WAAROM ISOLEREN?

De grondstoffen raken op.
De Aarde warmt op.
De Aarde raakt vervuild.
Daar moeten we wat aan doen!

1987: Brundtland Rapport ‘Our common future’
Het Brundtland-rapport is de naam waaronder het rapport ‘Our common future’ uit 1987 bekend is geworden. Het rapport
is geschreven door de World Commission on Environment and Development (WCED). De belangrijkste conclusie van het
rapport was dat de belangrijkste mondiale milieuproblemen het gevolg waren van de armoede in het ene deel van de
wereld, en de niet-duurzame consumptie en productie van het andere deel van de wereld. Het rapport riep voor het eerst
op tot duurzame ontwikkeling. Dit werd gedefinieerd als: ‘een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het
heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen’.
1997: Verdrag van Kyoto
Het Verdrag van Kyoto werd in 1997 opgesteld in de Japanse stad Kioto Kyoto en regelt de vermindering van de uitstoot
van broeikasgassen. Het is een protocol onder het Klimaatverdrag. Met het verdrag zijn industrielanden overeengekomen
om de uitstoot van broeikasgassen in 2008-2012 (ondertussen verlengd tot 2020) met gemiddeld 5,2% te verminderen
ten opzichte van het niveau in 1990. De reductiepercentages verschillen van land tot land, naarmate economische kracht
- economisch zwakkere landen krijgen lagere reductiepercentages - en huidige uitstoot (en ook wat bereidwilligheid).
Deze conferentie is echter op niets uitgelopen, en er is geen nieuw verdrag gesloten.
2008: drie convenanten energiebesparing
In 2008 zijn drie convenanten ondertekend voor het energiezuiniger maken van nieuwbouw en bestaande bouw.
2012: Lenteakkoord, Meer met Minder en Huurconvenant
In 2012 zijn de convenanten uit 2008 geactualiseerd: alle nieuwbouw moet vanaf 2020 zo goed als energieneutraal zijn
en minimaal 300.000 bestaande huizen en gebouwen per jaar moeten energiezuiniger. Dat was noodzakelijk vanwege
bijgestelde kabinetsdoelstellingen en de veranderde economische omstandigheden. Naast CO2-reducie (20% minder in
2020) gaat het in de afspraken om beheersing van de energielasten en het stimuleren van de bouw.
De drie convenanten energiebesparing zijn: voor bestaande bouw in ‘Meer met Minder’, voor nieuwbouw in ‘Lenteakkoord
voor energiezuinige nieuwbouw’ en voor de huursector in ‘Huurconvenant’. De convenantpartners zijn Bouwend
Nederland, Energie-Nederland, UNETO-VNI, Aedes, De Woonbond, NEPROM, NVB en Vastgoedbelang.
Lenteakkoord
In 2015 is alle nieuwbouw 50 procent
energiezuiniger dan in 2007.
Traject naar bijna energieneutrale
nieuwbouw vanaf 2020.

Meer met Minder
Minimaal 300.000 bestaande huizen
en gebouwen per jaar energiezuiniger.

Huurconvenant
Vanaf 2020 heeft de totale voorraad
huurwoningen van corporaties een
energielabel B of hoger.
Vanaf 2020 hebben particuliere
huurwoningen voor 80 procent een
label C of hoger.

2012-2016: Energiesprong
Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2016 uitvoerde in
opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Doel van het programma is om op grote
schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, scholen en gebouwen
van zorginstellingen. Daarvoor jagen we de markt aan en benutten we kansen die we in de markt zien ontstaan om een
transitie te maken.
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2015: Akkoord van Parijs
De klimaatconferentie van Parijs 2015 leidde tot het afsluiten van het ‘Akkoord van Parijs’, dat op 22 april 2016, de ‘Dag
van de Aarde’, in New York door 174 landen is ondertekend. In het akkoord wordt de bovengrens van 2 graden
opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Bovendien
wordt het streven vastgelegd om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Verder moet er nu snel een eind komen
aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot.
Het verdrag vereist lidstaten om nationale klimaatplannen op te stellen, die ambitieus moeten zijn en waarvan het
ambitieniveau bij ieder nieuw plan moet toenemen. Bovendien werd opgenomen dat van de rijke landen verwacht dat zij
ontwikkelingslanden financieel zullen steunen bij het terugbrengen van hun eigen uitstoot. Vanaf 2023 zal er om de vijf
jaar een wereldwijde evaluatie (‘Global Stocktake’) plaatsvinden van de uitstoot(vermindering).
2015: Brabantse deal Nul-Op-de-Meter
Deze deal komt voort uit het programma Energiesprong. Provincie, gemeenten, bouwbedrijven, industrie,
woningcorporaties, energiecoöperaties, banken en onderwijsinstellingen tekenden 9 juli een deal om in de komende 3
jaar 1.000 bestaande woningen in Noord-Brabant Nul-op-de-Meter (NOM) te maken. Deze 1.000 renovaties zijn niet het
einddoel maar slechts het begin om de innovatie en verduurzaming op gang te brengen. In 2050 moeten alle bestaande
800.000 woningen in Noord-Brabant energieneutraal zijn gemaakt.
Zie ook https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2015/juli/brabantse-deal-voor-1000-nul-op-de-meter-woningen.aspx

Nul-Op-de-Meter (NOM) betekent dat je door het jaar heen evenveel energie opwekt als verbruikt.
Dat geldt voor zogenoemde ‘gebouwgebonden energie’ (energie nodig voor verwarmen, warm tapwater, ventilatie e.d.)
als voor ‘niet gebouwgebonden energie’ (apparatuur zoals computers, wasmachine, droger, vaatwasser e.d.)

EPC = 0? BENG? Een EPC van 0 is nog lang geen “Nul op de meter”!
EPC

BENG

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de Energie Prestatie
Coëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, des te
energiezuiniger het gebouw
De Rijksoverheid introduceert de term ‘BENG’ voor
‘Bijna ENergieneutrale Gebouwen’. Dit sluit aan bij de
Europese richtlijn EPBD (Energy Performance of
Buildings Directive)

De huidige EPC-eis, vanaf 2015 0,4 voor woningen,
is een stap op weg naar de EPC = 0 in 2020.

Vanaf 2020 moet, conform de EPBD, alle nieuwbouw
bijna energieneutraal zijn. Bijna energieneutraal
betekent een energieprestatiecoëfficiënt van bijna 0.
Overheidsgebouwen moeten eerder, vanaf 31
december 2018, aan de Europese eis voldoen.
Bron: https://www.timax.nl/epc-berekening-nen7120/epc-toekomst-2015-2020/
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WAAROM ISOLEREN?

Te koud/warm is niet comfortabel.
Verwarmen/koelen kost energie.
Verwarmen/koelen kost geld.
Isoleren loont!

In de winter verliest een woning warmte door de zogenoemde ‘schil’.
De schil is de scheidingsconstructie tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, die
bestaat uit de (begane grond)vloer, de gevels (inclusief ramen en
deuren) en een dak.
Ook verliest de woning warmte, omdat er wordt geventileerd.
Hoe, waar en hoeveel warmte je verliest, verschilt per woning.
Het hangt af van:
oriëntatie | grootte | type | wel/niet geïsoleerd | ventilatiesysteem

Warmteverlies in een doorsnee-woning
bron: http://www.zonneflex.nl/tag/warmtepomp/

Hoe beter de woning is geïsoleerd, des te comfortabeler de woning is. Zij verliest in de winter minder warmte, waardoor
minder verwarmd hoeft te worden en dat bespaart energie en geld. In de zomer gaat de warmte van buiten naar binnen.
Ook dan geldt: hoe beter geïsoleerd, des te comfortabeler de woning. De warmte blijft buiten en de woning blijft lekker
koel.
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Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld 1.500 m3 gas en
3.300 kWh elektriciteit per jaar. Dat geeft een gemiddelde
energierekening van 1.735 euro per jaar (prijspeil 2016). Hiervan
zijn 95 euro vaste kosten (meterhuur en transportkosten minus de
heffingskorting). Ongeveer 990 euro gaat op aan gas en 650 euro
aan stroom. Er zijn grote verschillen tussen huishoudens.
Daarom is het gemiddelde geen goed vergelijkingspunt voor de
vraag of jouw verbruik voor jouw situatie hoog of laag is. Je moet
rekening houden met het soort huis waarin je woont (klein
appartement of groot vrijstaand huis), het bouwjaar (oude woning
of modern nieuwbouwhuis) en het aantal bewoners.
Investeren in isoleren loont al snel. De terugverdientijden van isolatie-maatregelen in het voorbeeld hierna zijn:
Isoleren schuin dak 8 jaar, HR++-glas: 13 jaar, isoleren begane grondvloer 8,6 jaar, isoleren spouwmuur 3,8 jaar.
Alle isolatie-maatregelen voor de ongeïsoleerde eengezinswoning uit het voorbeeld kosten bij elkaar € 12.600.
Deze comfortverbetering levert per jaar € 1.680 besparing op energiekosten op en verdient zich in 7,5 jaar tijd terug.

Kostenbesparing

Energiebesparing
Kosten en energieprijzen variëren.
Daarom is het belangrijk om bij het maken
van keuzes de energiebesparing per
eenheid (m2 of woning) in beeld te
hebben.

De informatie op deze pagina is grotendeels ontleend aan de website van milieu centraal www.milieucentraal.nl
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HOE ISOLEREN?

In de juiste volgorde.
In één keer goed.

Vanuit de ‘Trias Energetica’ is isoleren een logische eerste stap als je energie wil besparen.

Isoleren doen we van nature. Het is een oerinstinct

Isoleren betekent beschermen tegen invloeden van buitenaf: wind, regen, zon, sneeuw,
hagel, geluid, dieren, stenen e.d. De mens is van nature gewend om dat te doen.
Een pasgeborene beschermen we met ons eigen lichaam.
Toearegs beschermen zich met wol en lichte kleuren tegen de hitte.
Inuit beschermen zich met bont tegen de koude.
Mijnwerkers, motorrijders, wielrenners beschermen zich met een helm.
Gehoorbeschermers bij industrie en muziek voorkomen doofheid

Het is logisch dat een gebouw, ook wel derde huid genoemd, ons beschermt. Met thermische- en geluidisolatie, een
waterdicht dak, winddruk-gestuurde en geluidreducerende ventilatieroosters e.d.
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Isoleren is een kwestie van zorgvuldig werken

Wanneer isolatie niet goed wordt aangebracht ontstaan warmtelekken, beter bekend onder de (foutieve) naam
‘koudebruggen’. Denk daarbij aan aansluitingen van het dak op de gevel, het kozijn op de buitenwand, de nok van het
dak, de aansluiting van de begane grondvloer op de gevel en e.d.
Deze warmtelekken komen ook voor wanneer isolatieplaten niet goed op elkaar aansluiten. Eenmaal weggewerkt in ene
constructie, zie je hier niets meer van, maar er is wel een permanente warmtelek. Beter is het om twee platen over elkaar
te gebruiken, waarbij de naden ten opzichte van elkaar verspringen. Daarnaast is het van groot belang dat naden en
kieren worden dichtgemaakt. Ook daar gaat relatief veel warmte door de constructie naar buiten.
Een warmtebeeldcamera kan dit
soort bouwfouten in beeld brengen.
Op deze foto’s is te zien dat het dak
wel geïsoleerd is, maar dat tussen
het dak en de woningscheidende
wand geen isolatie zit.
Ook is te zien dat relatief veel
warmte door de ramen en de
schoorsteen naar buiten gaat.
Een warmtebeeldcamera kan ook
detecteren wanneer bij oudere
constructies de isolatie naar
beneden is gezakt. Dat zie je
bijvoorbeeld bij woningen uit de jaren ’70 waar in de spouw 3 cm steenwol werd aangebracht. Inmiddels is het materiaal
verpulverd en naar beneden gezakt met als resultaat dat een groot deel van de muur ongeïsoleerd is en onderin de
spouw de resten liggen opgestapeld. Vaak vochtig met alle ellende van dien.
Hoe beter geïsoleerd, hoe belangrijker de naad- en kierdichting.
Een goede naad- en kierdichting is belangrijker naarmate gebouwen beter zijn geïsoleerd.
• Naden zijn openingen tussen bouwdelen die in principe niet ten opzichte van elkaar bewegen, zoals de aansluiting van
een kozijn op een muur. Dichting gebeurt met zorgvuldige detaillering en uitvoering. Daarnaast worden compriband,
tape, folies gebruikt om naden af te dichten;
• Kieren zijn openingen tussen bouwdelen die ten opzichte van elkaar kunnen bewegen, zoals de aansluiting tussen een
raam en een kozijn. Dichting gebeurt met rubbers en tochtprofielen.
Bij de situatie hiernaast (je kijkt door de naad naar buiten!) is het effect
berekend van deze naad in een ongeïsoleerd gebouw, een gebouw volgens het
huidige bouwbesluit en een gebouw volgens de SBR-details van een passief
huis. Wel of geen naad scheelt 1% resp. 7% resp. 15% in warmteverlies. Dus
hoe beter geïsoleerd, des te groter is het negatieve effect van slechte naad- en
kierdichting.
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ISOLEREN BEREKENEN

Nul Op de Meter (NOM)
Maatschappelijke Kosten en Baten

Stel dat er € 2.400 per jaar (€ 200 per maand) wordt betaald aan energiekosten voor een woning (exclusief vastrecht).
Ofwel € 12.000 na 5 jaar (als de energieprijzen niet stijgen), € 24.000 na 10 jaar, € 48.000 na 20 jaar. Dat is veel geld.
Je kunt ook de woning comfortabeler maken en gezonder en zelfs ‘Nul Op de meter’ (NOM), zodat je door het jaar heen
geen energiekosten meer betaalt. Daarvoor zijn grote investeringen nodig:
• Dak, gevel en vloer/kruipruimte heel goed isoleren;
• Glas vervangen door HR++-glas of ramen vervangen door nieuwe (geïsoleerde) kozijnen met triple glas;
• Een (CO2-gestuurd) ventilatiesysteem met warmteterugwinning dat genoeg ventileert en (in de winter) niet te veel;
• Zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen (elektriciteit) en een zonnecollector (warm water);
• Alle energie zo efficiënt mogelijk gebruiken d.m.v. een warmtepomp en energiezuinige apparatuur en verlichting
Op dit moment kost zo’n ‘NOM-renovatie’ zo’n € 60 à 80.000 per woning. Bij een aanpak waarbij meer woningen tegelijk
worden gerenoveerd (seriematige aanpak) kan dat voor minder geld. Ook zijn steeds meer firma’s die totaaloplossingen
aanbieden. Om de bewoner te ontzorgen en om een kwalitatief goed product te leveren.
Daarnaast worden slimme financieringsmodellen bedacht en bieden banken ook steeds meer mogelijkheden.
Bij huurwoningen worden grootschalige renovaties betaald met de Energie Prestatie Vergoeding (EPV)
Voorbeeld totaalconcept Renolution Bron http://renolution.nl/
In december 2016 en februari 2017 zijn 16 eengezinswoningen in Vlijmen
naar het Nul-Op-de-Meter niveau gebracht. Hiermee heeft Renolution als
eerste bedrijf het certificaat NOM-Keur 1.0 ontvangen. Het keurmerk
bevestigt dat het door Renolution ontwikkelde concept niet alleen in de
praktijk maar ook in theorie werkt.
Renolution is een geïndustrialiseerd bouwsysteem voor zowel nieuw- als
verbouw dat bestaat uit geïsoleerde staalframebouw met gevelafwerking
naar keuze. Dankzij de stabiele maatvaste materialen is het staalframebouw
systeem ook uitermate geschikt voor aardbevingsveilige versterking.
Renolutions prefab staalframebouw heeft Europees gepatenteerde hoogwaardige luchtdichte aansluitingen. In de schil
zijn ventilatiesysteem en lucht-water-warmtepomp geïntegreerd voor een comfortabel gezond binnenklimaat. Het
ventilatiesysteem zorgt voor frisse (verwarmde) buitenlucht en de warmtepomp voorziet in warm water en desgewenst
extra verwarming. Doordat bouwkundig ontwerp en prefab productie minutieus op elkaar zijn ingesteld ten behoeve van
nul op de meter, is extra energiebesparing door toevoeging van installaties nauwelijks nog nodig.
Voorbeeld totaalaanpak Segon Bron: http://www.segon.nl/privaat
Segon adviseert collectieven van eigenaar-bewoners, VvE-en, ondernemers en bedrijventerreinen op het gebied van
energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Er wordt niet alleen naar de technische, maar ook naar de
bedrijfseconomische, juridische, fiscale en de financiële haalbaarheid gekeken. Een integrale totaalaanpak dus!
Segon ontwikkelt voor deze doelgroepen ook nieuwe financieringsinstrumenten, maakt nieuwe subsidievormen, bemiddelt
hierin en regelt borgstellingen in samenspraak met de lokale en provinciale overheid. Denk daarbij aan Gebouwgebonden
Financiering, Waarborgfondsen, de Tilburgse Energie Garantie, Garantiestellingen en processubsidies
Banken met een groenfonds
Diverse banken hebben een Groenfonds. Geld in dit fonds wordt ingelegd door spaarders en beleggers die profiteren van
een belastingvoordeel. Daardoor kunnen banken leningen uit dit fonds tegen een lagere rente verstrekken.
Banken mogen u zo'n lening verstrekken als u financiering nodig heeft voor een project met een positief effect op het
milieu en de natuur. Voorbeelden hiervan zijn natuurontwikkelingsprojecten of een biologisch landbouwbedrijf dat wil
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investeren in een duurzame melkveestal. U kunt alleen geld tegen een lagere rente uit dit Groenfonds lenen als u een
Groenverklaring heeft. Deze moet de bank voor u aanvragen.
Op de website http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-groenprojecten/banken-met-een-groenfonds zijn de
banken en instellingen te vinden die door de overheid zijn erkend als groene instelling.
Energie Prestatie Vergoeding (EPV) bij huurwoningen
Het is kostbaar om een woning te renoveren naar nul-op-de-meter. Met een energieprestatievergoeding (EPV) kan een
woningcorporatie deze investeringen terugverdienen. Huurders in een nul-op-de-meter woning gaan in plaats van de
energierekening een energieprestatievergoeding (EPV) betalen. Dit is in januari 2016 door de Tweede Kamer vastgelegd
in een nieuwe wet. Om te garanderen dat de kosten voor huurders niet stijgen is een zogenoemde 'woonlastenwaarborg'
in de wet opgenomen. Deze waarborg De totale woonlasten van huurder mogen niet stijgen
Het werkt als volgt: de verhuurder levert energie aan de huurder, door middel van de energieopwekkende en besparende voorzieningen waarin is geïnvesteerd. De verhuurder brengt hiervoor een energieprestatievergoeding bij de
huurder in rekening. De huurder bespaart omdat er geen energierekening wordt betaald. De totale woonlasten van de
huurder mogen hierdoor niet stijgen.
Rekenen aan (maatschappelijke) kosten en baten
Financieringsberekeningen voor energiebesparende maatregelen worden gemaakt op basis van de te verwachten
energiebesparing. Er zijn verschillende berekeningsmethodieken om de energieprestatie en -besparingsmogelijkheden te
berekenen. Enkele op een rijtje:
• Energie Prestatie Gebouw (EPG) heeft als uitkomst een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Deze geeft aan hoe
energiezuinig een nieuw gebouw is. Voor niet-professionals zegt de uitkomst (de coëfficiënt) niet zoveel. Hoe lager
deze is, des te zuiniger het gebouw. De EPC kan zelfs negatief zijn. Het zogenoemde ‘gebruikersgedrag’
(huishoudelijke apparaten, computers, stooktemperatuur e.a.) wordt in deze methodiek buiten beschouwing gelaten;
• De EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) ligt ten grondslag aan het Energie Prestatie (maatwerk)Advies
(EPA) voor bestaande bouw. In het maatwerkadvies wordt (beperkt) rekening gehouden met het ‘gebruikersgedrag’
(werkelijk energieverbruik, wel/niet voldoende ventileren). Tot 2014 werd de uitkomst uitgedrukt in Energie Index
(EI), gekoppeld aan een energielabel (A++++ t/m G) met G het minst- en A++++ het meest energiezuinig. Toen
iedereen daaraan gewend was, is men van de labels voor gebouwen afgestapt en wordt de energiezuinigheid alleen
nog in Energie Index uitgedrukt;
• PHPP (PassiefHuis Projecterings Pakket) is geschikt voor het berekenen van ieder willekeurig duurzaam gebouw,
nieuwbouw of renovatie. Zeker in geval van energieneutraal bouwen waarbij de energievraag zo nauwkeurig mogelijk
moet worden bepaald om tot een goed eindresultaat te komen. De uitkomst van een PHPP-berekening wordt
uitgedrukt in kWh/m2, een prestatie die meer zegt over de energiezuinigheid dan de andere twee methoden.
Factoren die het energieverbruik beïnvloeden zijn: oriëntatie | grootte | type | wel/niet geïsoleerd | ventilatiesysteem
Bij alle rekenmethodieken wordt alleen gerekend met de warmteweerstand van de constructies, de
zogenoemde Rc-waarde. De warmteweerstand zegt iets over de weerstand die een warmtestroom ondervindt wanneer
deze door een constructie gaat. Hoe groter de weerstand, des te langer duurt het voordat de warmte door de constructie
heen is. De warmteweerstand wordt bepaald door de dikte van een materiaal en de warmtegeleidingscoëfficiënt.

Bijzonder is dat voor ramen en deuren met de warmtedoorgangscoefficient U = 1/Rtot [W/m2K] wordt gerekend.
In Duitsland worden alle constructies met een U-waarde berekend.
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Er wordt niet gerekend met reflectie van materialen
Alleen isolatiematerialen waar een (dure) kwaliteitsverklaring voor wordt afgegeven mogen in de rekenprogrammatuur
worden opgenomen.
Er wordt niet gerekend met warmte-accumulatie
Een andere factor die bepaalt hoe snel een warmtestroom van A naar B stroomt is warmte-accumulatie. Hoe meer
warmte een constructie accumuleert, des te meer vertraging de warmtestroom ondervindt. Voor wat betreft
isolatiematerialen wordt dit effect niet in de berekening meegenomen, terwijl het wel degelijk een positieve invloed heeft
op het binnen klimaat (comfort). In de figuur hierna is te zien dat natuurlijke isolatiematerialen in het algemeen ene
hoger accumulerend vermogen hebben.
Een Duits rekenprogramma rekent wel met de accumulerende eigenschappen van isolatiematerialen: U-wert.net.

Bron: www.waermedaemmstoffe.com

Er wordt ook niet gerekend met de hoeveelheid energie die nodig is om de materialen te maken.
Om een eerlijke vergelijking te maken zou je deze energie ook mee moeten wegen in de keuze van het isolatiemateriaal.

Bron: www.waermedaemmstoffe.com
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En er kan nog meer gerekend worden . . . getuige de fora
https://www.installatieprofs.nl/nieuws/de-hele-waarheid-over-de-warmteverliesberekening 22 april 2014
1 + 1 = 2, toch? Tenzij… 1 niet precies 1 is, maar iets meer of iets minder. Dan klopt 2 ook niet meer.
Rekenen luistert nauw, zeker ook bij het ontwerpen van een verwarmingsinstallatie. Veel draait in dat
verband iom de warmteverliesberekening; deze berekent de hoeveelheid warmte die door ventilatie en
isolatie verloren gaat. De uitkomst bepaalt vervolgens het totale CV-vermogen en de benodigde warmte
per vertrek. De juistheid van de berekening is cruciaal en zorgt voor een optimaal binnenklimaat…. Of niet.
Dat is dus een kwestie van even goed rekenen!
Warmteverlies
Binnenhuiswarmte gaat nu eenmaal verloren, via ventilatie of via wanden, ramen, deuren, via de vloer of het dak. Ook al
zijn huizen nog zo goed geïsoleerd, warmteverlies - dus ‘verliesposten’ - heb je altijd. Toch is de invloed van sommige
verliesposten door de isolatiegolf van de laatste decennia ingrijpend veranderd. Helaas wordt dit nog onvoldoende
benadrukt in de huidige berekeningsmethodieken. Neem het warmteverlies door de woningscheidende wand; het
warmteverlies dus naar de buren. In de huidige berekeningsmethodiek voor woningen (ISSO-51) wordt rekening
gehouden met een fors warmteverlies naar de buurwoning (die volgens de berekening 10 of 15 °C is) omdat de
woningscheidende wand niet geïsoleerd is. Omdat de buitenwanden- en vloer wél (zeer) goed geïsoleerd zijn, kan dit
verlies naar de buren volgens de berekening wel …30% van het totale verlies zijn!
Een beetje extra…
Maar omdat deze buurwoningen óók zeer goed geïsoleerd zijn, koelen deze nooit af tot 15°C, laat staan tot 10°C. Meestal
zijn ze even warm als de eigen woning. De berekende verliespost van …30% staat dus feitelijk gelijk aan een
overcapaciteit van …30%.
Niet erg toch, een beetje extra, zou je denken. Maar juist deze overcapaciteit pakt soms vervelend uit. Want in de
woonkamer hangt de kamerthermostaat en deze bepaalt of de cv-ketel brandt of niet. U voelt hem al aankomen… door
de overcapaciteit warmt de woonkamer sneller op, en schakelt de ketel daardoor eerder uit, té snel voor de andere
kamers. Deze zijn namelijk nog niet warm, omdat een slaap- of badkamer met minder warmteverlies naar de buren volgens de berekening - deze overcapaciteit mist.
De oplossing?
Registreer het warmteverlies naar de buren in de berekening als overcapaciteit en zorg ervoor dat alle andere kamers een
procentueel even grote overcapaciteit krijgen toebedeeld. Als u ten minste wilt dat uw klanten tevreden zijn over de
temperatuur in alle kamers in huis.
Hans Crone
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WAAR ISOLEREN?

In de constructie.
Aan de buitenkant.
Aan de binnenkant.

Bij nieuwbouw ligt het voor de hand om een zeer goed geïsoleerde gebouwschil te maken. De isolatie zit meestal
in de constructie verwerkt. Bij bestaande bouw is de mogelijkheid om in de constructie te isoleren beperkt.
Spouwmuren kunnen soms worden na-geïsoleerd. Dat levert voelbaar comfort, maar de isolatiewaarde zal nooit heel
hoog worden.
Isoleren aan de buitenkant brengt bouwfysische gezien de minste risico’s met zich mee. Bovendien biedt deze manier
een mogelijkheid om koudebruggen aan te pakken. Voor een gebouw betekent dat:
Gevels en daken aan de buitenkant isoleren en vloeren aan de onderkant (linker figuur). Als er geen of geen
toegankelijke kruipruimte is, kan de gevelisolatie onder het maaiveld worden doorgezet. De grond buiten wordt dan
afgegraven, die isolatie wordt aangebracht en de grond wordt weer teruggebracht (rechter figuur). Ook is het mogelijk
om -als de grond is afgegraven- in de muur onder de grond (onder het maaiveld-niveau) een gat te maken, waardoor
isolatie in de kruipruimte wordt geblazen. Daarna wordt het gat weer gedicht en de grond teruggebracht.

bron: Woonbond brochure NOM
Als de isolatie van de buitenkant van de gevel wordt aangebracht, verandert het uiterlijk van het gebouw. Dat wordt vaak
als positief ervaren. Een wijk kan worden ‘opgepimpt’ door zo’n ingrijpende renovatie. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij De
Kroeven in Roosendaal (passiefhuis-renovatie) en De Donk in ’s-Hertogenbosch.
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Bij de Poortwachters in Montfoort zijn ook de keuken, badkamer en toilet vernieuwd. De bovenverdieping heeft extra
ruimte gekregen door de nok te verplaatsen (omhoog en naar achter). Zo is een volwaardige kamer aan de woning
toegevoegd.

Wanneer een enkele woning in een rij zo’n rigoureuze ingreep ondergaat, kan dat op bezwaren stuiten. Ofwel van
omwonenden, ofwel van de afdeling bouwtoezicht. Zelfs als het milieubeleid van een gemeente Nul-Op-de-Meter
renovaties stimuleert.
Isoleren aan de binnenkant
Wanneer isoleren aan de buitenkant niet mogelijk is, kan eventueel aan de binnenkant worden geïsoleerd. Behalve dat de
gebruiksruimte in de woning kleiner wordt, heeft het als groot nadeel dat ’s-winters de temperatuur aan de buitenkant
van de constructie door de isolatie aan de binnenkant afneemt en dat er warmtelekken (ook wel ‘koudebruggen’
genoemd) ontstaan. Dat brengt risico op condensvorming in de constructie met zich mee. Wanneer de condens niet- of
niet snel genoeg uit de constructie kan ‘diffunderen’ (verdampen) kan deze schade aanbrengen aan de constructie. Soms
is dat tamelijk onschuldig (afbladderen van verf aan de buitenkant van de gevel), maar het kan ook gevaarlijk zijn, zoals
wanneer delen van de (draag)constructie gaan rotten.
Met het (Duitse) rekenprogramma u-wert.net kan eenvoudig een constructie worden doorgerekend om te kijken of er
condensvorming plaatsvindt:
• Elke laag in de constructie wordt apart ingevoerd: het materiaal wordt aangegeven, de dikte, de
warmtegeleidingscoëfficiënt λ [W/mK] en dampdoorlatendheid μ [-];
• Vervolgens worden de binnen- en buitentemperatuur aangegeven
• En de luchtvochtigheid binnen en buiten.
Zo kan voor elke weersomstandigheid worden berekend of er kans op condens is. De output is beeldend.

voorbeeld output U-wert.net
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WAARMEE ISOLEREN?

Isoleren is een kwestie van kiezen.

Isolatiematerialen kiezen kan op allerlei afwegingen: prestatie, herkomst, bouwfysische eigenschappen, functionaliteit (bv
beloopbaar of watervast), kosten, etc. Belangrijk is dat een materiaal wordt gekozen dat past bij de ambitie van de
gebruiker van het gebouw.
Materialen kunnen gekozen worden op basis van de zogenoemde ‘trias ecologica’:
Stap 1: Voorkom onnodig materiaalgebruik
Kies materiaal dat per m3 zo veel mogelijk energie bespaart (polyester-alu, vacuümpaneel, aerogel)
Gebruik reststoffen (vlas, textiel, kranten, glas)
Stap 2: Gebruik duurzame, herwinbare materialen
Kies nagroeibare (plantaardige, dierlijke) materialen (vlas, hennep, houtvezel, schapenwol, kokos, kurk)
Stap 3: Beperk de inzet van niet duurzame materialen
Stem de hoeveelheid isolatiemateriaal optimaal af op de gewenste energiebesparing
Veel besparen met weinig materiaal
Sommige isolatiematerialen presteren buitengewoon goed als gekeken wordt naar de verhouding tussen isolatiewaarde
en volume. Als je veel energie kunt besparen met weinig (isolatie)materiaal heeft dat een paar grote winstpunten:
• Er zijn relatief weinig grondstoffen nodig om het materiaal te vervaardigen. Denk bijvoorbeeld aan thermoskussens
van polyester met opgedampt aluminium. Een postpakketje ter grootte van een dikke tekenkoker, is voldoende om de
begane grondvloer van een hele woning te isoleren;
• Er zijn minder vrachtauto’s (=minder brandstof = minder CO2-uitstoot) nodig om het materiaal te vervoeren;
• Bij het na-isoleren blijven details nagenoeg hetzelfde (dus geen dure bouwkundige ingrepen nodig). Bijvoorbeeld: als
een dik isolatiepakket op een schuin dak wordt aangebracht, moet de dakgoot worden verplaatst en zijn grotere
boeiboorden nodig. Een (veel) dunnere laag die net zo goed isoleert, heeft die nadelen niet. Ander voorbeeld: het
inpakken van warmtelekken, de zogenoemde ‘koudebruggen’, kan meestal niet met een dikke laag isolatie. Een
hoogwaardig isolatiemateriaal, waarin aerogel is verwerkt kan dan een oplossing zijn. Denk ook aan monumenten,
waar vaak naar ‘onzichtbare’, doch effectieven oplossingen wordt gezocht.
En andere eigenschappen
De keuze onder isolatiematerialen is groot. Het is belangrijk de keuzecriteria in beeld te brengen:
• vorm: harde, soms beloopbare platen, rollen, vlokken, parels, folies. Dat betekent dat je kunt kiezen wat het meest
geschikt is voor het isoleren van een kelderwand, beloopbaar dak, grillig gevormd monument e.d.
• bouwfysische eigenschappen: watervast, dampopen, warmte/geluid isolerend, warmte/geluid accumulerend. Elke
wens kent een bouwfysische oplossing, ook op het gebied van isolatiematerialen
• herkomst: waar komt het materiaal vandaan? Is de grondstof voor het isolatiemateriaal herwinbaar (groeit het?),
een reststof, een mineraal of wordt het chemisch vervaardigd?
• gezondheid: brengt het schade toe aan de gezondheid? Of het milieu?

Kortom: keuze genoeg! Weet wat de mogelijkheden zijn
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Enkele criteria op een rijtje gezet.
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WAAROM NIET ISOLEREN?

Als je nu weet dat 70% van je energierekening bepaald wordt door je
gasverbruik, is isoleren een hele verstandige beslissing.
Elf
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tips die je kunnen helpen om te beginnen met isoleren:
Verzamel eerst zoveel mogelijk informatie
Praat met anderen, hoe hebben zij het gedaan, wat zijn hun ervaringen
Wat wil je doen of wat is strikt noodzakelijk
Ga je alleen isoleren of ga je ook verbouwen
Wat ga je isoleren
Maak een kladje van de kosten
Zijn er subsidies, zijn er leningen, kan je je hypotheek veranderen
Vraag offertes aan en ga vergelijken
Met welke isolatie ga je zelf beginnen
Wat kan je zelf doen
Ga alleen met een erkend bouwbedrijf in zee

Via http://houhetwarm.nl/ krijg je alleen offertes van gecertificeerde bedrijven.

BIJVOORBEELD IN BRABANT
Energieloket Brabant Woont Slim
Voor vragen over energie besparen kunt u terecht op energieloket Brabant Woont Slim. Deze website biedt ook veel
informatie over slimme investeringen, subsidies en regelingen. Daarnaast vindt u er allerlei handige adviezen, tips en
online hulpmiddelen om geld en energie te besparen.
U kunt beginnen met deze stappen:
• De Energiecheck toont in één minuut uw energieverbruik. Ook ziet u het energieverbruik van de buurt.
Zie https://brabantwoontslim.nl/dienst/energiecheck
• De Quickscan neemt uw huis onder de loep. Wat zijn slimme investeringen voor uw huis? U krijgt een vrijblijvend
energieadvies op maat. Zie https://brabantwoontslim.nl/dienst/quickscan
• In een Keukentafelgesprek van anderhalf uur bespreekt u uw wensen met een adviseur. Dan krijgt u een advies over
het vervolg en zicht op de globale mogelijkheden. Dit kost u € 25,-.
Zie http://www.brabantaandeslag.nl/advies-op-maat/
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