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Wat is een whitepaper?

Een whitepaper is een document dat beschrijft hoe een
technologie of product een specifiek probleem oplost.
Whitepapers worden gebruikt om de lezer van objectieve
relevante informatie te voorzien voor het maken van een
beslissing.

Waarom nu spouwmuur isolatie
laten plaatsen?
Steeds meer mensen kiezen voor spouwmuurisolatie en dat
heeft zo zijn redenen. Behalve het comfort is een investering
in de spouwmuur erg aantrekkelijk. Dit omdat je je geld
slechts binnen enkele jaren terug zult verdienen. De
terugverdientijd is een stuk sneller dan andere soorten
isolatie, waaronder dak- en vloerisolatie. Ieder jaar kun je tot
wel 475,- euro besparen met spouwisolatie, afhankelijk van
de grootte van het huis.
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Jouw spouwmuur
Heeft jouw woning een spouwmuur?

Spouwmuurisolatie is niet vanzelfsprekend en kan dan ook niet
zomaar worden toegepast bij elk willekeurige woning.
Bouwjaar woning vóór 1920
Een huis met een bouwjaar voor 1920 heeft vaak geen
spouwmuur. Informeer hier wel naar als je twijfelt door een
specialist ernaar te laten kijken.
Bouwjaar woning 1920 tot 1976
Huizen die gebouwd zijn na 1920 en tot 1975 hebben de
mogelijkheid om in deze woningen spouwmuurisolatie te laten
aanbrengen. Alle nieuwere woningen zijn vaak al van een vorm
van isolatie voorzien en dus al tegen het verloren gaan van
warmte beschermd. Woningen die gebouwd zijn vanaf 1920
hebben vaak nog geen geïsoleerde spouwmuur, waardoor een
goede isolatie een meerwaarde kan zijn voor een aangenamer
gevoel in de woning.
Bouwjaar woning 1977-1991
Over het algemeen is het na-isoleren van spouwmuren voor
woningen die zijn gebouwd tussen 1977-1991 wel verstandig.
Isolatie van hogere kwaliteit zal weer voor een grotere
maandelijkse besparing opleveren op de stookkosten.
Bouwjaar woning na 1991
Woningen na 1991 hoeven niet na-geïsoleerd te worden want
deze huizen zijn al goed genoeg geïsoleerd.

Is de spouwmuur toegankelijk?

In het geval dat je een spouwmuur hebt is het in eerste
instantie handig om te kijken of deze misschien ooit al
geïsoleerd is. Als deze niet geïsoleerd is moet er gekeken
worden of er geen puinresten zich tussen de spouwmuur
bevinden om zogenaamde koudebruggen te voorkomen.
De binnenkant van de spouwmuur kan makkelijk onderzocht
worden door middel van endoclyscopisch onderzoek!
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Werking

Spouwmuurisolatie hoe werkt dat?
Woningen die gebouwd zijn tussen 1925 en 1976 hebben
doorgaans een spouwmuur, een ruimte van circa 3 tot 6
centimeter tussen de binnen- en buitenmuur die met lucht
gevuld is. Je kunt behoorlijk op de energiekosten besparen door
voor spouwmuurisolatie te kiezen. De lege ruimte wordt dan
opgevuld met een bepaald soort isolatiemateriaal waardoor je
meer wooncomfort creëert in de woning. Door te kiezen voor
spouwmuurisolatie komt de lucht die in de spouw zit tot
stilstand en voorkom je klachten als optrekkend vocht in de
muren, schimmelvorming en bovendien kou. Het aangebrachte
isolatiemateriaal zorgt ervoor dat de binnenmuren aanmerkelijk
warmer zijn en de muur voelt niet langer kil aan.

Spouwmuurisolatie laat je jaarlijks tussen de 9 en 11 kubieke
meter gas per vierkante meter geveloppervlakte besparen. De
investering die je doet in het isoleren van de spouwmuren kun je
door deze besparing binnen drie tot vijf jaar terugverdienen.
Bovendien worden energiebesparende maatregelen door zowel
de provincie als de plaatselijke overheid gestimuleerd in de
vorm van subsidies en gunstige stimuleringsleningen
duurzaamheid. Door gebruik te maken van de beschikbare
subsidiepotjes worden de kosten van jouw investering lager en
wordt de terugverdientijd nog eens verkort. Maar ook zonder
subsidie geldt dat het isoleren van jouw woning voordelen met
zich meebrengt.
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Aandachtspunten
Is de spouwmuur toegankelijk?
In het geval dat je een spouwmuur hebt is het in eerste
instantie handig om te kijken of deze misschien ooit al
geïsoleerd is. Als deze niet geïsoleerd is moet er gekeken
worden of er geen puinresten zich tussen de spouwmuur
bevinden om zogenaamde koudebruggen te voorkomen.
De binnenkant van de spouwmuur kan makkelijk onderzocht
worden door middel van endoscopisch onderzoek (door
middel van een camera in de spouwmuur).
De kruipruimte
Heb je een kruipruimte onder de woning en ventileert deze via
de spouwmuur, dan moet je er goed rekening mee houden dat
dit na de isolatie niet meer kan. Ondanks dat zal de
kruipruimte toch goed geventileerd moeten worden, dus zal er
een andere oplossing moeten worden bedacht om dit toch te
kunnen verzorgen.
Dakgoten
Verder is het belangrijk dat het dak en de dakgoten in orde
zijn, zodat er geen vocht tussen de spouwmuur kan komen. Zie
ook: dakgoten vervangen. Voldoet jouw woning aan deze
spouwmuurisolatie aandachtspunten, laat dan een passende
offerte opmaken door een erkend isolatiebedrijf. Je kunt
hiervoor onze offerte service gebruiken om vrijblijvend in
contact te komen met een betrouwbaar isolatiebedrijf. Kijk
hiervoor op pagina 6.
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Voordelen (1/2)
Wooncomfort
Je woning krijgt meer wooncomfort.
De temperatuur binnenshuis gaat voelbaar omhoog,
zonder dat je de thermostaat omhoog zet.
Muren die kou uitstralen behoren tot het verleden.
Je hebt na spouwmuurisolatie geen last meer van
eventueel vochtige binnenmuren.
Vocht- en schimmelproblemen worden door de
isolatiewerkzaamheden voorkomen.
De tocht is uit je woning verdwenen na het isoleren van de
spouwmuren.
Je hebt minder last van geluidshinder.
De binnentemperatuur blijft behouden en er is minder
sprake van warmteverlies.
Je hoeft de temperatuur niet steeds een beetje omhoog te
zetten, de binnentemperatuur is aangenaam en verdeeld
zich meer gelijkmatig over de woning.

Nog meer voordelen
Spouwmuurisolatie verlaagt jouw maandelijkse
energierekening.
De investering verdient zich zelf binnen relatief korte tijd
terug.
Het rendement van spouwmuurisolatie is groter dan dat
van bijvoorbeeld vloerisolatie.
Ook spouwmuurisolatie verhoogt de waarde van je woning.
Het energie label dat je nodig hebt om jouw woning te
kunnen verkopen of verhuren is verplicht en het verbeterd
aanzienlijk door de isolatie van de spouwmuren. Er wordt
voor het energie label gekeken naar onder meer de mate
van isolatie en het energieverbruik. Voor potentiële kopers
en huurder is deze informatie van groot belang. Een
energiezuinig huis levert uiteraard een lagere
energierekening op.
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Voordelen (2/2)
Milieu
Isolatie zorgt ervoor dat je bespaart op onder meer gas en
elektra.
Een goed geïsoleerde woning heeft een lagere uitstoot van
CO2.
Isolatiemateriaal verwerken gaat op een snelle manier.
Bij het aanbrengen van spouwmuurisolatie komen er geen
milieu beschadigende gassen en/of stoffen vrij.
Bovendien is spouwisolatie brandveilig.

Overig
De kosten voor de investering zijn in vergelijking met de
opbrengst relatief laag.
Ook zonder subsidiemogelijkheden verdien je de
investering vrij snel terug.
Binnen drie tot vijf jaar is de investering terug verdient, zelfs
nog sneller als de energieprijzen blijven stijgen.
Momenteel wordt spouwmuurisolatie toegepast met het
lage btw-tarief van 6%, waarmee je eigenlijk al een eerste
‘besparing’ van 15% hebt.
Je investeert slechts eenmalig in spouwmuurisolatie. De
besparing is echter blijvend.
De werkzaamheden zijn vaak binnen een dag klaar. Je
isoleert jouw woning zonder dat er een heuse verbouwing
aan te pas komt.
Gedurende de werkzaamheden heb je weinig tot geen
overlast van de medewerkers die aan het isoleren zijn.
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Voorbereiden op de offerte
aanvraag
Wil je ook spouwmuurisolatie en wil je weten of jouw
spouwmuur wel geïsoleerd kan worden? Vraag dan offertes
aan.

Door gratis én vrijblijvend offertes aan te vragen kun je tot wel
30% besparen op de totale kosten. De volgende punten
moeten in de offerte komen:
Uitgebreide omschrijving van de totale kosten
Uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden die gaan
plaatsvinden
Uitgebreide omschrijving van de materialen die gebruikt
gaan worden
De erkenningen en certificeringen van een bedrijf
De garanties die het bedrijf biedt
De einddatum van de offerte
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Soorten spouwmuurisolatie (1/2)
Gesiliconiseerde perlietkorrels
Deze steentjes zijn niet-gekristalliseerd. Dit is een gesteente
dat op meerdere plekken ter wereld wordt gedolven en veel
wordt gebruikt voor isolatie. Korrels perliet laten zich het beste
verwerken wanneer ze allemaal ongeveer van gelijke
afmeting zijn, en daarom worden ze eerst mechanisch
uniform gemaakt. Daarna worden de korrels verhit tot een
hoge temperatuur. Daarna nemen de korrels toe door een
chemische reactie; ze worden maar liefst twintig keer zo groot
als oorspronkelijk. Perliet dat wordt gebruikt als
spouwmuurisolatie moet eerst nog worden voorbehandeld
met een waterafstotend middel, doorgaans wordt het
behandeld met siliconen.
Glaswol
Glaswol is als isolatiemateriaal verkrijgbaar in twee soorten;
als platen en als losse vezels. De isolatieplaten van glaswol
worden gebruikt bij de nieuwbouw van een woning. De platen
glaswol worden dan namelijk rechtstreeks tussen de twee
muren in de spouw geplaatst. Wanneer een woning achteraf
wordt geïsoleerd, we spreken dan van na-isolatie, wordt er
gebruik gemaakt van glaswol in vezelvorm. Deze glaswol
wordt via kleine gaatjes in de muur gespoten waar het effect
vervolgens hetzelfde is als glaswol platen.
Minerale wol vlokken
Onder minerale wol vlokken valt eigenlijk ook de glasvezel;
het zijn vlokken die zijn gemaakt van anorganische
isolatiematerialen. Minerale wol vlokken zijn dus gemaakt van
natuurproducten zoals glas en vulkanisch gesteente. Minerale
wolvlokken worden in de spouw van een muur gespoten en
hechten zich aan elkaar door hun vlokkerige substantie. Het is
een materiaal dat goed moet worden verdeeld in een muur
om de vorming van koudebruggen te voorkomen. Ze worden
doorgaans gebruikt bij na-isolatie.
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Soorten spouwmuurisolatie (2/2)
Polystyreen korrels
Polystyreen korrels zijn ook wel bekend als piepschuim korrels.
Het zijn korrels die eigenlijk maar twee procent polystyreen
bevatten, de resterende 98 procent is lucht. Piepschuim korrels
hebben een isolerende werking doordat ze de lucht die in het
isolatie materiaal zit laten stilstaan. Met een lijm worden de
korrels in de spouwmuur bijeen gehouden. Piepschuim korrels of
parels zijn goed verwerkbaar in smalle spouwen vanwege de
vormbaarheid van het product.
PUR schuim
PUR schuim is een materiaal dat wordt geproduceerd vanuit
aardolie. Het is een materiaal wat zich eenvoudig via een
injectiepistool in de muur laat injecteren, waarna het uithardt in
een schuimachtige massa waar dus nog wel lucht doorheen
kan. Het middel wordt in de muur aangebracht via een
compleet boorgatenpatroon.
Steenwol
Steenwol lijkt wel wat op glaswol, maar wordt geproduceerd
vanuit vulkanisch gesteente. Het materiaal is verkrijgbaar als
platen, of als los vezelig materiaal. De steenwolplaten laten zich
het gemakkelijkste verwerken in een nieuwbouwwoning, terwijl
het losse vezelige materiaal het beste kan worden verwerkt
tijdens na-isolatie in een reeds bestaande woning.

8

De kosten

Door middel van onderstaande tabel beschik je meteen over
een goed beeld wat het isoleren van een spouwmuur bij
verschillende soorten woningen gemiddeld kost. In de
aangegeven kosten zijn zowel de arbeids- als machinekosten
inbegrepen.

Prijs per m2 isolatiemateriaal + kenmerk (onderstaande tabel)
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Rendement en terugverdientijd
Wat is het rendement van spouwmuurisolatie? Wanneer je
kijkt naar de besparing op je gasrekening zie je gelijk dat dit
een bedrag is wat behoorlijk oploopt op jaarbasis. Je
bespaart per jaar ongeveer een kwart op je totale
gasrekening. Je mag er daarom van uit gaan dat je jouw
investering in spouwmuurisolatie met een jaar of 3 tot 4 hebt
terugverdiend. Bij dit schema is er vanuit gegaan dat je
volledige gevel is voorzien van spouwmuurisolatie, met
isolatiemateriaal van een HR++ waarde. Dit is de hoogst
mogelijke isolatiewaarde die je kan behalen op een gevel.
Wanneer jij kiest voor isolatiemateriaal met een lagere
isolatiewaarde – wat waarschijnlijk een lagere investering is
doordat de materialen minder kosten – moet je rekening
houden met een iets langere periode voor je jouw investering
hebt terugverdiend.
In de onderstaande tabel zie je gemakkelijk wat de kosten
zijn en wat de besparing is.
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Subsidies

De isolatie subsidies waren in 2020 erg hoog. Er waren zelfs
extra subsidies beschikbaar voor het plaatsen van 2 of meer
isolatiemaatregelen. Per 31 december 2020 is dit gestopt.
Sinds 1 januari 2021 is de isolatie toegevoegd aan de
investeringssubsidie duurzame energie, afgekort ISDE.

In de bovenstaande tabel zie je de subsidies voor alle
soorten isolatie
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Afsluiting

Wil je ook spouwmuurisolatie laten plaatsen? Gebruik
onze checklist! Zo vergeet je niks tijdens het gehele
proces.

Vergelijk hier gratis én vrijblijvend tot vier bedrijven bij jou
uit de regio! Vraag hier offertes aan.
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