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Peter Graat

16 Mei 2022 door Peter Graat en Gert-Jan van Kesteren.



Slimme Isolatie

• Introductie Energiehuis Slim Wonen

• Noodzaak van (na)isoleren

• Isoleren 
• Hoe werkt isoleren? 
• Dak-, gevel-, glas- en vloer isolatie
• Aandachtspunten en subsidie
• Opbrengsten per maatregel

• Ventileren

• Vragen?

Programma thema-avond



Stichting EnergieHuis Slim Wonen 
Wie zijn wij?



Stichting EnergieHuis Slim Wonen  
Groei vrijwilligers organisatie van 22 naar 115 medewerkers in 2022



Regionale opleidingen: 100 deelnemers  
Bespaar/Energiecoach worden in jouw gemeente



Slimste website in de regio !
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EnergieHuisSlimWonen.nl 
Top10 populaire website bewoner diensten 
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Energiehuis Slim Wonen Showroom
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Torenstraat 3-5 

5701SH

Helmond

0492-792144 

Bezoek op afspraak  



Noodzaak (na) isoleren bij oudere huizen! ( < 1990 bouwjaar)



Waarom energie besparen?

• “Omdat het moet” i.v.m. veranderend klimaat

• Beter comfort in huis

• Lagere energierekening, dus hoger
besteedbaar inkomen

• Etc. 

“Wat je niet gebruikt hoef je ook niet in te kopen”
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Leer je energie(jaar)rekening kennen?
Jaarverbruik m3 Gas en jaarverbruik kWh elektra
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Noodzaak extra isoleren om warmte binnen houden ?!?

Isoleren van dak, gevel/spouwmuur, glas en vloer



Mijn broer en ik

zijn gasgebruik:

500 m3 per jaar

zeer comfortabel

mijn gasgebruik:

2000 m3 per jaar

matig comfort



De verschillen

Zijn isolatie (17 cm)Mijn isolatie (6 cm)



Isoleren, hoe werkt het?

• Warmteoverdracht (verlies) door geleiding, straling en convectie 

• Stilstaande lucht beperkt overdracht door geleiding

• Materialen: wolachtig | hardschuim | PUR |PIR

• Hoe dikker de isolatie hoe beter

• Materialen: natuurlijk (vlaswol) | kunstmatig | bio-based?

• Reflecterend oppervlak beperkt de straling

• Aluminium laag op isolatie, thermoskan



Waardoor gaat warmte verloren

De 1e Centimeters extra materiaal hebben het grootste isolatie effect!  



Isoleren: belangrijk aandachtspunt
Vocht in huis: goede ventilatie voorkomt problemen met vocht & CO2

• Veel vochtproductie in huis

• Binnen warmer dan buiten

• Daardoor vochttransport van binnen naar buiten

• Met risico op condensatie in de constructie 

• Op koud oppervlak van muur ontstaat condens en veroorzaakt 
vocht en schimmel (dauwpunt)

• Altijd aandacht voor dampremming of dampwering aan de 
(warme) binnenzijden van dak/muur

• Raadpleeg bedrijf of specialist via www.wijisoleren.nl

http://www.wijisoleren.nl/


Isoleren: begrippen - kengetallen

Isolatiemateriaal

• Rd waarde: isolatiewaarde van een materiaal 

• Rc waarde: isolatiewaarde van een constructie

• Hoe hóger de R waarde hoe beter

Isolatie glas:

• U-waarde: warmtegeleiding van glas 

• Hoe láger de U waarde hoe beter

R=1/U of U=1/R



Isoleren is warmte lekken bestrijden met dakisolatie 



Isoleren van een schuine (binnen) dak 



Isoleren van een schuine kap

Schuine dak

Isoleren binnenzijde Zelf doen Steenwol met dampremming, afwerking 
gipsplaat

Hardschuim (PIR) , afwerking gipsplaat

Kant en klaar systeem (Kingspan)

Isoleren buitenzijde

Dakpannen vernieuwen Meerlaagse folie op dakbeschot

Isolerende dakplaten



Isoleren van een plat dak

Isoleren binnenzijde Zelf doen Niet aan te raden in verband met risico op condensatie van 
vocht tegen dakbeschot. De dakbedekking van een plat dak 
(bitumineus, kunstrubber) is immers dampdicht, daar kan geen 
damp doorheen. Wel mogelijk indien met buitenlucht 
geventileerde spouw tussen isolatie en dakbeschot. 

Isoleren buitenzijde Laten doen Goede oplossing als dakbedekking moet worden vervangen. 
Isolatie kan óp of ónder de waterkerende laag.



Isoleren gevel buiten- en binnen(spouw)



Isoleren ruimten binnen spouwen vs. bouwjaren



Isoleren van de gevel – binnen of buitenkant

Gevelopbouw Isoleren?

Spouwmuur Na-isolatie spouw: EPS korrels | vezels
Isolatie binnenkant: steenwol | hardschuim | afwerking gipsplaat
Isolatie buitenkant: steenwol | hardschuim | afwerking divers

Massief Isolatie binnenkant: steenwol | hardschuim | afwerking gipsplaat
Isolatie buitenkant: steenwol | hardschuim | afwerking divers



Isoleren is warmte lekken bestrijden; vb. Vloerisolatie



Isoleren van vloer via kruipruimte (min.30cm diep)

Tonzon vloerisolatie Rc = 3,8 m2 K/W PUR vloerisolatie Rc = 3,5 m2 K/W 



Isoleren van vloer via kruipruimte (min.30 diep)

PIF Folie vloerisolatie Rc = 3,71 m2 K/W Bodumparels vloerisolatie (14cm) Rc = 4,0 m2 K/W 



Isoleren van de vloer

Vloertype Kruipruimte Isoleren?

Houten vloer Kruipruimte Onderkant vloer: steenwol | PUR | folie
Bodemisolatie: korrels | chips
Nieuwe vloer met vloerverwarming

Betonnen 
systeemvloer

Kruipruimte Onderkant vloer: steenwol | PUR | folie
Bodemisolatie: korrels | chips

Massief beton 
op zandbed

Geen 
kruipruimte

Niet mogelijk,
tenzij nieuwe vloer



Isolatie Glas soorten en verschillen 



Isolatie Glas soorten en (comfort)verschillen 

1e laag extra glas 
heeft het grootste 
isolatie effect!  

Comfort-
lijn



Isolerend glas toepassen Besparing gas per m2 Besparing in € per m2

triple glas (0,5 - 0,9) in nieuw kozijn* 30 m3 € 19

triple glas (0,5 - 0,9) in bestaand kozijn* 25 m3 € 16

HR++ glas (1,0 - 1,2) 23 m3 € 15 x2?(2022)

HR+ (1,3 - 1,6) 21 m3 € 13

HR (1,7 - 2,0) 16 m3 € 10,50

Voorzetraam met coating (1,8) 16 m3 € 10,50

Dubbel glas (2,7) 13 m3 € 8,50

Voorzetraam zonder coating (2,7) 13 m3 € 8,50

Enkel glas (5,8) - -

Comfort zou leidend moeten zijn



Isoleren: milieuvoorkeur materialen (check de R-
waarde, beter voor milieu isoleert niet beter, soms wel minder!)

• Iets beter dan gemiddeld: steenwol, glaswol, gerecycled 
katoen, EPS, biofoam en thermosheets en thermoskussens van 
warmte reflecterende folie.

• Gemiddeld: XPS, PIR, PUR (zonder HFK’s*), resolschuim (PF), 
cellulose, cellenbeton en houtvezelisolatieplaten en -dekens.

• Iets minder dan gemiddeld: Vlasplaten en -dekens, kurkplaten, 
cellulair glas.

• Afraders: gespoten PUR voor vloerisolatie met HFK’s als 
blaasmiddel en schapenwol.

• Bron: Milieuvoorkeur (MilieuCentraal)



Slim Isoleren: subsidieregelingen eigen huis 
(ISDE regeling 2022-23)

Als je laat isoleren door een bedrijf (officiële factuur!)

•15% bij 1 maatregel vanaf 1 april 2022 en factuur 
indienen vanaf 1 januari 2023 
•30% 2 maatregelen binnen 12 maanden 1e factuur

Ga naar https://energiehuisslimwonen.nl/subsidies/

https://energiehuisslimwonen.nl/subsidies/


Isoleren is ook Ventileren in de woning
met maximaal 10-20% warmteverlies svp !



Ventilatie is belangrijk!

• Door de betere isolatie tegenwoordig kan hoog 
CO2-niveau binnen ontstaan

• Bewuste(re) ventilatie in de wintermaanden 
voorkomt overbodig warmteverlies 

• Alle kieren zijn dichtgemaakt (geen tocht)

• Gezondheid risico’s: Hoofdpijn, vermoeidheid, 
sufheid (veelal toenemend gedurende de dag)

• Mogelijke oplossingen: meer en bewuster 
ventileren met ramen,  roosters/dauerluftung
en/of decentrale ventilatie systemen



Besparen op tocht en kieren
• Dicht naden en kieren met tochtstrips, deurborstels, 

foamstrips, kit, etc.

• Zorg voor lange levensduur van tochtdichting: kies per klus 
een geschikt materiaal

• Vooral voor- en achterdeuren en opentrappenhuizen 
veroorzaken extra warmteverlies > tochtgordijnen in winter

• Laat kieren onder deuren binnenshuis zitten; die zijn nodig 
voor goede ventilatie

• Is alle tocht weg en zijn naden en kieren dicht? Let dan extra 
op bewuste(re) ventilatie in de wintermaanden!!

Ventilatietest :  https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-
besparen/naden-en-kieren-dicht/

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/naden-en-kieren-dicht/


Samenvatting: 
Isoleer, isoleer, isoleer en ventileer bewust(er)
en bespaar veel energie en vooral gas!

Vragen?



Samenvatting: 
Isoleer, isoleer, isoleer en ventileer bewust en bespaar veel energie!

Vragen? 



Energie coöperatie Cranendonck
https://cooperatiecranendonck.nl/energie-besparen/
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Regionaal Energieloket Cranendonck
https://regionaalenergieloket.nl/cranendonck 
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Regionaal Energieloket Cranendonck
Tip: doe de eigenwoning Huiscan via 
https://huisscan.regionaalenergieloket.nl/
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Dank voor deelname en enkele slimme tips
• Subsidies en leningen 

https://energiehuisslimwonen.nl/subsidies/

• Bedrijven en aanbieders in de regio zoeken?

https://wij-isoleren.nl/isolatiebedrijven/

• Zet je CV-ketel zelf op 60 en bespaar gas

https://energiehuisslimwonen.nl/actiepagina/zetmop60-nl/

• Slimme meter portal voor cv gebruik

https://www.slimmemeterportal.nl/home

https://energiehuisslimwonen.nl/subsidies/
https://wij-isoleren.nl/isolatiebedrijven/
https://energiehuisslimwonen.nl/actiepagina/zetmop60-nl/
https://www.slimmemeterportal.nl/home
https://energiehuisslimwonen.nl/actiepagina/zetmop60-nl/
https://wij-isoleren.nl/


Dank voor je deelname! 


