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Isolatiemaatregelen
Mogelijkheden & Adviezen



In vogelvlucht

• Wie en wat is het Drents Energieloket?

• Focus op isolatie

• Wat is het – mogelijkheden – aandachtspunten:
• Vloer- en bodemisolatie
• Gevelisolatie
• Glasisolatie
• Dakisolatie

• Tips: hoe aan de slag?



Wat doet het Drents Energieloket?

• Samenwerking van 18 partners
Alle 12 Drentse gemeenten
Provincie Drenthe
Natuur en Milieufederatie Drenthe
Bedrijvenpartners

• 1 Digitaal loket voor alle inwoners van Drenthe 
www.drentsenergieloket.nl

• Bel of mail met uw vragen!

http://www.drentsenergieloket.nl/


Waarom isoleren?



Focus op isolatie

• Vloer- en bodemisolatie

• Gevelisolatie
o Buitenkant
o Spouwmuurisolatie 
o Binnenkant – voorzetwanden

• Glasisolatie

• Dakisolatie
o Dakrenovatie
o Buitenzijde
o Binnenzijde 



Kenmerken woning en opties 

1850 – 1935 kenmerken bouwperiode
Steensgevels
Geen vloer- en dakisolatie
Alles enkel glas
Lokale verwarming

1850 – 1935 Mogelijkheden
Vloer vervangen of onderzijde isoleren
Gevels aan binnenzijde isoleren
Daken aan binnen of buitenzijde isoleren
Ramen vervangen en HR++ glas toepassen
Hoog rendement CV instantie toepassen
Duurzame energietoepassingen 
LTV verwarming

1935 – 1975 kenmerken bouwperiode
Spouwmuren 
Geen vloer- en dakisolatie
Woonkamer dubbelglas / overige 
enkelglas
lokale verwarming

1935 – 1975 Mogelijkheden
Spouwmuur na- isolatie 
Voeren onderzijde isoleren
Daken aan binnen of buitenzijde isoleren
HR++ glas toepassen
Hoog rendement CV instantie toepassen
Duurzame energietoepassingen



Kenmerken woning en opties (2)

1975- 1992 kenmerken bouwperiode
Geïsoleerde spouwmuren
Vaak geen vloerisolatie
Geïsoleerde daken
Slaapkamers enkelglas/ overige dubbel 
glas
CV installatie

1975- 1992 Mogelijkheden
Voeren onderzijde isoleren
Daken aan binnen of buitenzijde extra 
isoleren
HR++ glas toepassen
Hoog rendement CV instantie toepassen
Duurzame energietoepassingen

1992-2014 kenmerken bouwperiode
Geïsoleerde spouwmuren, vloeren en 
daken
Alles dubbelglas
CV installatie en mechanische ventilatie 

1992-2014 Mogelijkheden
HR++ glas toepassen
Hoog rendement CV instantie toepassen 
Duurzame energietoepassingen                  
LTV verwarming
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Bodem- en vloerisolatie - basis

Kruipruimte: 
Loze ruimte 50 – 80 cm diep tussen de funderingen onder de 

begane grondvloer 

Functie
Afstand overbruggen tussen (natte) bodem en onderkant vloer

Ruimte voor leidingwerk 



Bodemisolatie

EPS ‘Drowa’ chips Schuimbeton

Klimadeken EPS thermoparels HR++



Vloerisolatie

Thermokussens

Purschuim

Minerale/steenwolplaten

Icynene



Aandachtspunten vloer-bodemisolatie

• Bijzonderheden kruipruimte?

• Hoogte

• Vocht 

• Type vloer

• Ventilatie(gaten)

• Materiaal
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Gevelisolatie

Pas na 1987 was het 
verplicht de gevel te isoleren.

voor 1930 1930 vanaf 1970



Gevelisolatie - spouwisolatie

Verschillende mogelijkheden:
- Minerale wolvlokken
- Polystyreen schuimparels (EPS 

HR ++/ HR+++)
- Polyurethaanschuim (PUR)
- Perlietkorrels



Gevelisolatie - voorzetwanden

Steenwol
Houtvezelplaten
W’all-in one (Faay)



Aandachtspunten spouwmuurisolatie

• Aandachtspunten:

• Schone spouw?

• Gevel, voegwerk & waterkering 

• Ventilatie kruipruimte

• Vleermuizen
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Glasisolatie

Verbetering van 

de isolerende 

eigenschappen

Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie.

Huidige niveau voor eisen Bouwbesluit



Glasisolatie

Condens gootje  enkel glas Aluminium kader  dubbel glas



Glasisolatie

Print in de afstandhouder :HR / HR+ / HR++

Vlammen tellen  aantal aanwezige 
glasvlakken

Kleurverschil vlammen  coating aanwezig

Door de coating op het glas is er een klein 
verschil in kleur tussen HR-glas en gewoon 
dubbelglas. HR-glas is iets grauwer.



Aandachtspunten isolatieglas

• Aandachtspunten:

• Staat van ramen/ kozijnen

• HR++ of HR+++ glas

• Ventilatie
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Dakisolatie



Dakisolatie



Aandachtspunten dakisolatie

• Aandachtspunten:

• Huidige dakbedekking

• Hoge isolatiewaarde

• Folies

• zoldervloer



Tips: hoe aan de slag?

• Inzicht: via website, bedrijven

• Gebruik de stappenplannen / checklists!

• Zoek op of vraag na: zijn er (subsidie)regelingen?

• Stel al uw vragen aan de specialist!

• Let op goede ventilatie

• Let op branche aansluiting/ certificering 

• Let op garanties producten en plaatsing



Zijn er nog 
vragen?


