
Isoleren



1. Beperk de energievraag

2. Gebruik duurzame energie

3. Gebruik van fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk

Isoleren

Trias Energetica



• Synthetische materialen

• Minerale materialen

• Hernieuwbare materialen

• Reflecterende materialen

Isoleren

Type isolatiematerialen



Vloer isoleren



Isoleren

Geen < 45cm 

hoogte

> 45cm hoogte

Droog Bovenzijde
vloer

Bodem Onderzijde (+ 
bodemfolie)

Vochtig nvt Bodem Onderzijde + 
bodemfolie

Plassen / 

laag water

nvt Bodem Zand + 
onderzijde + 
bodemfolie

/ Bodem

Tip: laat uw kruipruimte controleren

Wanneer waar isoleren?



Na-isolatie vanuit kruipruimte

• Relatief eenvoudig
• Isoleren zonder te verbouwen
• Hoge isolatiewaarden mogelijk
• Hoge comfortverbetering

Aandachtspunten: 
• Minimale hoogte kruipruimte 50 cm
• Mag geen water staan
• Bij vochtige kruipruimte bodemfolie toepassen

Isoleren

Investering tussenwoning: ca. € 1850,-

Besparing: ca. € 220,- per jaar

Isolatie onderzijde vloer



Bij ondiepe of kruipruimte met water

• Goedkoopste oplossing

• Sluit bodem af van vocht en lucht

• Advies bij houten vloer: tot onderzijde balken

Isoleren

Investering tussenwoning: ca. € 1350,-

Besparing: ca. € 160,- per jaar

Isolatie bodem



Vloer isoleren



Isoleren

Na-isolatie van spouwmuren:

• Snel en eenvoudig aan te brengen

• Lage investering

• Korte terugverdientijd

• Hoge comfortverbetering

• Goede inspectie nodig bestaande spouw

Investering tussenwoning: ca. € 850,-

Besparing: ca. € 220,- per jaar

Spouwmuur isolatie



Isoleren

Na-isolatie aan binnenzijde gevel

• Relatief eenvoudig

• Eventueel zelf te doen

• 5 – 10cm isolatie excl. afwerking

• Hoge comfortverbetering

• Let op koudebruggen/vocht

• Aandacht bij vensterbanken, radiatoren

Investering tussenwoning: v.a. € 3000,-

Besparing: ca. € 8,- /m2 per jaar

Binnengevel isolatie



Isoleren

Na-isolatie aan buitenzijde gevel:

• Beste bouwfysische oplossing

• Weinig kans op koudebruggen

• Hoge comfortverbetering

• Nieuwe uitstraling gevel

• Afwerking: stuc / steenstrips / platen

Investering: v.a. € 150,-/m2

Besparing: ca. € 8,- /m2 per jaar

Buitengevel isolatie



Vervangen van bestaande beglazing:

• Besparing

• Comfortverbetering

Isoleren

BUITE

N

HR++ Glas in bestaande kozijnen



Vloer isoleren



Isoleren

Na-isolatie bij onverwarmde zolder

• Goedkoopste oplossing

• Eenvoudig toepasbaar

• Hoge comfortverbetering

• Isolatie kan ingespoten worden bij houten

vloeren

Investering: ca. €1700,-

Besparing: ca. € 7,- per m2 / jaar

Isoleren zoldervloer



Isoleren

Na-isolatie van binnenuit

• Relatief eenvoudig zelf te doen

• Afwerking is prijzig

• Equivalent van Rd=3,5 plaatsen
• Hoge comfortverbetering

• In sommige gevallen is een klimaatfolie 

benodigd

Investering tussenwoning: vanaf 

€4500,-

Besparing: ca. € 700,- jaar

Isolatie binnenzijde dak



Isoleren

Na-isolatie van buitenaf

• Beste oplossing

• Renovatie

• Hoge comfortverbetering

• Geen koudebruggen

• Ingrijpende maatregel

Investering: ca. € 125,- /m2

Besparing: ca. € 8,- per m2 / jaar

Isolatie buitenzijde dak



Na-isolatie van buitenaf te adviseren

• Voorkomt vochtproblemen

• Incl. dakbedekking of bovenop

bestaande dakbedekking.

• Hoge comfortverbetering

Isoleren

Investering tussenwoning: ca. €7500,-

Besparing: ca. € 10,- per m2 / jaar

Isolatie plat dak



Ventileren

Isoleren is ventileren

Als u uw woning goed isoleert en kierdicht maakt, denkt u dan ook aan goede

ventilatie?



Dichten van de schil met isolatie:

• Geen verse lucht via schil

• Hoe toevoer verse lucht 

garanderen?

Elke dag wordt de lucht in uw huis 

vervuild door:

• Uitademen 

• Koken, douchen

• Huisdieren

• Apparatuur

Ventileren

Ventileren



Veel woningen worden nog geventileerd met 

een ouderwetse wisselstroom ventilatie-unit, 

die onnodig veel energie verbruikt. 

De CVE-S ECO ventilatie-unit van Itho

Daalderop, gebruikt tot wel 83% minder 

elektriciteit. 

Mechanische afzuigbox

Ventileren



Bedankt voor uw aandacht


