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Isolatie dak. 

 

Door de hoge energieprijzen en de boodschap van de overheid om zuinig om te gaan met energie en 

op de langere termijn mogelijk zelfs van het gas af, is de tijd  rijp om je woning te gaan isoleren. Bij 

het aanpassen van je woning moet je er vanuit gaan dat dit tijd, geld en aanpassingsvermogen vergt. 

Bij de isolatie komen alle  vlakken van je woning aan bod. Denk hierbij aan gevels (inclusief glas en 
deuren) vloer en dak.    

Omdat warmte naar boven stijgt is je dak het punt waar s ‘winters veel warmte de woning, 

ongewenst, verlaat. Dan kan het (extra) isoleren van je dak meer comfort en een energie besparing 

opleveren. Er zijn vele isolatie mogelijkheden die allen voor en nadelen hebben. Om mogelijk tot een 

collectieve oplossing te komen die voor veel mensen bereikbaar is hebben we een keuze gemaakt. Op 

de bewoners avond van 13 juni willen we de mogelijkheid bespreken die een isolatie waarde oplevert 

gelijk aan een hedendaags nieuwbouw woning. U krijgt van ons informatie over het toepassen van 

een zogenaamde zelfdragende pir isolatie. Wat dit is en hoe dit kan worden aangebracht leggen we 

graag uit. Ook komt de mogelijkheid van collectief inkopen aan de orde. 

We  inventariseren deze avond dan ook hoeveel mensen interesse hebben in een collectieve inkoop 

van dak isolatie. . Ga je de montage zelf doen of uitbesteden aan een vakman. Tevens inventariseren 

we op welke termijn we dakisolatie willen starten. Zoals l bekend zijn wij niet de enige in Nederland 

die hiermee bezig zijn.  De grondstoffen zijn daardoor  schaars. De prijzen van arbeid en materiaal zijn 

daarom lastig in te schatten. 

We zien je graag de 13e juni in Vindingrijk Je woning al geheel of gedeeltelijk geïsoleerd? Kom dan 

ook want we willen graag van elkaar leren door ervaringen te delen.  


