
Webinar Isoleren 24 november 2020 



1. Beperk de energievraag

2. Gebruik duurzame energie

3. Gebruik van fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk

Isoleren

Trias Energetica



• Warmtetransitie

o Van het gas af

o Duurzamere planeet

• Energiebesparing

• Comfortabele woning

Kortom isoleren is de eerste stap en een no-regret maatregel

Isoleren

Waarom isoleren



• Verwarmen met een all electric warmtepomp met lage temperaturen

➢ Verwarmen met lagere temperaturen vraagt om betere isolatie

• Verwarmen met een elektrisch afgiftesysteem zoals infraroodpanelen, elektrische 

vloerverwarming of elektrische radiatoren

➢ Elektriciteit is duurder dan gas > een beter geïsoleerde woning verbruikt minder

Isoleren

Isoleren in relatie tot van het gas af



Isolatiemateriaal is materiaal met: 

• Een hoog warmte-isolerend vermogen (R-waarde)

• Een lage warmtegeleidingscoëfficiënt (Lambda-waarde)

Hoe goed een materiaal de warmte kan tegenhouden wordt aangegeven met de R-
waarde.

• Rd-waarde: isolerend vermogen/warmteweerstand van het isolatie materiaal

• Rc-waarde: isolerend vermogen/warmteweerstand van de gehele constructie

Eisen bouwbesluit voor nieuwbouw:

• Vloer: Rc-waarde min. 3,5 m2K/W

• Gevel: Rc-waarde min. 4,5 m2K/W

• Dak: Rc-waarde min. 6,0 m2K/W
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Isolerend vermogen



• Synthetische materialen

• Minerale materialen

• Hernieuwbare materialen

• Reflecterende materialen

Isoleren

Type isolatiematerialen



Vloer isoleren



Na-isolatie vloer zonder kruipruimte

• Snelste manier van isoleren

• Eenvoudig zelf te doen

• Minimaal 30mm verhoging

• Werkt ook geluidsdempend

Isoleren

Investering tussenwoning: vanaf € 

1500,-

Besparing: ca. € 200,- per jaar

Isoleren bovenzijde vloer



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
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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

• Bij uitstek geschikt voor woningen met 

stadsverwarming
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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: vanaf €100,- per m2

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: vanaf €150,-/m2

Besparing: ca. €8,- /m2 per jaar

Buitengevel isolatie



Vervangen van bestaande beglazing:

• Besparing

• Comfortverbetering

Isoleren
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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. €300,- per jaar

Isoleren zoldervloer



Isoleren

Na-isolatie van binnenuit

• Relatief eenvoudig zelf te doen

• Afwerking is prijzig

• Hoge comfortverbetering

• In sommige gevallen is een klimaatfolie 

benodigd

Investering: vanaf €7500,-

Besparing: ca. €600,- jaar

Isolatie binnenzijde dak



Isoleren

Na-isolatie van buitenaf

• Beste oplossing

• Renovatie

• Hoge comfortverbetering

• Geen koudebruggen

• Ingrijpende maatregel

Investering: ca. €8750,-

Besparing: ca. €650,- per jaar

Isolatie buitenzijde dak



Na-isolatie van buitenaf te adviseren

• Voorkomt vochtproblemen

• Incl. dakbedekking of bovenop

bestaande dakbedekking.

• Hoge comfortverbetering
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Investering: ca. €7500,-

Besparing: ca. €600,- per jaar

Isolatie plat dak



Ventileren

Isoleren is ventileren

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

ventilatie?

Elke dag wordt de lucht in uw huis 

vervuild door:

• Uitademen 

• Koken, douchen

• Huisdieren

• Apparatuur



Vervanging ventilatiebox:

• Ventilatiebox ouder dan 15 jaar?

• Wisselstroom

• Stroom voor ventilator: ca. € 65,- /jaar

• Nieuwe ventilatiebox

• Gelijkstroom

• Vraagsturing op vocht (optioneel ook CO2)

• Stroom voor ventilator: ca. € 15,- /jaar

• Investering ca. € 400,- incl. installatie

Ventileren

Isoleren is ventileren



Inschrijven kan nog tot 

31 december 2020 via 

woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie

Inkoopactie Isolatie

Isoleren



Inschrijven kan nog tot 

30 november 2020 via 

woonwijzerwinkel.nl/inkoopinfrarood

Bijverwarmen met infrarood

Isoleren

• Geeft zeer snel lokaal 

warmte

• Verwarmt objecten en 

personen i.p.v. lucht

• Handig in bijvoorbeeld de 

badkamer



• VvE’s én woningeigenaren kunnen gebruik maken van de Subsidie

Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

• Er dienen twee energiebesparende maatregelen genomen te worden

• Afhankelijk van uw woningtype moet u aan bepaalde minimale vierkante meter 

eisen voldoen

• De subsidie voor isolatie gaat vanaf 2021 onder de ISDE subsidie vallen

– Mogelijk veranderen de voorwaarden/eisen en subsidiebedragen. Politieke 

besluitvorming moet nog gedaan worden…

Subsidies en leningen

Subsidies isoleren



Energiebespaarlening

Subsidies en leningen

• Woningeigenaren en VvE’s kunnen met deze lening energiebesparende

maatregelen financieren.

• Lenen kan tot €25.000 en tot €65.000 voor Nul-op-de-Meter woningen met een zeer

lage rente

• Rente van 1,8% bij een looptijd van 10 jaar

• Vergoedingsvrij vervroegd aflossen

• Aanvragen kan bij het Nationaal Energiebespaarfonds



WoonWijzerBox winactie

Isoleren



Vragen

Isoleren


