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Onderhoud van houten buitenschrijnwerk  
 

Het onderhoud van houten buitenschrijnwerk is van kapitaal belang 
ter verzekering van de duurzaamheid (werking, vormvastheid, …) en 

het behoud of de verbetering van het oorspronkelijke uitzicht. Hoewel 
het onderhoud in bepaalde gevallen duidelijk te wensen overlaat, 

moet men soms vaststellen dat de verwaarlozing ervan na de 
plaatsing bewust gebeurt uit esthetische of ecologische 

overwegingen. Deze praktijken druisen echter in tegen de regels der 
kunst en kunnen bovendien zeer nefast zijn voor de duurzaamheid en 

de prestaties van het schrijnwerk.  
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Ontwerp en afwerking van het schrijnwerk  
 

Om de goede prestaties van het schrijnwerk te vrijwaren, moeten het ontwerp, 

de plaatsing, de bescherming en de afwerking ervan correct gebeuren. Terwijl 
de eerste twee taken meestal voor rekening zijn van de schrijnwerker, dient 

men de contractuele documenten te raadplegen om te weten wie 
verantwoordelijk is voor de afwerking. De onderhoudswerkzaamheden vallen 

ten laste van de opdrachtgever, die deze eventueel kan toevertrouwen aan 
een aannemer. De bouwprofessionelen moeten alle gegevens, vereist om het 

goede onderhoud van het schrijnwerk te waarborgen, ter beschikking stellen 
en bovendien vermelden wat de risico’s zijn bij het achterwege laten ervan.  

 

Onderhoud van het schrijnwerk  
 

De onderhoudswerkzaamheden hebben niet alleen betrekking op de 
houtafwerking, maar ook op het hang- en sluitwerk, de soepele voegen ter 

verzekering van de lucht- en waterdichtheid en alle andere schrijnwerkdelen 
zoals : beglazing, kitvoeg, glaslat, dichting ter verzekering van de 

luchtdichtheid, ontwateringsgroeven, soepele aansluitvoeg, vleugel, vast 
kader en decompressiekamer. Bepaalde taken moeten jaarlijks uitgevoerd 

worden, andere moeten herhaald worden naargelang van de behoeften en 
volgens de mate van blootstelling. Tabel 1 geeft een overzicht van de aard en 

de periodiciteit van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Bij de 
vervanging van oude soepele dichtingsprofielen dient men rekening te houden 

met de diepte van de sponning, de omtrekvoeg, de samendrukking van de 

voeg en de afmetingen van de bevestigingslijst. Oude dichtingsprofielen (van 
het PVC-type) zijn onverenigbaar met tal van verfsoorten, waaronder verven 
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op waterbasis, en moeten vervangen worden door andere, beter presterende 
materialen, zoals bijvoorbeeld thermoplastische elastomeren (TPE).  

Het onderhoud van de afwerking is erg belangrijk, omdat ze een vierledige 

doelstelling heeft:  
 

• de verfraaiing van het uitzicht;  

• de verlenging van de levensduur van het schrijnwerk;  

• de vereenvoudiging van het onderhoud;  

• de bescherming van het hout tegen de klimaatvoorwaarden, waaronder:  

o de fotochemische aantasting door de ultraviolette straling (UV) 

van het zonlicht  

o grote schommelingen van het vochtgehalte van het hout als 
gevolg van aflopend water, bezonning, de relatieve 

luchtvochtigheid, droge wind,…  

o het uitspoelen van inhoudsstoffen en vlekvorming door vocht.  

 
De op het hout aangebrachte afwerkingsproducten (de initiële behandeling van 

houten buitenschrijnwerk is doeltreffender wanneer deze aangebracht wordt 

in de fabriek) vereisen een regelmatig onderhoud, afhankelijk van het 
gebruikte product. Een normaal onderhoud, rekening houdend met de 

periodiciteit en de werkzaamheden zoals bepaald in tabel 2, laat toe de goede 
staat van het uitzicht van het schrijnwerk te behouden. In principe beschermt 

de afwerking van het schrijnwerk het hout niet tegen aantasting door 
schimmels en insecten. Beschermings-afwerkingssystemen op basis van C2-

producten vormen hierop echter een uitzondering. De producten die gebruikt 
worden voor buitentoepassingen moeten bestand zijn tegen de 

weersinvloeden, waterdampdoorlaatbaar zijn en ook pigmenten bevatten of 
dekkend zijn ter bescherming tegen UV-straling. Het binnenoppervlak van 

vensters en deuren moet zodanig afgewerkt zijn dat dit minder 
dampdoorlaatbaar is dan het buitenoppervlak. De aanwending van 

filmvormende vernissen wordt afgeraden voor buitentoepassingen, maar is 
wel uiterst geschikt voor een binnenafwerking. 

 

Ontwerp en bescherming van het schrijnwerk  
 

‘Voorkomen is beter dan genezen’. Deze zegswijze is eveneens van toepassing 

op houten buitenschrijnwerk. Door het treffen van bepaalde eenvoudige 

constructieve maatregelen is het immers mogelijk de onderhoudsfrequentie 

sterk te beperken. Zo zal het eventuele water dankzij de uitvoering van 

afgeschuinde randen ter hoogte van de horizontale delen bijvoorbeeld 

makkelijker kunnen wegstromen en afgevoerd worden. Het voorzien van 
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dakoversteken, druiplijsten bovenaan of de plaatsing van het schrijnwerk in 

een neg kan dan weer leiden tot een vermindering van de regenbelasting. 
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