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Thermografie/ Lekdetectie 

 

Vanuit nazorg wordt Bouwinspect vaak geconfronteerd met diverse soorten lekkages, regelmatig komt het 
voor dat de lekkages niet gelijk getraceerd kunnen worden vanwege het feit dat deze zijn weggewerkt in de 
vloer/wand/plafondconstructies. 
 
Op de traditionele wijze zou er destructief onderzoek worden uitgevoerd om alle mogelijke plaatsen van 
een lekkage uit te sluiten. Hierbij lopen de onderzoekskosten vaak hoger op dan het daadwerkelijk herstel. 
Bouwinspect heeft om deze reden haar inspecteurs laten opleiden in opsporen van lekkages middels 
infrarood techniek. Onze inspecteurs zijn bouwkundige met een ruime ervaring in de nazorg/bouwkundige 
inspecties/advisering. 
 
Met de aanvullende thermografie opleiding zijn de onderzoek/herstelkosten voor onze opdrachtgevers 
drastisch gereduceerd. 
Bouwinspect levert maatwerk voor zowel zakelijke als de particuliere markt aangaande lekdetectie of ter 
verbetering van de woningisolatie. 
 
Tijdens de inspecties maken wij o.a. gebruik van: 
 

 Flir infraroodcamera. 

 Endoscoop. 

 Vochtmeter. 

 Klein handgereedschap. 

 Ladder tot 3M. 

 Waar mogelijk een druktestpomp. 
 
Wij kunnen u dienst zijn bij het traceren van o.a. de volgende soorten lekkages: 
 

 Daklekkages. 

 Gevellekkages 

 Leidinglekkages 

 Inwendige condensatie 

 Isolatielekken 

 Koudebrug 

 Luchtlekken(tocht) 

 Overige uitvoeringsfouten. 
 
 
Onderstaand slechts enkele praktijkcases uitgelicht. Alle lekkages welke in dit document vermeld staan zijn 
geheel in eigen beheer uitgevoerd. 
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Daklekkages. 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

Project te Noordwijk. 

Op de tweede infraroodfoto is zichtbaar hoe het 

lekwater de constructie instroomt. Dit was 

nagenoeg niet zichtbaar met het blote oog. 

Project te Leiden. 

De eigenaar van het rechter appartement  liet 

een lekdetectie uitvoeren daar hij van mening 

was dat door de visuele gebreken aan het dak 

van de buurman, er lekkage was in zijn 

appartement. Uit nader onderzoek is gebleken 

dat de lekkage afkomstig was van zijn eigen dak. 

Hiermee is een geschil tussen de eigenaren 

voorkomen. 

De eigenaar is voorzien van een hersteladvies. 
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Daklekkage vanuit de bitumenlaag: 
 

 
 

 
 

 
 

Met een rookgasproef kunnen lekkages in een 

bitumen dakvlak visueel gemaakt worden. Daar 

waar perforaties en/of slechte verklevingen 

aanwezig zijn, zal rook, wat onder de 

bitumenlaag  word geblazen zichtbaar worden 

http://www.bouwinspect.nl/
mailto:info@bouwinspect.nl


 

* Bouwinspect * Vermeulenlaan 20 * 2497 AJ Den Haag * 070-2118419 * www.bouwinspect.nl * info@bouwinspect.nl *   
 

 
Gevellekkages. 
 

  
 

 
 

  
 

 

Project te Amsterdam. 

Na meerdere herstelwerkzaamheden aan de 

bitumenlaag/waterkeringen van het balkon was 

de lekkage in de ondergelegen ruimte niet 

weggenomen. Tijdens de lekdetectie  is gebleken 

dat de lekkage was te wijten aan de 

gevelaansluitingen. 

Project te Katwijk. 

Zichtbaar is hoe lekwater de constructie instroomt bij 

de randaansluiting ter plaatse van een onderdorpel. 
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Leidinglekkages (inpandig) 
 

  
 

 
 

  
 

 

Project te Leidscheveen Den Haag. 

De lekkage bevond zich in dit geval in de koud-

waterleiding. Echter deze was voorzien van een 

mantelpijp waardoor de exacte locatie van de 

lekkage niet te bepalen was. Bouwinspect heeft 

de opdrachtgever geadviseerd een bypass te 

maken in plaats van de constructie vloer open te 

hakken. 

Project te Papendrecht. 

In het ondergelegen appartement was de 

gevolgschade van een lekkage zichtbaar. De 

betrokken installateur heeft de lekkage niet 

kunnen traceren. Infraroodonderzoek in het 

appartement heeft een temperatuurafwijking 

geconstateerd. De aanvullende vochtmeting 

geeft aan dat de vochtwaardes te hoog zijn. 

Destructief onderzoek toont aan dat de lekkage 

zich bevind in de leidingschacht. (HWA) 
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Project te Den Haag. 

De 1ste infraroodfoto geeft aan dat de 

vloerverwarming gebreken vertoont. Aanvullend 

onderzoek geeft aan dat er sprake is van een 

lekkage. (2de foto geeft aan hoe een 

vloerverwarming zich hoort aftekenen in een 

infraroodbeeld). 

Project te Den Haag. 

Op infraroodbeeld is zichtbaar dat de muur op de 

begane grond verzadigd is met vocht. 

Endoscooponderzoek onder het bad van de 

bovengelegen badkamer geeft aan dat de afvoer 

lekt. 

Voorbeeld 
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Vervolg lekkages vloerverwarming: Project Amsterdam 
 

  
 
Bouwinspect heeft intern een protocol ontwikkeld waarbij bepaald word welke groep van de 
vloerverwarming lekt. Hierna kan gericht gezocht worden naar de lekkage. In het desbetreffende geval is na 
het bepalen welke groep van de vloerverwarming lekt. De schade beperkt tot slechts 1 vloertegel. 
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Inwendige condensatie. 
 

  
 

  
 

  
 

 

Project te Lelystad. 

Door een verkeerde opbouw van de materialen 

van het plafond is er sprake van inwendige 

condensatie. Dit heeft er al voor gezorgd dat het 

plaatmateriaal van het dakbeschot, aan de 

binnenzijde, begint te delamineren. 

Project te Roozenburg. 

Door een verkeerde opbouw van de materialen 

van het plafond, stroomt condenswater terug de 

verblijfsruimte in. Inwendige condensatie kan tot 

houtrot/schimmelvorming leiden en in het ergste 

geval instortinggevaar van houten constructies. 
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Isolatielekken. 
 

  
 

  
 

  
 

 

Project te Nootdorp. 

Het isolatiemateriaal is onvoldoende doorgezet 

in de borstwering van het terras. Hierdoor kan de 

kou zich transporteren in de constructie. 

Project te Leidscheveen. 

De isolatie in de spouw is niet sluitend 

aangebracht hierdoor kan kou makkelijk de 

constructie inkomen en warmte makkelijk de 

constructie verlaten. 
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Koudebrug. 
 

  
 

 
 

  
 

 

Project te Voorburg. 

De stalen constructie is onvoldoende geïsoleerd. 

Hierdoor is het ondanks de aanwezige 

verwarming onbehagelijk in de werkruimtes. 

Project te Nootdorp. 

De stalen H-profiel is onvoldoende geïsoleerd ter 

plaatse van de oplegging  
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Luchtlekken (tocht) 
 

  
 
 

 

 

Verder kan Bouwinspect u ook van dienst zijn bij preventief onderzoek aan uw installaties. Middels 
infrarood controle kan worden vastgesteld welke onderdelen blootgesteld worden aan overbelasting. 
Hierdoor kan er tijdig worden ingegrepen ter voorkoming van uitval van cruciale installaties. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project te Leidschendam. 

Door het niet luchtdicht afdichten van 

onderdelen in de in de bouwfase kan er sprake 

zijn van tocht in de woning. Vaak gaat tocht, in 

een vochtige periode, gepaard met vocht in de 

woning. 

Project te Rotterdam. 

In dit geval is er teveel apparatuur aangesloten 

op 1 groep. 
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Uitvoeringsfout: 

  

 

 

Tijdens een lekdetectie worden alle waterkerende aansluitingen, in het lekgebied, nagezien op correcte 

verwerking en functie. Bevindingen kunnen op verzoek verwerkt worden, en vastgelegd in een 

fotorapportage, voor mogelijke verspreiding naar derden 

Bouwinspect inspecteert en ondersteunt o.a.: 

 Aannemers. 

 VvE`s/vastgoedbeheerders. 

 Particulieren. 

 Projectontwikkelaars. 

 Verzekeraars. 

 

Voor aanvullende informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Project te Huizen. 

één van de lagen welke bijdraagt  aan de 

waterdichtheid van de buitenschil, is  tijdens de 

uitvoering geperforeerd. Dit is niet vakkundig 

gerepareerd waardoor eigen woonvocht de 

constructie weer instroomt. 
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