
 

 

 

 

 

 

Waarom isoleren we een 

gebouw? 

Gebouwenverwarming is een belangrijk 
element van het energieverbruik. Goed 
geplaatste isolatie helpt om warmte te 
behouden en effectief te koelen, wat bijdraagt 
aan het besparen van energie en dus geld. Ook 
verhoogt isoleren het wooncomfort. De 
vermindering van thermische verliezen in een 
gebouw maakt het mogelijk om de kosten 
aanzienlijk te verlagen, ongeacht de gebruikte 
brandstof of de methode van verwarming of 
koeling. 

Welke materialen gebruiken? 

De factuur voor warmte en koude kan verlaagd 
worden door de juiste isolatie te plaatsen. Veel 
warmte gaat verloren door de ramen, muren, 
daken en vloeren (ook kelderplafonds die niet 
geïsoleerd zijn). Het is belangrijk om - bij het 
uitvoeren van renovaties op het gebied van 
isolatie - de juiste materialen te kiezen om 
warmteverlies te minimaliseren. Bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de juiste 
keuze van de warmteoverdracht coëfficiënt 
(vaak aangeduid met de letter U) of 
warmtegeleidingscoëfficiënt van materialen 
(vaak aangeduid met de letter λ) en de dikte 
van de isolatie.  

Hoe hoger de waarde van de 
warmtedoorgangscoëfficiënt en de 
warmtegeleidingscoëfficiënt, hoe hoger het 
warmteverlies naar de omgeving. Daarom 
worden goede isolatiematerialen gekenmerkt 
door een lage warmtegeleidingscoëfficiënt en 
goed geconstrueerde barrières met lage 
waarden van de warmtedoorgangscoëfficiënt. 

Doeltreffend plannen van een renovatie? 

De effectiviteit van gebouwisolatie hangt niet 
alleen af van de gebruikte materialen, maar 
ook van de kwaliteit van de afwerking. Het is 
belangrijk om aandacht te besteden aan de 
selectie van professionelen die het gebouw  

 

 

 

 

 

 

betrouwbaar zullen isoleren. Maak enkel 
gebruik  van gecertificeerde aannemers zodat 
kwaliteitsvol werk wordt opgeleverd.  

Lange termijn aanpak 

Een goede isolatie van het gebouw zal leiden 
tot minder vraag naar energie van de 
warmtebron (bv. gasketel), daarom is het de 
moeite waard om bij de planning van de 
vervanging van de warmtebron eerst de 
mogelijkheid te overwegen om extra isolatie 
aan te brengen om onnodige uitgaven te 
vermijden.  

Doen we het andersom, dan kan dit op termijn 
een negatieve invloed hebben op het 
energieverbruik. Want als we na vervanging 
van de warmtebron besluiten om het gebouw 
extra te isoleren, kan blijken dat een vooraf 
optimaal geselecteerde warmtebron 
overgedimensioneerd is en zal werken met de 
verkeerde parameters, en dus met een lager 
rendement. 

Hoe plafonds en wanden efficiënt 
isoleren? 

Plafonds onder een onverwarmde zolder 
dienen vanaf de zolderzijde geïsoleerd te 
worden. Een dergelijke investering kan relatief 
gemakkelijk en is goedkoop uit te voeren.  
Bovendien is het de moeite waard om een 
dikkere isolatielaag te gebruiken (tot 30 cm), 
omdat de warmte van nature naar boven 
stroomt. Als we een deel van de zolder 
(bijvoorbeeld als droogruimte, opslagruimte) 
willen gebruiken, is het aan te raden om na het 
leggen van de isolatielaag een vloerbekleding 
op het geïsoleerde oppervlak te plaatsen. 

Zolders die voor woondoeleinden worden 
gebruikt, moeten ook  geïsoleerd worden. 
Besteed ook aandacht aan het dampscherm 
om zo de condensatie van waterdamp te 
voorkomen in de scheidingswanden van het 
dak. Het dampscherm verhindert ook koude 

Isolatie 



buitenlucht door lekkages in de dakbedekking 
en isolatielaag in de ruimtes. 

Kelderplafonds moeten van onderaf 
geïsoleerd worden, en de dikte van de isolatie 
moet ook rekening houden met de 
beperkingen als gevolg van de hoogte van de 
kelderruimten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het isoleren van muren kunt u vele 
methoden gebruiken die verschillen in omvang 
van het vereiste werk en de gebruikte 
materialen. Voor sommige methoden kan het, 
bijvoorbeeld, nodig zijn om een extra fundering 
te voorzien, waardoor de investeringskosten 
helaas stijgen.  

Daarnaast moet er gekozen worden voor de 
optimale isolatiedikte, want het gebruik van 
een dikkere isolatielaag zal vaak een beperkte 
invloed hebben op de investeringskost maar 
kan aanzienlijke besparingen opleveren in de 
verwarmingskost van een gebouw. 

Hoe warmteverlies door ramen en deuren 
voorkomen?  

Ramen en deuren worden gekenmerkt door 
aanzienlijke warmteverliezen per m² (de 
warmtegeleidingscoëfficiënt is vaak aanzienlijk 
hoger dan bij muren en daken) en kieren 
waardoor koele lucht de ruimte binnendringt. 
Afhankelijk van de technische staat kunnen de 
volgende aanpassingen worden voorgesteld. 

Het gebruik van jaloezieën en rolluiken helpt 
om warmteverliezen op een eenvoudige 
manier te beperken. Er zijn heel veel 
mogelijkheden die u in staat stellen om een 

keuze te maken die ook rekening houdt met 
het gebruiksgemak en esthetische waarden. 
Het is mogelijk om rolluiken binnen of buiten 
het gebouw te monteren. Bij het maken van uw 
keuze,  is het toelaten van daglicht en het 
beperken van warmteverlies 's nachts 
belangrijk. Dit zijn voorbeelden van acties die u 
in staat stellen om te besparen en een lage 
investeringskost te hebben. 

Bijkomend is de plaatsing van gordijnen ook 
belangrijk, zodat ze niet de warmteafgifte van 
de radiatoren verstoren, die vaak onder de 
ramen geplaatst zijn. Te lange gordijnen leiden 
de warmtestroming van de radiatoren naar de 
ramen en verhogen het warmteverlies. 

Luchtdicht afdichten van ramen beperkt het 
binnendringen van koele lucht in de ruimte en 
vermindert zo het warmteverlies. De ramen 
kunnen zowel binnen (bv. tussen de raamlijst) 
als buiten worden afgedicht. Bij het afdichten 
van de ramen moet de ruimte wel voldoende 
geventileerd worden. Bijkomende voordelen 
van raamafdichting zijn de beperking van 
omgevingsgeluiden en het binnendringen van 
stof in de ruimtes. 

Vervanging van ramen en deuren is nodig in 
geval van slechte staat. De basisvoorwaarde 
voor raamdichtheid is het verwisselen van glas 
met eventuele barsten. Bij het vervangen van 
ramen, denk u ook best na over de ventilatie, 
zodat de ruimte voldoet aan de 
ventilatienormen. 

De venstergrootte verkleinen – hierover 
nadenken is aanbevolen tijdens de vervanging 
of renovatie, omdat in veel gebouwen de 
oppervlakte aan ramen overgedimensioneerd 
is. 
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