
Verduurzamen? Begin met isoleren!? 



Geschiedenis  
• In het begin gebruikten we van alles (hout, 

hennep, stro, boekweitdoppen, zeegras, 
schelpen e.d.) uit de omgeving om te isoleren. 

• De Grieken en Romeinen bouwden al met 
dubbele wanden en vloeren. 

• Eerste woningen van hout, leem en stro 
werden verwarmd middels een centrale 
openhaard, later via kachels (stralingswarmte). 

• Rond 1650 waren de eerste tekeningen van 
architecten waarop een spouw ingetekend 
stond. 

• Vanaf 1920 zijn alle woningen met spouw 
uitgerust. 



Verduurzamen? Begin met isoleren!? 

• Volgorde van te nemen maatregelen: 
1. Isoleren! 

2. Kieren dichten 

3. Ventilatie kiezen 

4. Je gedrag en verbruik in beeld brengen 

5. Eventueel een warmtepomp 

6. Eventueel zonnepanelen 

7. Op welke manier wil je verwarmen en warm water maken.  

 



Waarom isoleren ? 
• We willen graag 0 op de meter 

woningen. 

• Per dag importeren we meer dan 
één miljard euro aan fossiele 
brandstoffen in Europa. 

• Betekent afhankelijkheid van 
andere landen. 

• Klimaat doelstellingen van Parijs: 

       - verlaging CO2-uitstoot  

• Verbeteren wooncomfort. 

• Besparing in de eigen 
portemonnee. 

 



Gemiddeld warmteverlies 
in een woning  

• Natte vloeren 30% 

• Muren 20% 

• Ramen 15% 

• Daken 30% 

• Koudebruggen 5% 
 

  

 



Verwarming van een 
woning  

• Indien de woonkamer op 
begane grondvloer opwarmt 
zal de bovenliggende kamer 
automatisch beetje 
opwarmen  

• Indien woning goed 
geïsoleerd dan worden de 
kamers warmer door 
opstijgende lucht  

• Rechter huis is resultaat van 
niet/matig geïsoleerde 
woning 

 
  
 



Huidige normeringen 
bouwbesluit 

• Dak Rc 6 

• Gevel Rc 4,5 

• Vloer Rc 3,5 

 
• Let op in heel Europa gelden 

wisselende normeringen  

 
  
 



Heeft mijn woning isolatie?   

• In principe gelden onderstaande vuistregels  

    - Woning voor 1975 geen isolatie aanwezig 

    - Woning tussen 1975-1980 twijfel  

    - Woning na 1980 wel spouw en dakisolatie 

    - Woningen na 1985 ook vloerisolatie  

 



Fabels en Feiten 
A. Buitenwanden moeten kunnen ademen 

 

B. Lege spouwmuur isoleert van nature al 

 

C. Spouwmuurisolatie leidt tot condensatie 
waardoor het behang gaat schimmelen 

D. Voor een frisse slaapkamer moeten de 
ramen de hele dag openstaan 

E. Een spouw mag niet geheel gevuld 
worden 

A. Hoeveelheid vocht via muren is 2%, rest 
via ventileren  

B. Luchtspouw isoleert niet, 5cm isolatie is 
ongeveer 7x beter als stilstaande lucht 

C. Spouwmuurisolatie produceert geen 
vocht, is afhankelijk van ventilatie 

D. Half uur luchten per dag is al voldoende  

 

E. Mits uitgevoerd door een deskundig 
bedrijf mogen deze volledig gevuld 
worden  

 



Spouwmuurisolatie  
Meest gangbare methodes 

- Inblaaswol / E.P.S Hr++ (+) 

- Foam / Pur varianten  

 

• Binnen 1 dag uitgevoerd  

• Weinig overlast / wel geluid 

• Wooncomfort stijgt 

• Besparing op de stookkosten  

• Gunstiger energielabel  

 

• Buitenblad blijft langer nat, kan lijden 
tot zoutuitslag  

 

 

 
 



Spouwmuurisolatie  
• Quick win op isolatiegebied 

  

Kosten ( E.P.S Hr++) 

- Tussenwoning € 825,-   (40m2) 

- Hoek 2-1 kap € 1500,-  (80m2) 

- Vrijstaand > € 1850,-    (100m2) 

 

• Terugverdientijd ± 5 jaar 

- Afhankelijk van stookgedrag 

- Afhankelijk van eventuele lokale 
subsidieregeling  

- btw arbeid is nog 9% 

 

 
 



Vloersiolatie  
Meest gangbare methodes 

- Isolatiefolies (PiF / Tonzon) 

- Gesloten / opencellig PU schuim 

- Ecose / Knauf Multifits  

 

• Binnen 1 dag uitgevoerd  

• Weinig overlast (Pur wel) 

• Wooncomfort stijgt 

• Besparing op de stookkosten  

• Gunstiger energielabel  

 

• Dampvorming met Pur schuim 

 

 
 



Vloersiolatie  
Kosten  

- Tussenwoning € 1200,-  (45m2) 

- Hoek 2-1 kap € 1650,- (55m2) 

- Vrijstaand > € 2100,- ( 70m2) 

 

• Terugverdientijd ± 8-10 jaar 

- Afhankelijk van stookgedrag 

- Afhankelijk van wel of geen 
vloerverwarming  

- Afhankelijk van eventuele lokale 
subsidieregeling  

- Btw arbeid is nog 9% 

 

 

 

 

 



Bodemisolatie  
Meest gangbare methodes 
- E.P.S  
- Drowa / Wokkels  
- Schelpen  
 
• Binnen 1 dag uitgevoerd  
• Weinig overlast  
• Verlaagt luchtvochtigheid  
• Besparing op de stookkosten  

 
• Temperatuur stijging van vloer is 

minimaal  
• Niet geschikt bij vloerverwarming e.d 
 
 
 
 
 



Bodemisolatie  
Kosten  

- Tussenwoning € 900,-  (45m2) 

- Hoek 2-1 kap € 1100,- (55m2) 

- Vrijstaand > € 1400,- ( 70m2) 

 

• Terugverdientijd > 10 jaar 

- Afhankelijk van stookgedrag 

- Afhankelijk van mate van ventilatie 
aanwezig onder de vloer 

- Afhankelijk van eventuele lokale 
subsidieregeling  

- Btw arbeid is nog 9% 

 

 

 



Dakisolatie binnenzijde  
Meest gangbare methodes 

- Pur / Pir panelen 

- Steen / Glaswol  

- Vlas / Ecose  

- Isolatiefolies  

 

• Wooncomfort stijgt  

• Slaapkamer van maken  

• Besparing op de stookkosten  

• Gunstiger energielabel  

 

• 2-3 dagen voor uitvoering 

• Zolder moet ruim zijn  

 

 

 

 
 



Dakisolatie binnenzijde 
Kosten (inclusief afwerking)  

- Tussenwoning € 4750,-  (45m2) 

- Hoek 2-1 kap € 5500,- (55m2) 

- Vrijstaand > € 6650,- ( 70m2) 

 

• Terugverdientijd 5-10 jaar 

- Afhankelijk van uitvoering 

- Afhankelijk van bereikbaarheid / 
ruimte op de zolder 

- Afhankelijk van aanwezige 
dakramen e.d.  

- Btw arbeid is nog 9% 

 

 

 

 

 



Glasisolatie  
Mogelijkheden  

- Hr  

- Hr + 

- Hr ++ (minimale vereiste) 

- Hr +++ 

 

• Wooncomfort stijgt  

• Geluidsreductie   

• Besparing op stookkosten  

 

 

 

 

 

 



Glasisolatie  
Kosten  

- Uitgaande van Hr++ (€ 140,- per 
m2) 

- Kozijn niet vervangen hoeft te 
worden  

- Gemiddeld 25m2 glas per woning 

- Kosten € 3500,-  

- Gemiddelde besparing per m2         
€ 17,-  

 

• Terugverdientijd 8-9 jaar  

 

  

 

 

 

 

 
 



Gevelisolatie  
Meest gangbare methodes 

- Tempex / of pir panelen  

- Steenstrips afgewerkt 

- Gestuukt afgewerkt 

         

• Hoge isolatiewaarden te behalen 

• Fraaie afwerking te behalen 

• Thermisch gunstiger (warmte 
buitenzijde opvangen )  

• Gunstiger energielabel  

 

• Meerdere dagen voor uitvoering 

• Prijstechnisch dure variant   

 

 

 

 
 



Gevelisolatie  
Kosten  

- Vanaf € 90,- per m2 indien de 
woning gestuukt wordt  

- Vanaf € 150,- per m2 indien met 
steenstrips   

 

 

• Terugverdientijd 

- ??  

  

 

 

 

 

 



Samenvattend: waarop letten met isoleren!? 

• Is mijn woning geschikt 

• Heb ik voldoende ventilatie? 

• Heb ik toestemming nodig (VvE) 

• Eventuele financieringsmogelijkheden 

• Uitvoering van de isolatie  
– Is uitvoerder gecertificeerd  

– Is het materiaal gecertificeerd (komo keurmerk)  

 



Verduurzamen? Bezint eer ge begint! 
 



 


