 
goed beeld van de optredende warmteverliezen door de 
gevel te krijgen. 

 



Sommige zaken zijn op een (thermische) foto 
doorgaans niet zichtbaar, maar kunnen in een 
gesprek makkelijk worden benoemd. 
Bijvoorbeeld: 
 

• Het type verwarmingsinstallatie: kachel, CV. 
• De opwekking van warm tapwater : geiser, boiler, of 

combiketel. 
• De wijze van ventileren. 

 



    Wat we wel op de foto kunnen zien: 
 De constructie van de gevel: 

– Opvallend warme plaatsen  
– Doorschijnende radiatoren 
– Kierende aansluitingen rond kozijnen of aanwezigheid 

van metalen (aluminium) kozijnen, 
– Koudebruggen (lateien, doorgestorte vloeren, 

balkonoverstekken, en dergelijke). 
 
 

Wat er buiten ’warm’ uit ziet, heeft aan de 
binnenzijde doorgaans een lage temperatuur  
 op deze plaatsen is kans op condensatie en 
schimmelvorming. 

 



De gevels. 



    Wat we (soms) wel op de foto kunnen zien: 
 
• De rookgasafvoer (dak of aan de gevel): als 

opvallend warme schoorsteen, dan aanwijzing 
voor type verbrandingstoestel. 

• In het gevelvlak: ventilatieroosters, kieren, open 
ramen. 

• Lekkages rond de gevel- of dakdoorvoer. 
 



Luchtlekkage bij dakdoorvoer 
en boven bouwmuren 



Het gaat om bewustzijn. 
• Meten is weten 
• Na meten en weten komt doen 
• Door isoleren 
• Door efficiënte(re) verwarmingsinstallatie 
• Door bewust stookgedrag 
• Door aangepaste ventilatie 
• Voor meer comfort en lage energielasten 



Wij hebben er zin in! U ook? 

Rob Vonk, Gevelscan, info@gevelscan.nl 
Projectinfo: Jan Janse en Gerard Roeper 

mailto:info@gevelscan.nl
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