
Webinar Isolatie.

12 december 2022



Agenda

Aanvang 19:30

 Even voorstellen

 Inleiding Veldhoven duurzaam

 Isolatie inleiding

 Isolatie specifiek: Gevel en Dak

Pauze 

 1e ronde vragen beantwoorden

 Isolatie specifiek: Vloer en Ramen (glas)

 2e ronde vragen beantwoorden
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Even voorstellen

 Sprekers:

 Ton Knaapen (inleiding en Gevel)

 Laurens van Thiel (Dak)

 Henk Waarma (Vloer)

 Georg Kok (ramen)

 Technische ondersteuning: Widjai Kishna

 Hosts: Cas, George, Andrei
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Veldhoven Duurzaam: wie zijn wij?
 We zijn een groep enthousiaste vrijwilligers die 

hun kennis graag met u delen, zonder 
commercieel belang, omdat we duurzaamheid 
belangrijk vinden.

 U kunt op zaterdagmiddag (1 tot 4.30 uur) bij 
ons binnenlopen in ons informatiecentrum in het 
Citycentrum (Meent 45, naast Hunkemöller)

 je kunt ons vinden op:

 www.veldhovenduurzaam.nl

 Of met ons contact opnemen via:

 info@veldhovenduurzaam.nl
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We adviseren bewoners over:

 Energie profiel van uw woning

 Isolatie (gevel, Dak. Vloer en Ramen)

 Kwaliteit van de lucht in huis (ventilatie en kierdichting)

 Warmtepomp: mogelijkheden, offerte evaluatie

 Zonnepanelen (eigen dak of zonnepark; offerte evaluatie)

 Energie opslag: mogelijkheden, offerte evaluatie

 Subsidies en leningen

 Inregelen centrale verwarming (speciale gevallen)

 Projecten ondersteuning
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Inleiding

Isolatie
Ton Knaapen



Isolatie waardes

In alle nu volgende presentaties kom je de volgende begrippen tegen:

 De Rc-waarde (Resistance Construction oftewel thermische 

weerstand) is een belangrijke term bij het plaatsen van 

isolatiemateriaal. Met de Rc-waarde wordt de isolatiewaarde van 

samengestelde constructies als een spouwmuur, een combinatievloer 

of dak aangeduid.

 De U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) drukt de hoeveelheid 

warmte uit die per m² en per graad temperatuurverschil, tussen de 

ene en de andere zijde van een glasconstructie doorgelaten wordt.

 U-waarde is de omgekeerde waarde van R=1/U

https://nl.wikipedia.org/wiki/Warmte


Belangrijk voor Isolatie:

 De R-waarde (warmteweerstand)

 Wordt gebruikt voor muren, vloeren en daken

 moet zo hoog mogelijk zijn

 De U-waarde (warmtedoorgang)

 Wordt gebruikt voor ramen (glas)

 Is omgekeerde waarde van de R, dus R = 1/U

 moet zo laag mogelijk zijn.



Bouwbesluit isolatie

Stel je overweegt spouwmuurisolatie in je huis uit 1982. In de tabel zie 

je dat je vloer, gevel en dak verplicht geïsoleerd zijn met een Rc van 

1,29 en de ramen zijn gewoon dubbel glas (U = 3, R = 1/U = 0,3)



Wat kun je met die waardes?

Voorbeeld:

 U-waarde voor dubbel glas is 3W/m²K

d.w.z.:

 Per m² verlies je 3W per uur bij een temperatuurverschil van 1 graad 

tussen binnen en buiten.

 Is het buiten nul graden en binnen 20 en heb je 20m² glas,

dan verlies je: 3x20x20x24= 28,8 kWh per dag > 2,8m3 gas

Ter vergelijk: de R-waarde voor dubbel glas is 0,33 m²K/W

Glas is bijna altijd de zwakste plek als het gaat om isolatie.



Dauwpunt temperatuur van een oppervlakte bij 

ruimte temperatuur en Relatieve vochtigheid

21°C 12,9°C

Ruimte 

temperatuur
60%



Luchtvochtigheid

 De absolute luchtvochtigheid is binnen bijna altijd hoger dan buiten

 Doordat de temperatuur binnen hoger is, kan de relatieve luchtvochtigheid 

lager zijn.

 Ventilatie is dan ook belangrijk

 Zet de verwarming niet te laag in de winter als je lange tijd van huis bent.



Condens: oorzaken

Kieren veroorzaken condens omdat

vocht lekt naar koudere plekken.

Zorg voor lekdicht dampscherm!

warm, vochtig

koud, droog

T (°C)

condens

Woningen kunnen koudebruggen

bevatten.

Vraag advies van een specialist!



Keurmerken isolatie

 SKG-IKOB: Certificeringsdienstverlener SKG-IKOB is al jaren een betrouwbare, 

innovatieve en maatgevende instantie op het gebied van kwaliteitsverbetering en -

borging in de bouwwereld. SKG-IKOB biedt een compleet ‘one-stop-shop’-pakket 

en kan vrijwel alle certificaten en keurmerken in de bouw- en vastgoedwereld 

leveren. SKG-IKOB certificeert bedrijven, systemen, processen en producten op 

basis van erkende normen en richtlijnen zoals NEN, VCA, ISO en KOMO.

 KOMO: Ieder KOMO-gecertificeerd product en ieder bouwproces dat KOMO-

gecertificeerd is, wordt steeds objectief onderzocht door onafhankelijke 

deskundigen. Pas als alles in orde is, wordt het KOMO-keurmerk toegekend. 

Voldoet men niet aan de criteria? Dan wordt het KOMO-keurmerk niet toegekend 

of, als het al eerder was toegekend, weer ingetrokken.

 Insula Certificering: Insula is net als het SKG-IKOB een onafhankelijk 

kennisinstituut die certificaten mag verstrekken aan isolatiespecialisten. Dit 

keurmerk is een bewijs van kwaliteit van zowel de materialen als de 

werkzaamheden die worden uitgevoerd. Ook weet je zo weer zeker dat alles veilig 

en volgens de regels zal verlopen.
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Gevelisolatie

Ton Knaapen



Gevel isolatie waar?

Binnen

20°

Buiten

-10°



Gevel isolatie binnenzijde

https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/muurisolatie/muur-isoleren-

vanaf-de-binnenkant/

https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/muurisolatie/muur-isoleren-vanaf-de-binnenkant/


Gevel isolatie binnenzijde

 Hierbij wordt een houten- of een metalen rooster gebruikt dat tegen 

de binnenmuur wordt geplaatst. 

 Het rooster wordt opgevuld met isolatiemateriaal en hierop worden 

de afwerkingsplaten gemonteerd. 

 Tussen de isolatie en de afwerkingsplaten (bijvoorbeeld gips of 

spaanplaat) wordt een dampscherm aangebracht. Dit dampscherm 

dient ervoor om condensatie van vocht (aan de koude zijde) tegen te 

gaan. 



Aandachtspunten bij het isoleren langs de 
binnenzijde

 De gevel mag niet vochtig zijn of vochtig worden. 

 De gevel mag niet beschadigd zijn (scheuren in het metselwerk, 
vochtschade).

 In de woning moet er sprake zijn van een goed binnenklimaat
(goede ventilatie, verwarming).

 Een dampscherm is noodzakelijk tussen het isolatiemateriaal en 
de wandafwerking.

 Om stopcontacten en schakelaars weg te kunnen werken is een 
zogenaamde leiding spouw tussen het dampscherm en de 
afwerking aan te bevelen. De leidingen en het schakelmateriaal 
kunnen dan in deze spouw worden geïntegreerd. Hierdoor is de 
lucht- en dampdichtheid gewaarborgd.



Gevelisolatie buitenzijde

https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/muurisolati

e/buitenmuur-isoleren-vanaf-de-buitenkant/

https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/muurisolatie/buitenmuur-isoleren-vanaf-de-buitenkant/


Afwerken kan op veel manieren



Gevel spouwisolatie

Binnenpleister (1)
Binnenspouwblad (2)
Spouwmuurisolatie (3)
Spouw (4)
Spouwhaken (5/6)
Waterkerende folie (7)
Buitenspouwblad (8)
Open stootvoegen (9)



Wat heeft u?



Gevels spouw na-isoleren

 Gevels met spouw zonder isolatie

Bron: Milieu Centraal, Feiten en fabels na-isoleren van 

spouwmuren

 Gevels met spouw met isolatie

Bron: Eigenhuis.nl-Na-isolatie van een al geïsoleerde 

spouwmuur



Gevels met spouw zonder isolatie

 Technisch is er geen probleem als er sprake is van een goed 

vooronderzoek, uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

 Overwegen om in offertes en andere communicatie de inspectie 

vooraf, de kwaliteitseisen voor de uitvoering en de nacontrole te 

benoemen.

 Maak ook goede afspraken over garantie op eventuele vocht 

problemen na de isolatie



Risico’s op vochtschade bij spouwmuur 

isolatie 

 Het aanbrengen van na-isolatie in spouwmuren is een maatregel die mits 

uitgevoerd met de nodige zorgvuldigheid tot goede resultaten leidt. 

 Technisch/wetenschappelijk is afdoende aangetoond dat spouwmuurisolatie 

een verantwoorde maatregel is mits gewerkt wordt met SKG-IKOB 

gecertificeerde bedrijven. 

 In de huidige praktijk doen zich relatief weinig problemen voor en die zijn 

voor het grootste deel toe te schrijven aan onvolledig of ondeskundig 

vooronderzoek en het niet naleven van de richtlijnen bij de uitvoering van 

het werk. 

 De VENIN-garantiebepalingen die zijn gekoppeld aan de SKG-IKOB richtlijnen 

dekken de belangrijkste risicofactoren. SKG-IKOB werkt aan een verbreding 

van de garantieregelingen.



Gezondheidsrisico’s

 Bij de veel toegepaste materialen steen- en glaswol en PUR bestaan 

geen gezondheidsrisico’s voor de verwerkers die de normale 

beschermingsmaatregelen zoals aangegeven in de ARBO regelgeving 

hanteren.

 Voor bewoners zijn er geen directe risico’s bekend. Alleen wat betreft 

PUR bestaat mogelijk voor al eerder voor isocyanaten 

gesensibiliseerde mensen een risico. In ieder geval tijdens het 

aanbrengen niet aanwezig zijn en extra ventileren lijkt aan te raden.



Aanbevelingen voor opdrachtgevers 

(bewoners)

 Let op juiste voorwaarden in de offerte

 Bewoners die na-isolatie laten uitvoeren moeten er op letten dat het 

betrokken bedrijf over een SKG-IKOB procescertificaat beschikt en bij 

voorkeur ook lid is van VENIN. 

 In de kwaliteitseisen is een degelijk vooronderzoek inbegrepen, maar het 

kan geen kwaad dit nog eens afzonderlijk in het aannemingscontract op te 

nemen. 

 De opdrachtgever moet zich ook realiseren dat uit het vooronderzoek 

kosten voor “meerwerk” voort kunnen komen als bijvoorbeeld 

specieresten enz. uit een spouw verwijderd moeten worden voordat de 

isolatie kan worden aangebracht.



Garantievoorwaarden en aansprakelijkheid 

 De huidige VENIN-garantievoorwaarden bieden een beperkte 

aansprakelijkheid in geval van vochtschade ook als die het gevolg is 

van de spouwmuurisolatie. 

 Zoals in de meeste garantievoorwaarden valt “gevolgschade” ook bij 

VENIN in beginsel buiten de garantie. 

 VENIN onderzoekt of het zin heeft de garantievoorwaarden op dit punt 

uit te breiden.



Eisen waaraan een te isoleren 

spouwmuur moet voldoen 

Let op de volgende aspecten:

 De reeds aanwezige gebreken aan de gevel (scheurvorming, kwaliteit voegwerk)

 De vorstgevoeligheid van het metselwerk van het buitenspouwblad

 De spouwbreedte

 De eventuele vervuiling van de spouw. 

 Gevels, waaraan vochtproblemen worden waargenomen, mogen niet zondermeer 
worden geïsoleerd.

 Gevels met een buitenspouwblad van stenen met een hoge weerstand tegen 
dampdoorgang (bijv. geglazuurde baksteen of geglazuurde verblendsteen, tegels, 
mozaiekwerk e.d.) of gevels, voorzien van een sterk dampremmende afwerklaag 
(dichte verflagen, dicht buitenpleisterwerk enz.), mogen, in verband met het 
verhoogde risico op vorstschade, niet worden geïsoleerd. 



Vervolg eisen

 Bij het isoleren van "smalle" spouwen bestaat een verhoogde kans op 

vochtdoorslag. Om die reden mogen spouwen met een breedte minder dan 40 

mm niet worden geïsoleerd. Voor PUR geldt 30 mm.

 Bij het isoleren van spouwen die in meer of mindere mate ernstig 

verontreinigd zijn door speciebaarden, valspecie, puin, doorgemetselde 

stenen, doorstekende balkkoppen e.d., bestaat eveneens een verhoogde kans 

op vochtdoorslagproblemen.

 Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de grootte van de 

speciebaarden. In geval deze dusdanig groot zijn dat de ruimte tussen 

speciebaarden en binnenspouwblad minder dan 30 mm wordt moet ernstig 

rekening worden gehouden met de mogelijkheid van vochtdoorslag op die 

punten.



Vervolg eisen

 Aan ventilatie-, afvoerkanalen en andere openingen in de spouwmuur (bijv. 

doorvoeren van gevelkachels, wasemkappen, ventilatoren enz.) moet 

bijzondere aandacht worden besteed. 

 Daar waar deze openingen in open verbinding met de spouw staan, moet de 

spouw ter plaatse van de openingen rondom met een daartoe geëigend 

materiaal worden afgedicht en moet een opening in het buitenspouwblad 

gemaakt worden; deze opening moet afgeschermd worden door een rooster. 

 Waar doorvoeren door de spouw reeds aanwezig zijn (bijv. in de vorm van een 

buis, een koker enz.) moet worden gecontroleerd in hoeverre deze intact 

zijn. Een gebrekkige doorvoer moet eerst worden hersteld. Na het beëindigen 

van de isolatiewerkzaamheden moet het functioneren van de ventilatie - of 

afvoerkanalen worden gecontroleerd.



Vervolg eisen

 Open stootvoegen aan de bovenzijde van het buitenspouwblad die dienden 
voor spouwventilatie moeten blijvend worden afgedicht. 

 Open stootvoegen aan de voet van het buitenspouwblad, die een duidelijke 
afwateringsfunctie hebben, mogen niet worden afgedicht.

 De open stootvoegen ten behoeve van de afwatering boven lateien, 
doorstekende vloeren, balkons, galerijen en soortgelijke constructies moeten 
onbelemmerd hun functie kunnen blijven vervullen

 De ventilatie van de kruipruimte mag door het aanbrengen van het 
isolatiemateriaal niet worden geblokkeerd.

 De ventilatie van platte daken mag via de daartoe bedoelde oorspronkelijke 
ventilatievoorzieningen door het ingebrachte isolatiemateriaal niet worden 
geblokkeerd.



Gevels met spouw met isolatie

 Het effect van na-isoleren van de spouw is maar beperkt

 De ruimte tussen de spouwruimte en het al aangebrachte 

isolatiemateriaal is maar klein. Hierdoor kunnen veel na-isolatie 

producten voor spouwmuren niet gebruikt worden.

 Het is verstandiger om het oude isolatiemateriaal te verwijderen en 

te vervangen door beter isolatiemateriaal.

 VEH en Veldhoven Duurzaam raden het bij-isoleren van een eerder 

geïsoleerde spouwmuur af.

 Wil je het tóch doen, zoek dan een bedrijf dat hiermee vele jaren 

ervaring mee heeft en ook eerst een goed onderzoek doet om te 

kijken of het ook echt kan.



Dakisolatie

Laurens van Thiel



Hoe weet je of je dak geïsoleerd is?

Gebouwd:

▪ voor 1975:

Bij de bouw is geen isolatie aangebracht. Misschien heeft één van de 

bewoners het dak daarna geïsoleerd. Vaak is dat een dunne laag van 3 

tot 5 centimeter die matige isolatie geeft.

▪ tussen 1975 en 1992:

Dan heeft het bij de bouw waarschijnlijk een matige isolatielaag van 3 

tot 5 centimeter meegekregen. Misschien heeft een bewoner het daarna 

nog beter geïsoleerd (met de vraag of dat wel vakkundig is gedaan!)

▪ 1992 of later:

Dan heeft het bij de bouw redelijke tot goede isolatie meegekregen (8 

tot 10 centimeter of meer). Deze isolatie hoef je niet te verbeteren.



Soort isolatie:

 Schuin dak:
isolatie van een schuin dak is op drie manieren aan te brengen: aan de 

buitenkant, binnenkant of door het spuiten van isolatiemateriaal onder 

je dakpannen.

 Plat dak: 
Ook een plat dak kun je op verschillende manieren isoleren, maar de 

beste optie is vanaf de buitenkant. Het risico op vochtschade is namelijk 

groot wanneer je kiest voor isolatie aan de binnenzijde van je plat dak.

 Zoldervloer:
Als de zolder leeg staat of wordt gebruikt als opslagruimte – en dus niet 

als leefruimte – is het isoleren van je zoldervloer een goede optie. De 

warmte die van beneden opstijgt wordt dan tegengehouden door de 

vloer, waardoor je zolder niet onnodig wordt opgewarmd.



Schuin dak isoleren.

1. Binnenkant van het dak isoleren

2. Dakpannen eraf, isolatie bovenop 

je dak, pannen er weer op (vaak 

in combinatie met dakrenovatie)

3. Isolatie direct onder de 

dakpannen (spuiten of 

dakelementen1)

4. Zoldervloer isoleren als je de 

zolder als opslag gebruikt.

1. Bijvoorbeeld Recapan

1.

4.

2.

3.



Schuin dak van buiten isoleren.
De beste manier is het dak isoleren is aan de buitenkant.

 De bestaande dakbedekking (pannen, panlatten en 
tengellatten) wordt verwijderd, zodat enkel de kepers en 
gordingen nog te zien zijn.

 In de meeste gevallen worden stijve isolatiepanelen van 
polyurethaan direct op de dakspanten aangebracht, 

 Bovenop de isolatiepanelen brengt men een speciale 
klimaatfolie aan die het dak winddicht en waterdicht 
maakt. Vocht dat zich in de dakconstructie bevindt kan 
wel via de folie van binnen naar buiten, maar andersom 
is niet mogelijk.

 De nieuwe tengellatten worden met schroeven (door het 
isolatiemateriaal heen) aan de dakspanten vastgemaakt. 
Dit moet nauwkeurig gebeuren aangezien de schroeven 
diep genoeg in de spanten terecht moeten komen. Bij 
ongelijke afstanden tussen de keperbalken moet men 
goed opletten dat de schroeven op de juiste plaats 
komen.

 5. De panlatten kunnen nu op het tengelwerk worden 
aangebracht en het dak kan nu netjes afgewerkt worden.

https://www.dakisolatie-advies.nl/dak-isoleren-langs-buiten

https://www.dakisolatie-advies.nl/dak-isoleren-langs-buiten


Open zolder.

Isoleren zoldervloer heeft geen zin. 

Isoleer het hele dak.



Plat dak isoleren.

 Voor de DHZ-er (binnenkant)

 Toepassing bij bv groene daken

- sedum

Wordt afgeraden i.v.m. 

mogelijke lekken

 De beste methode i.c.m.

renovatie. 2 opties:

 Daklijst hoger.

 Of regengoot aanbrengen



Een plat dak kunt u isoleren op 

4 verschillende manieren:

1. U kunt een plat dak isoleren door isolatie aan de bovenkant te plaatsen onder 

de dakbedekking.

2. U kunt een plat dak isoleren door isolatie aan de onderkant te plaatsen.

3. U kunt isolatiemateriaal boven op dakbedekking plaatsen volgens 

het omgekeerde dak principe.

4. U kunt isolatie in of op de bovenste verdiepingsvloer plaatsen. Dit staat ook 

wel bekend als zoldervloerisolatie.

Plat dak isoleren - Regionaal Energieloket

https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/dakisolatie/plat-dak-isoleren/


Plat dak isoleren Onderkant (Koud dak)

 Isolatie aanbrengen

 Dampscherm bevestigen

 Afwerken



Plat dak isoleren Bovenkant. (Warm dak)

Dakisolatieplaten onder de dak-bedekking.

Bij renovatie wordt de oude dakbedekking 
weghalen.

Op het dakbeschot komt dampwerende folie. 
Daarop de isolatieplaten. 
Op de isolatieplaten komt een nieuwe laag 
dakbedekking (bijvoorbeeld bitumen of EPDM). 

De dakrand moet worden verhoogd, zodat het 
regenwater niet over de dakrand stroomt in 
plaats van door de regenpijp.



Plat dak isoleren. (op bestaand dak)

Dakisolatieplaten op bestaande dakbedekking 
met verhoogde daklijst. 

Drukvaste en waterbestendige isolatieplaten 
bovenop de dakbedekking.
De bestaande dakbedekking blijft. 
Daarbovenop komt de dakisolatie en nieuwe 
laag dakbedekking.

Minder goede isolatie.

Alleen mogelijk als de bestaande 
dakbedekking goed is. 

Ook hier komt de dakrand minstens 10 cm 
hoger.



Plat dak isoleren.
Op bestaand dak.

Over het bestaande dak zonder 

verhoogde boeiboord.

Het hemelwater wordt afgevoerd door 

een speciaal aangebracht gootje (10 

cm breed) rondom de isolatie.

De daklijst hoeft niet verhoogd.

Minder goede isolatie.



Zoldervloer isoleren.

Als je de zolder alleen gebruikt voor 
opslag.

Kies druk vaste isolatieplaten. 

Breng dan eerst een dampscherm.
Plaats daarop de isolatieplaten en werk 
de vloer af.

Dicht de kieren.

https://kennisbank.regionaalenergieloke
t.nl/dakisolatie/zoldervloer-isoleren/

https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/dakisolatie/zoldervloer-isoleren/


Subsidie dakisolatie.

 De gemeente Veldhoven heeft geen subsidie voor maatregelen voor verduurzaming, zoals isolatie. 
Er is wel een Stimuleringslening van de gemeente Veldhoven voor verduurzamen van de woning.

 Er zijn landelijke subsidies beschikbaar. Wilt u weten of u subside kunt krijgen voor 
energiebesparende maatregelen? Doe de check op EnergieSubsidiewijzer.

 Groene lening of energiebespaarlening met lager rentetarief.
Een groene lening of energiebespaarlening (Nationaal Warmtefonds) zijn leningen die je kunt 
gebruiken voor duurzame producten die je woning energiezuiniger maken (zoals de isolatie van je 
dak). Je kan lenen tegen een lager rentetarief.

 Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing.
De ISDE krijg je als je minimaal 2 maatregelen neemt om je huis energiezuiniger te maken. Enkel je 
dak laten isoleren is dus niet voldoende. Je hebt een jaar de tijd na het isoleren om je aanvraag te 
doen.

 Verlaagd Btw-tarief op de arbeidskosten.
Dat kan alleen als een professional de isolatiewerken uitvoert. Het arbeidsloon valt dan onder een 
laag btw-tarief. In plaats van 21% btw wordt er 9% gerekend. Je huis moet minstens 2 jaar oud zijn. 
Meer weten? Kijk dan op de website van de belastingdienst.

https://www.veldhoven.nl/stimuleringslening
https://www.energiesubsidiewijzer.nl/
https://www.eigenhuis.nl/energie/financieel/geld-lenen-voor-energiebesparing#/
https://www.warmtefonds.nl/particulieren
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_9_btw/werkzaamheden_aan_woningen/isoleren_van_woningen


Pauze
 We beginnen weer om



Vragen gesteld bij aanmelding
 Wij willen de spouwmuur na-isoleren maar hebben vochtige plekken onderaan 

de muren. Dit is waarschijnlijk oude isolatie die naar beneden is gezakt. We 

willen deze er graag uit hebben. Maar hoe? en door wie?

 Ons huis is van 1993 en het dak is conform voorschriften geïsoleerd. We willen 

nu de dakplaten/pannen vervangen. Kunnen we extra isolatie aanbrengen 

zonder de bestaande te verwijderen en zoja hoe?

 Wij willen de spouwmuur na-isoleren maar hebben vochtige plekken onderaan 

de muren. Dit is waarschijnlijk oude isolatie die naar beneden is gezakt. We 

willen deze er graag uit hebben. Maar hoe? en door wie?

 ‘t Look: op zolder onder de dakpannen bij de bouw rond 1975 zijn etherniet-

platen gebruikt. Daaronder wat steenwol en dunne beplating van meest 

zachtboard. Als ik aan de binnenkant tussen de gordingen nieuwe of extra 

isolatie zou willen aanbrengen met behoud van de etherniet, welke 

materialen zou ik dan precies in welke volgorde moeten laten aanbrengen?

 Reactie: Opgepast! Op dak met ethernietplaten mogen geen zonnepanelen gelegd 

worden dus als dat het plan is voor de toekomst: etherniet eerst verwijderen!



Vragen gesteld bij aanmelding [2]
 Standpunt VD voor na-isoleren van spouwmuur huis 1978 met enige isolatie?

 We hebben een ander huis gekocht, bouwjaar begin 1990. We willen graag 

isoleren, verduurzamen. Graag uw hulp/ informatie

 Hoe 70-jarige woning optimaal isoleren zodat we een aardwarmtepomp 

kunnen laten plaatsen?

 Huis 1974, 2-onder-1 kap, huidige gevel geïsoleerd met PUR, wil nu optimale 

gevel isolatie toepassen, is bijvullen met PUR slim, of beter alles verwijderen 

en met parels opnieuw isoleren. En graag advies/ tips waar op te letten en 

welke producten.

 Huis 1960: Mijn gevel is vele jaren terug met een soort van schuim geïsoleerd. 

Kun je daarvan de isolatiewaarde meten en hoe ? Is extra isolatie dan nodig 

en waarmee isoleren?



Vloerisolatie

Henk Waarma



Keurmerk vloer isolatie

 De Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland (SBVN) is een branche-
organisatie voor installateurs, gespecialiseerd in vloerisolatie op basis van 
reflecterende folies. Waarom reflectiefolie-materiaal? Deze isolatievorm – in welke 
toepassing ook – is gebleken het meest effectief te zijn en ook het meest duurzaam.

 We richten ons op onderlinge kennisuitwisseling, eerlijke voorlichting, creëren van 
meer bekendheid met deze vorm van vloerisolatie en verdere kwaliteitsverbetering 
binnen de aangesloten vloerinstallateurs.



Vloer- of bodemisolatie met kruipruimte





Vloer-of bodemisolatie

 Bij gelijke warmteweerstand R van de isolatie bespaart vloerisolatie meer dan 

bodemisolatie

 In sommige gevallen wordt door het aanbrengen van vloer- of bodemisolatie 

de koudebrugwerking van de constructie vergroot, met een verhoogd risico 

van vochtproblemen als gevolg. 

 Dit is het met name het geval bij ongeïsoleerde gevels waar de 

kruipruimtewand aan de binnenzijde wordt geïsoleerd en het risico is het 

grootst bij houten vloeren. 

 Het risico kan worden beperkt door gelijk met de vloer- en bodemisolatie ook 

de gevel te isoleren, bij voorkeur aan de buitenzijde of in de spouw. 



Vochtbeheersing in de kruipruimte

Het is met name bij houten vloeren van belang dat de vochtigheid in de 

kruipruimte beheerst wordt en daarvoor zijn de volgende middelen beschikbaar:

 Het aanbrengen van een bodemafsluiting in de vorm van een dampdichte folie 

In dit geval wordt de vochtbron zoveel mogelijk afgesloten, als bovendien de 

kruipruimtetemperatuur wordt verlaagd door de vloer te isoleren, zal de 

absolute vochtigheid in de kruipruimte sterk afnemen.

 Maar let wel: goede ventilatie blijft vereist om te voorkomen dat de relatieve 

vochtigheid hoger wordt en daarmee het risico op condensatie op koude 

punten in de kruipruimte (bv een koudebrug van de fundering)



Bodemhygrolatie: een dubbelwandig isolatiematras 

van kunststoffolie, op basis van polyethyleen, waarin zich 
HR-Termoparels bevinden.



Luchtdichtheid van de begane grondvloer 

 Als de kruipruimte vochtig is kan vochtige lucht via lekken in de begane 

grondvloer de woning binnenkomen en daar voor vochtproblemen zorgen. 

 Als er een mechanische afzuiging in de woning is wordt dit effect nog verder 

versterkt. 

 Het is daarom van groot belang dat de begane grondvloer zo goed mogelijk 

luchtdicht wordt gemaakt, met name bij de leidingdoorvoeren, het kruipluik 

en de vloerranden. 

 Bij betonnen vloeren is het goed mogelijk om een voldoende luchtdichtheid 

te krijgen, maar bij houten vloeren is dit moeilijker. Bovendien is het bij 

houten vloeren van belang dat de vochtigheid in de kruipruimte niet te hoog 

wordt in verband met aantasting van het hout. 



Geen kruipruimte: Isolatie in dekvloer



BEREKENING WARMTEVERLIES VLOER naar kruipruimte, model VD©

gebaseerd op nauwkeurige temperatuurmeting en aanname grondwatertemperatuur 9 ℃

zonder vloerverwarming met isolatie met vloerverwarming met vvw en isolatie
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Raam isolatie
George Kok



Wat voor (dubbel) glas heeft u?

 Kijk in de rand van het raam

 Houd een brandende aansteker voor het glas en kijk 

schuin op het glas. Als het goed is, zie je vier vlammetjes 

in het glas gespiegeld. Hebben alle vier de vlammetjes 

dezelfde kleur, dan is het dubbel glas. Heeft het tweede 

of derde vlammetje een iets andere kleur? Dan is het HR 

(lucht) of HR+ (Argon) glas met een nauwe lucht spouw 

en HR++ met een brede (>1,5 cm)lucht spouw

 Of doe een meting:



Oppervlakte temperatuur bij de 

verschillende typen beglazing



Waarom over naar HR++ of HR+++ glas

 Glas is de zwakke plek in de isolatie van het huis: HR++/+++ glas isoleert 2 tot 
3x zo goed als thermopane (U waarde gaat van ~3 naar 1,5 tot ~1)

 Bij HR++ en HR+++ glas stopt de koudeval langs het raam, daarom meer 
comfort in huis

 Als kozijnen vervangen worden, overweeg dan HR+++ (triple) glas, zeker op 
die zijden van het huis waar weinig of geen zon komt. 

 Neem HR++ (lichter) voor bv bewegende ramen en deuren en voor ramen die 
'zon kunnen oogsten'

 Geluidsisolatie neemt toe met meer glas

 Ook belangrijk: glas heeft een economische levensduur van ongeveer 18 jaar, 
maar we doen er veel langer mee. Bij lang gebruik zal wel het edelgas 
(Argon/Krypton) verloren gaan, waardoor ook de isolatie waarde afneemt.



Besparing dubbel glas (thermopane) 

vervangen door HR++ glas

Soort woning

Besparing gas per 

jaar (m3)

Besparing per jaar bij 

gasprijs 3 euro/m3

Besparing per jaar bij 

gasprijs 1,20euro/m3

Tussenwoning 65 m3 200 euro 80 euro

Hoekwoning 70 m3 210 euro 85 euro

2-onder-1-kap 80 m3 230 euro 95 euro

Vrijstaand huis 100 m3 300 euro 120 euro

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-

en-besparen/dubbel-glas-hr-glas-triple-glas/

Glassoort
U-

waarde

Besparing 

gas per

m2 glas

Enkel glas 5.8 -

Dubbelglas 2.7 13 m3

Voorzetraam; geen 

coating
2.8 12 m3

Voorzetraam; coating 1.8 15 m3

HR 1.8 16 m3

HR+ 1.5 20 m3

HR++ 1.2 24 m3

HR+++ (driedubbel) 0.6 25 m3

bron: www.isolatieglaswijzer.nl

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-hr-glas-triple-glas/




Nieuwe kozijnen nodig?
(bv kunststof met extra isolatie tegen koudebrug)

 Glas gaat al gauw 20-30 jaar mee: zijn de kozijnen nu al slecht of gaan ze 
nog maar 10-15 jaar mee? Overweeg dan nu de investering in kozijnen.

 Geen schilderwerk (€ !!) en lekkende kitranden meer de komende 30 jaar of 
meer, alleen jaarlijks schoonmaken.

 Als kozijnen vervangen worden, overweeg dan zeker HR+++ (triple) glas, 
zeker op die zijden van het huis waar weinig of geen zon komt. Neem HR++ 
(lichter) voor bv bewegende ramen en deuren en voor ramen die 'zon 
kunnen oogsten'



Koudeval

Naast dit directe energieverlies treedt er bij glas een fenomeen op dat tot 

discomfort kan leiden:

 Als het glas aan de binnenzijde 4 graden kouder is dan de lucht in de 

verblijfsruimte (bijvoorbeeld : glas oppervlakte = 16 graden, lucht = 21 

graden) dan heeft de lucht die tegen het glas aan staat de neiging om af te 

koelen waardoor deze langs het glas naar beneden gaat stromen.

 Dit is voelbaar als koudeval maar kan ook bijvoorbeeld over de vloer een 

"trek" veroorzaken de tot ongemak leidt



Zonlicht

Bij glas heb je naast het warmteverlies door de isolatiewaarde ook te maken met 

de zon die al dan niet op het glas schijnt. In dit verband zijn er drie waardes die 

je veel tegenkomt: 

 ZTA Het Zon Toetredings Aandeel / factor is hoeveel zonne energie (licht + 

warmte) dat onder een hoek van 45 graden op het glas valt belandt in de 

woning (waardes tussen 0 en 1, 0,6-0,7 zie je vaak bij dubbelglas, enkelglas is 

hoger omdat er maar 1 glasplaat is) 

 G-waarde Dit is het internationale broertje van de ZTA, gemeten onder 90 

graden (loodrecht op het glas dus zonder reflecties) 

 LTA Deze waarde gaat om hoeveel procent zichtbaar licht door het glas heen 

komt. Waardes rond de 0,7 zijn gewoon voor dubbelglas, ook enkel glas is hier 

weer winnaar doordat er maar 1 glasplaat is.



Geluid isolatie

 Volgens de Europese norm wordt de geluidswerende prestatie van glas 

uitgedrukt in Rw (C;Ctr) dB met een tweetal correcties

 Rw + C: correctie voor midden en hoge tonen zoals hoge snelheid treinverkeer, 

vliegtuigverkeer op korte afstand, menselijke stemmen, spelende kinderen

 Rw + Ctr:  correctie vooral lage tonen zoals stadsverkeer, (dance) muziek, 

langzaam rijdend treinverkeer, vliegverkeer op grote afstand

Geluid sterkte Typering geluid

0 dB Volledige stilte

20 dB Gefluister

50 dB Rustig appartement

70 dB Lawaaierige straat

90 dB Groot orkest

100 dB Aankomst metro

130 dB Vliegtuigmotor

Geluid

vermindering
Waarneming

1 dB Nauwelijks

3 dB Waarnembaar

5 dB Duidelijk

10 dB Geluid halvering



Licht en geluid: typische waardes

Type glas Enkel glas
Dubbel 

glas
HR++ HR+++

U-waarde (W/m2K) 5,8 3 1,1 0,6

LTA (doorlating licht) 90 81 80 71

G-waarde (doorlating zonlicht) 0.87 0.81 0.71 0.61

Rw dB (geluid isolatie) 29 30 31 32



Nieuwe ontwikkelingen

Vacuümglas

Voordelen

 Betere prestaties 

U: 0.4 W/m²K

 Dunner en minder gewicht

 Goede geluidsreductie:

RW=36dB

 Door geringe dikte ideaal voor plaatsing in bestaande kozijnen

 Blijft langer op spec (in theorie)

Nadelen

 Fors duurder

 Afmetingen tot 1.5 x 2.5 m

 Afstand houders zichtbaar

 Meer kans op breuk

ThinGlass Triple / Quad

 Dun glas gebruikt als binnenblad

 Minder gewicht: -10 kg/m² (triple), -20 kg/m² 

(quad)

 Argon vervangen door Krypton

 5x Krypton prijs daling door LED verlichting

 Minder brede tussenruimtes

 Uitzonderlijke geclaimde U-waardes: 0.14 W/m²K

 Nog niet beschikbaar in Nederland



Vragen gesteld bij aanmelding [3]
 Ik ben geïnteresseerd in isolatiemogelijkheden van een vloer direct op het 

zand aangebracht

 Wij zijn ook geïnteresseerd in het onderwerp ventilatie



Leveranciers installateurs

 https://www.isolatie.net/

 https://isolatie.website/

 https://www.verbeterjehuis.nl/ (RVO en milieu centraal)

https://www.isolatie.net/
https://isolatie.website/
https://www.verbeterjehuis.nl/


Woning verduurzamen!

 Elke woning is anders

 Elke bewoner heeft andere wensen

als je daadwerkelijk gaat beginnen:

Zorg dat je goed bent voorbereid!



Waarom doen we dit ook weer?

 Er is geen grotere bedreiging voor onze toekomst dan de 

klimaatverandering,

 Wij zijn de eerste generatie die de impact van 

klimaatverandering voelt

 Wij zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen.

 Wij hebben slechts één thuis. Wij hebben slechts één planeet. 

 Er is geen plan B.

Barack Obama



Veldhoven Duurzaam is een Vereniging en u kunt lid worden. Met 

uw contributie steunt u ons werk en maakt u mede een verdere 

verduurzaming van Veldhoven mogelijk

Het lidmaatschap heeft deze voordelen:

• Adviezen zijn gratis (niet leden betalen 10 euro per advies)

• U kunt als lid hier in de site de speciale leden functies gebruiken, zoals 

het lenen en uitlenen van apparatuur en het bijhouden van uw verbruik.

• U krijgt als lid de nieuwsbrief.

• Leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Leden 

Vergadering (ALV) en hebben daar stemrecht.

Veldhoven Duurzaam: lidmaatschap ???

Veldhoven Duurzaam                                                                                                Ventileren voor particulieren



Voor meer informatie ga naar:

www.veldhovenduurzaam.nl

Of als u nog vragen heeft, stuur een mail naar:

info@veldhovenduurzaam.nl

Dank u wel voor uw aandacht

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


disclaimer
Dit is een presentatie van Veldhoven Duurzaam, een vereniging van vrijwilligers. 

De inhoud van deze presentatie is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. 

Veldhoven Duurzaam spant zich in om de informatie in deze presentatie zo nauwkeurig, 
volledig, juist en actueel mogelijk te laten zijn, en doet er alles aan om deze juist en 
actueel te houden, maar geeft daarvoor geen garanties. 

Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Veldhoven Duurzaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie afkomstig van 
deze presentatie of door het gebruik van informatie, aangeboden producten en/of 
diensten waarnaar wordt verwezen.  

De intellectuele eigendomsrechten op alle eigen teksten en beelden op deze website zijn 
voorbehouden aan Veldhoven Duurzaam. Veldhoven Duurzaam maakt ook gebruik van 
openbare informatie (afbeeldingen en teksten), mocht dit op enigerlei wijze inbreuk doen 
op auteursrechtelijke beschermde werken, neem dan contact op met ons via 
info@veldhovenduurzaam.nl, en wij zullen deze info direct verwijderen. 

Veldhoven Duurzaam behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. 

Vragen en/of opmerkingen over deze presentatie en/of de inhoud ervan horen wij graag. 
Zie de contactgegevens. 
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