
Overzicht onderhoudsactiviteiten 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de globaal verwachte onderhoudsbehoefte van de 
mogelijke gebouwonderdelen van een gebouw. Dit overzicht kan tijdens de ontwerpfase van een 
nieuw gebouw een hulpmiddel zijn bij de keuze voor materialen: het gebruik van bepaalde materialen 
kan namelijk van grote invloed zijn op de exploitatiekosten (onderhoud).  
 
Nr. Onderdeel Materiaal Toelichting 
1 Daken 
1.1 Platte daken Bitumen Vervangingstermijn ongeveer 20 jaar.  

Dakranden repareren/vernieuwen iedere 10 jaar. 
Inspectie gehele dak ieder jaar.  
Beloopbare daken (dakterrassen) en aansluitingen 
van dakvlakken aan hoger opgaande gevels 
vergen extra aandacht bij de jaarlijkse inspectie. 

1.2 Hellende daken Pannen Vervangingstermijn ongeveer 30 tot 50 jaar. 
Pannendaken vergen weinig onderhoud. 
Aansluitingen van dakvlakken aan hoger opgaande 
gevels vergen extra aandacht.  

Hout, geschilderd Schilderwerk iedere 3 à 4 jaar. 
Kunststof De levensduur van kunststof bekledingen is weinig 

afhankelijk van de mate van onderhoud. De 
uiterlijke verschijning des temeer: bij weinig 
onderhoud loopt de kleur terug, het uiterlijk wordt 
sneller grauw, er ontstaat sneller alg-aanslag. 

1.3 
   

   

Betimmerde 
dakranden, 
goten 
   

   
Beton Vergt geen onderhoud. 

2. Gevels 
Baksteen Bakstenen gevels vergen vrijwel geen onderhoud. 

Pas na enige tientallen jaren dient wellicht het 
voegwerk gerepareerd te worden. 

Hout, duurzaam, 
onbehandeld 

Voldoende duurzaam hout vergt weinig onderhoud, 
bijvoorbeeld western red cedar. 

Hout, geschilderd Schilderwerk iedere 3 à 4 jaar. 

2.1 
   
   

   

Gevelvlak 
   
   

   

Gepleisterd Pleisterwerk op buitengevels is gevoelig voor 
beschadiging en het schilderwerk dient 
bijgehouden te worden (iedere 5 à 10 jaar).  

Hout, geschilderd Schilderwerk iedere 3 à 4 jaar. 
Aluminium Vergt vrijwel geen onderhoud. 

2.2 
   

   

Gevelkozijnen 
   

   
Kunststof Lijkt weinig onderhoud te behoeven, hoewel 

veroudering dan sneller plaatsvindt: grauw, 
vervuiling. 

Vaste schermen, 
metaal 

Vaste zonwering behoeft in het algemeen weinig 
onderhoud. 

Uitvalschermen, 
screens 

Van beweegbare zonwering dient de bekleding na 
enige jaren vernieuwd te worden. Het 
bedieningsmechaniek dient geregeld gecontroleerd 
te worden. 

2.3 
   

   

Zonwering 
   

   

Groot dakoverstek Vergt weinig tot geen onderhoud. 
3 Buitentrappen/galerijen/balustraden 

Staal, geschilderd Schilderwerk iedere 4 à 6 jaar. 
Staal, gemoffeld Vergt vrijwel geen onderhoud. 
Hout geschilderd Schilderwerk iedere 3 à 4 jaar. 

3.1 Buitentrappen/ 
galerijen/  
balustraden 

Beton Vrijwel geen onderhoud nodig. 
4 Draagconstructies buiten 

Hout, geschilderd Schilderwerk iedere 3 à 4 jaar. 4.1 
   
   

Draagconstructie
s buiten 
   

Staal, thermisch 
verzinkt  

Vrijwel geen onderhoud nodig. 



Staal, geschilderd Schilderwerk iedere 4 à 6 jaar. 
Beton, onbehandeld Vrijwel geen onderhoud nodig. 

   

   

   
   

   
Beton, geschilderd Schilderwerk iedere 5 à 10 jaar. 

5 Binnenkozijnen en binnendeuren   
Hout, geschilderd Schilderwerk iedere 5 à 10 jaar, de cyclus kan sterk 

variëren in verband met het gebruik. 
5.1 

   

Binnenkozijnen 

   Staal Weinig onderhoud nodig, beschadigingen zijn 
moeilijk te herstellen. 

Houtachtig, 
geschilderd 

Boarddeuren zijn gemakkelijk te beschadigen, 
deuren met spaanplaatvulling zijn duurzamer. 
Schilderwerk iedere 5 à 10 jaar, de cyclus kan sterk 
variëren in verband met het gebruik. 

5.2 

   

Binnendeuren 

   

Kunststof toplaag Weinig onderhoud nodig, tenzij de toplaag wordt 
beschadigd. In dit geval is schilderwerk 
noodzakelijk.  

Eenvoudig Vervangingstermijn 10 à 15 jaar, geregeld 
bijstellen/vastzetten. 

5.3 

   

Hang- en 
sluitwerk 

Goede kwaliteit Vervangingstermijn 25 jaar, weinig onderhoud 
nodig. 

6 Binnenwanden, afwerking 
Stucwerk geschilderd Schilderwerk iedere 5 à 10 jaar, de cyclus kan sterk 

variëren in verband met het gebruik. 
Spuitwerk Goedkoop, maar weinig duurzaam en 

beschadigingen zijn moeilijk netjes te herstellen. 
Schilderwerk iedere 5 à 10 jaar, de cyclus kan sterk 
variëren in verband met het gebruik. 

Behang Alleen toe te passen in ruimten van medewerkers, 
weinig duurzaam, beschadigingen kunnen niet 
goed hersteld worden. 

Glasvlies/vinyl- 
behang 

Weinig onderhoud nodig. 
Indien in geschilderde uitvoering dan is 
schilderwerk iedere 5 à 10 jaar benodigd, de cyclus 
kan sterk variëren in verband met het gebruik. 

6.1 
   
   
   

   

Binnenwanden 
afwerking 
algemeen 
   
   
   

   

Schoonmetselwerk Weinig onderhoud nodig. Beschadigingen kunnen 
niet goed hersteld worden, vervuiling kan niet goed 
verwijderd worden. 

Stucwerk geschilderd Indien lambrisering, dan daalt de 
onderhoudsbehoefte van het bovengelegen 
gedeelte van de wand. 
Schilderwerk iedere 3 à 5 jaar, de cyclus kan sterk 
variëren in verband met het gebruik. 

Hout, geschilderd Schilderwerk iedere 4 à 5 jaar, de cyclus kan sterk 
variëren in verband met het gebruik. 

6.2 
   

   

Binnenwanden 
lambrisering 
   

   

Panelen met kunststof 
toplaag, marmoleum 

Weinig onderhoud nodig. Beschadigingen kunnen 
niet goed gerepareerd worden. 

Tegelwerk Weinig onderhoud nodig. Kitvoegen in inwendige 
hoeken iedere 5 jaar vernieuwen. 

6.3 

   

Wandafwerking 
sanitaire ruimten 

   
Kunststof beplating Weinig onderhoud nodig, gevoeliger voor 

kalkaanslag dan tegelwerk. Rubber- en kunststof 
profielen iedere 10 jaar vernieuwen. 

7 Vloerafwerkingen 
Plavuizen Vervangingstermijn ongeveer 30 tot 50 jaar. Weinig 

onderhoud nodig. 
Vinyl Vervangingstermijn ongeveer 20 jaar, in geval van 

goede kwaliteit van het vinyl. Weinig dagelijks 
onderhoud nodig. 

7.1 
   
   

   

Vloerafwerking, 
algemeen 
   
   

   Marmoleum Vervangingstermijn ongeveer 20 jaar. 
Weinig dagelijks onderhoud nodig. Wel één tot 



twee keer per jaar strippen, reinigen en in de was 
zetten. 

Tapijt Vervangingstermijn tussen 5 en 15 jaar, afhankelijk 
van de kwaliteit, functie van de ruimte en het 
onderhoud. 

Tegelwerk Weinig onderhoud nodig. Kitvoegen in inwendige 
hoeken iedere 5 jaar vernieuwen. 

Vinyl Vervangingstermijn ongeveer 20 jaar. Kitvoegen in 
inwendige hoeken iedere 5 jaar vernieuwen. 

7.2 

   

   

Vloerafwerking 
sanitaire ruimten 

  
Kunststof gietvloer Weinig onderhoud nodig. 

8 Trapafwerkingen 
Staal, geschilderd Schilderwerk iedere 5 à 10 jaar, de cyclus kan sterk 

variëren in verband met het gebruik. 
Hout geschilderd Schilderwerk iedere 4 à 5 jaar, de cyclus kan sterk 

variëren in verband met het gebruik. 
Beton Weinig onderhoud nodig. 

8.1 
   
   

   

Trapafwerkingen 
   
   

   
Marmoleum, tapijt Vervangingstermijn ongeveer 20 jaar. 

9 Plafondafwerkingen 
Stucwerk, spuitwerk Schilderwerk iedere 10 jaar. 
Muurverf Schilderwerk iedere 10 jaar. 

9.1 
   

   

Plafond-
afwerkingen 
   

   

Systeemplafond Vervangingstermijn ongeveer 20 jaar, tussentijds 
weinig onderhoud. 

10. Verwarming 
10. Verwarming    Weinig onderhoudsverschillen tussen de gangbare 

systemen. 
11 Riolering  
11.
1 

Riolering    Weinig onderhoudsverschillen tussen de gangbare 
systemen. 

12 Warmwatervoorziening 
Close-in boiler Vervangingstermijn ongeveer 10 jaar. 
Combiketel Vervangingstermijn ongeveer 15 à 20 jaar. 

12.
1 
 

Warmwatervoor-
ziening 

Boiler Vervangingstermijn ongeveer 20 jaar. 
13 Ventilatie 

Centrale unit Weinig onderhoud nodig. 
Kanaalventilatoren Jaarlijkse inspectie nodig, vervangingstermijn 

ongeveer 15 jaar. 
Gebalanceerde 
ventilatie met 
warmteterugwin-ning 

Gevoelige systemen, geregelde inspectie nodig. 

13.
1 
   
   

   

Ventilatie 
   
   

   

Airconditioning Jaarlijkse inspectie nodig, vervangingstermijn 
ongeveer 15 jaar. 

14 Elektrische installaties 
14.
1 

Elektrische 
installatie, 
inbraak- en 
brandalarmering, 
ontruimings-
installatie en 
telecommunicati
e 

 Weinig onderhoudsverschillen tussen de gangbare 
systemen. 

15 Keukeninrichting 
Aanrechtblad 
roestvrijstaal 

Weinig onderhoud nodig. 

Aanrechtblad 
kunststof 

Weinig onderhoud nodig, kwetsbaarder dan staal 
voor beschadiging. Vervangingstermijn 10 à 15 
jaar, afhankelijk van het gebruik. 

15.
1 
   
   

   

Keukeninrichting 
   
   

   
Scharnieren, Geregeld bijstellen/vastzetten, vervangingstermijn 



ladegeleiders, 
eenvoudig 

10 jaar. 

Scharnieren, 
ladegeleiders goede 
kwaliteit 

Weinig onderhoud, vervangingstermijn 15 à 20 
jaar. 

16 Sanitair 
16.
1 

Sanitair    Weinig onderhoudsverschillen, wel verschillen in 
schoonmaakonderhoud. 

17 Buiten terrein 
Steenachtig Weinig onderhoud. 17.

1 
Berging 

Hout, geschilderd Schilderwerk iedere 4 à 5 jaar. 
Hout, verduurzaamd Weinig onderhoud, vervangingstermijn 10 à 15 

jaar. 
Hout, geschilderd Schilderwerk iedere 4 à 5 jaar. 
Aluminium Weinig onderhoud nodig. 

17.
2 
   
   

   

Omheining 
   
   

   Staal, verzinkt Weinig onderhoud nodig. 

Hout, geschilderd Schilderwerk iedere 4 à 5 jaar. 
Duurzaam hout Weinig onderhoud nodig. 
Kunststof Weinig onderhoud nodig, wel af en toe reinigen en 

in de was zetten. 
Staal geschilderd Schilderwerk nodig tussen 4 à 6 jaar. 

17.
3 
   
   
   

   

Speelelementen 
   
   
   

   Staal gemoffeld Heeft bijna geen onderhoud nodig. 

Verharding, meer dan 
60 % van buitenruimte 

Weinig onderhoud  nodig (vegen). Af en toe 
verzakkingen bijwerken 

Gras, meer dan 60 % 
van de buitenruimte 

In het groeiseizoen regelmatig onderhoud nodig, 
maaien en gemaaid gras afvoeren; verder jaarlijks 
bemesten, beluchten, onkruid bestrijden 
en bijwerken 

Boomsnippers, of 
boomschors, meer 
dan 30 %  

Vervangen om de 3 jaar. 

17.
4 
   
   

   

Bodemafwerking 
   
   

   

Veel (wit)zand Schoonmaken, meer onderhoud dan verharding. 
17.
5 

Beplanting zoals 
bomen, stuiken 
en planten 

 Snoeien, bemesten, vervangen, onkruid wieden. 

 


