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Gevel bekleding 
 

Onderhoud gevelbekleding  

 

Aandachtpunten en aanbevelingen. 

 
 
Klein onderhoud / groot gemak.  

We weten allemaal dat onderhoud aan uw woning van groot belang is. Toch wordt dit wel eens 

vergeten en voor dat u het weet functioneert er iets niet meer optimaal in uw huis ,er gaan 

dingen langzaam aan stuk of er ontstaat lekkage  

Dit kan zorgen voor bijvoorbeeld hogere onderhoudskosten in de toekomst, hoger 

energieverbruik of erger, uw veiligheid staat op het spel. 

 

Houten 

aftimmering 

De gebreken die zich voordoen kunnen zijn: 

• Houtrot 

• Barsten en scheuren in houtwerk 

• Loszittende betimmering 

• Ontbreken van damp remmende laag 

• Ontbreken van dampdoorlatende laag 

• Hoge houtvochtigheid 

• Onthechting van fineer bij mulitplex 

• Onvoldoende ventilatie achter de betimmering 

 

 

 Herstel: 

Als ventilatie ontbreekt, moet u deze aanbrengen. Meestal worden er aan de onderzijde 

van de kozijnpanelen ventilatiegaatjes gemaakt. Hierdoor ontstaat achter de 

betimmering hetzelfde klimaat als aan de buitenzijde. 

 

Bij het na-isoleren van een constructie wordt regelmatig de dampremmende laag 

vergeten. Deze folie houdt vochtige lucht tegen die vanuit de woning naar buiten wil. Als 

de folie ontbreekt kan er condensatie in de constructie ontstaan. Dit vocht kan hout 

aantasten. 

Om condensatie te voorkomen, kunt u een dampremmende laag aanbrengen. Deze laag 

moet u aan de warme zijde van het isolatiemateriaal bevestigen. 

 

Multiplex bestaat uit meerdere fineerlagen die op elkaar zijn geplakt. Als de 

multiplexplaat niet van een goede kwaliteit is, laten de lagen los als er vocht intrekt. 

Kleine onthechtingen kunnen nog wel worden gerepareerd met bijvoorbeeld een 
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houtrotvuller. Bij grotere aantastingen moet u (een gedeelte van) de plaat 

vervangen. 

 

Barsten en scheuren ontstaan doordat het schilderwerk onvoldoende 

elasticiteit heeft om de vormveranderingen van het hout te kunnen volgen. 

Hout krimpt en zwelt door een veranderend vochtpercentage. Als het vocht in 

het hout trekt, kan aan de rand van de barst het schilderwerk loslaten. 

 

Het schilderwerk is aan een nieuwe schilderbeurt toe. Ontvet het schilderwerk 

goed, schuur en schilder het opnieuw. 

 

 

Is de houten gevelbekleding  aan vervanging toe dan zijn er prima alternatieven in 

kunststof of onderhoudsvrije materialen. Vraag hiernaar  of  stuur een bericht. 
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