
Agenda  

20.00	Welkom	door	Monica	Maassen	(gespreksleider)	en	korte	introductie	

20.15	Toelichting	op		proces		collectieve	inkoop		

20.40	–	21.15	presentaties	

1. 	Deuren		(Gerard)	
2. 	Glas	begane	grond		(Paul	en	Hugo)	
3. 	Spouw	muren		(Arjan)	
4. 	Vloer	isolatie	(Geert)	
5. 	Dak	isolatie		(Casper	en	Otto)	

21.15	–	22.00	
Gelegenheid	vragen	te	stellen	bij	vijf	isolatie	tafels	en	om	in	te	tekenen	



Introductie  

• 	Wie	zijn	wij	(Energie	uit	Achterwillens)		

• 	Wat	hebben	we	gedaan	tot	nu	toe?	

• 	Waarom	werken	we	nu	aan	collectieve	inkoop	isolatie?	

• 	Doel		avond	toelichten		
	 	-	informatie	over	hoe	je	door	isolatie	energie	kan	besparen	
	 	-	info	over	collectieve	inkoop	aanbod	



Toelichting op proces inkoop 

•		Wat	is	rol	van	Energie	uit	Achterwillens		(en	wat	niet)	

•		Hoe	is		aanbod	tot	stand	gekomen?	(voor	details	zie	presentaties)	

•	Intekenlijsten,	wat	betekent	het	als	je	intekent?	

•		Tijdslijnen	en	context	(overspannen	markt)	

•		Wat	als	je	nog	vragen	hebt:	energie@achterwillens.eu	

•	Subsidie	mogelijkheden		
	https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen	

•	Volgorde,	wat	eerst	



Presentaties 

Presentaties	

1. 	Deuren		(Gerard)	
2. 	Glas	begane	grond		(Paul	en	Hugo)	
3. 	Spouw	muren		(Arjan)	
4. 	Vloer	isolatie	(Geert)	
5. 	Dak	isolatie		(Casper	en	Otto)	



Voor-/achter-/balkondeur 

-	Voordeur	Slagenbuurt	heeft	oppervlak	+/-	2m2	

- 	Vernieuwen	van	30	jaar	oude	deur	geeft	factor	3-4		minder	energieverlies	

- 	Daarnaast	tocht	terug	naar	0	via	rubberen	strips	op	de	deur		
(opbrengst	hangt	af	van	kieren	en	kromtrekken	huidige	deur	plus	ligging	deur	op	N-Z-W-
O)	

- 	Aanbod	deurenfabrikant	voor	Goudse	situatie:	
- 	bij	plaatsing	meerdere	deuren	tegelijk:	voordeel	rond	de	??	%	
- 	U-waarde:	1,5	(huidige	deur	U=4	tot	5)	
- 	sluiting	met	politie	keurmerk	
- 	afgelakt	naar	kleurenwens	bij	plaatsing	
- 	verdere	technische	details	bij	tafel	Deuren	



Voor-/achter-/balkondeur 



•  Bovenlichten	aan	tuinzijde	boven	achterdeur	en/of	draaivenster	achtergevel	
•  Vervangen	door	dubbel		
				hard	glas	

•  Kosten	€	350,—	per	stuk	

•  Twee	offertes	

Bovenlichten	en	HR++	glas	



• Mogelijk	in	bestaande	kozijnen	

•  Veel	warmte	verlies	via	enkel	en	oud	glas	

•  Één	offerte	M	de	Rooij	Gouda	

•  10	jaar	fabrieksgarantie	
•  Beneden	verdieping	en	voordeur/hal	
• Met	bovenlicht	of	rooster	in	vast	raam	

•  Rooster	voordeliger	
•  Ventilatie	
•  Schilderwerk	

Enkel	glas	en	ca	30	jaar	oud	dubbel	glas	
vervangen	door	HR++	glas	



Spouwmuurisolatie 

•  De	buitenmuren	zijn	opgebouwd	(van	buiten	
naar	binnen)	uit:	

•  een	bakstenen	gevel	
•  3-5cm	spouw	
•  een	internite	plaat	(astbesthoudend,	niet	
aankomen)	

•  9cm	isolatie	
•  Een	houten	binnenspouwblad	

•  De	spouw	is	dus	al	enigszins	geïsoleerd,		
•  De	werkgroep	heeft	onderzocht	of	dit	nog	beter	
kan	middels	na-isolatie.	

•  Na-isolatie	van	de	spouw	kan	heel	eenvoudig	
door	middel	van	het	boren	van	kleine	gaatjes	in	
de	voegen	en	het	inspuiten	van	een	isolerend	
materiaal.	



Spouwmuurisolatie 

•  Er	zijn	meerdere	bedrijven	uit	de	regio,	en	met	ervaring	in	de	wijk,	om	advies	gevraagd	(Helmwijk,	RH	
Geveltechniek,	de	Isolatiespecialist,	Aula	isolatie).	

•  Ook	zijn	bewoners	die	spouwmuurisolatie	hebben	laten	uitvoeren	om	hun	ervaringen	gevraagd.	
•  Wij	hebben	de	volgende	bevindingen:	

•  Er	is	al	heel	veel	ervaring	opgedaan	door	bedrijven	met	na-isoleren	van	spouwmuren.	Er	wordt	vaak	10	jaar	garantie	gegeven.	
•  De	spouwmuur	van	de	woningen	in	de	Slagenbuurt	varieert	van	3-5cm,	in	een	enkel	geval	is	lokaal	7cm	aangetroffen.		
•  Het	is	belangrijk	een	specialist	in	te	huren	om	vooraf	de	spouw	te	inspecteren	op	geschiktheid	/	voorkomen	vochtproblemen		
•  Een	spouw	van	3cm	is	erg	klein	voor	na-isolatie.	Het	is	onduidelijk	of	dit	naisolatie	een	duidelijk	effect	zal	hebben.	
•  Bij	een	spouw	van	4cm	of	meer	wordt	geadviseerd	om	met	Supafil	(of	een	gelijkwaardig	materiaal	te	isoleren).	Dit	is	een	

waterafstotend	en	brandveilige	inblaaswol	gemaakt	van	80%	gerecycled	materiaal.	De	kosten	zijn	ca	22	EUR	per	m2.	
•  We	raden	op	dit	moment	af	om	de	spouw	te	isoleren	met	een	materiaal	zoals	aminotherm.	Dit	is	een	gietschuim	dat	hard	

wordt	en	wordt	nogal	eens	aangebouden	voor	een	smalle	spouw.	De	spouw	kan	met	dit	materiaal	echter	ook	niet	meer	
ventileren	en	indien	er	toch	vochtproblemen	optreden	kan	dit	materiaal	er	niet	meer	uitgehaald	worden.	

•  EuA	wil	graag	meer	inzicht		in	de	daadwerkelijke	afmeting	van	de	spouw	en	is	op	zoek	naar	eigenaren	die	
geinteresseerd	zijn	in	een	(camera)	inspectie	en	vrijblijvende	offerte.	

•  EuA	kan	voor	deze	eigenaren	een	inspectie	coördineren	en	bij	positief	resultaat	een	offerte	traject	verzorgen	
•  Mogelijk	kan	het	uitvoeren	worden	gecombineerd	met	vloerisolatie	(meerdere	bedrijven	bieden	beiden	aan).	



Vloer – beton 
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Vloerisolatie – huidige situatie 
Waar	is	op	gelet	
1.  Isolatie	(Rc)-waarde:		

o  huidig	Rc=1,6		
o  Doel:	Rc	groter	dan	5	

2.  Robuust	
o  Kan	je	nog	bij	leidingen?	
o  Kwetsbaar?	

3.  Vocht	
o  Maximale	hoogte	water	
o  Vochtig	door	verdamping	

4.  Eenvoudig	aan	te	brengen?	
o  Werkhoogte	rond	50cm	
o  Manier	van	monteren		
o  Prijs	

Isolatie – 6cm piepschuim 
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Korrels op grond schelpen PUR Wol Tonzon PIF Vloer ophogen 

1 Isolatiewaarde Isoleert grond, niet vloer Grond >5 >5 >5 >5 goed 

2 Robuust Leidingen uitgraven leidingen slecht Ja Fragiel & onbereikbaar Ja Ja 

Drijft en dekt af slecht slecht slecht Niet bij hoog water goed Geen maatregel 

4 Aanbrengen Uren, ook bij < 50cm !! uren uren zwaar ½ dag ½ dag Onhandig! 

Zeil 

Vloerisolatie – verschillende types 

ventilatie 

Isolatie op grond Isolatie onder vloer Isolatie op vloer 

tonzon 



Vloerisolatie – kosten en aannemer 
Collectieve PIF aankoop* 
(>5 woningen) 

PIF iso 60  
(Rc 3,73 / Rd 3,58)  

PIF iso 60 
incl subsidie 

PIF iso 80  
(Rc 4,64, Rd 
4,49) 

PIF iso 80 
incl 
subsidie 

Prijs per vierkante meter   (inc btw) €31,30 /m2  €20,30/m2  €34,80 /m2 €23,80 /m2 

Totaalprijs zonder uitbouw (45 m2) €1408,50 €913,50 €1566,00 €1071,00 

Totaalprijs met uitbouw      (59 m2) €1846,70 + gat graven? €1197,70 €2053,20 €1404,20 

Indicatie terugverdientijd * ~4 jaar 

Indicatie gasbesparing per jaar ~282 m3/jaar 

•  Geef je op 
•  Inspectie PIF aannemer: 
o  maximale hoogte water  
o  werkhoogte 
•  JA? PIF 

•  NEE? hr++ korrels 

Collectieve hr++ korrels aankoop* Hr++ korrels Inclusief 
subsidie 

Prijs per vierkante meter   (inc btw) €27 /m2  €16 /m2  

Totaalprijs zonder uitbouw (45 m2) €1215 €720 

Totaalprijs met uitbouw      (59 m2) €1593 €944 

Indicatie terugverdientijd ~5,5 jaar 

Indicatie besparing gasverbruik ~141 m3/jaar 

*Bedragen en getallen geven een 
indicatie hier kunnen geen rechten 
aan worden verleend, investering 
kosten gebaseerd op offertes uit 
april 2022.  



Dakisolatie - checklist 

•  De	hierna	volgende	isolatie	checklist	is	geschikt	voor	2	doeleinden.		

•  Inzichtelijk	krijgen	individuele	situatie	van	de	zolder	
Door	het	invullen	van	deze	checklist	worden	m2	dakvlak,	aanwezigheid	van	dakramen,	dakkapellen	en	het	
gebruik	inzichtelijk.		

•  Het	tweede	doel	zou	kunnen	zijn	om	aan	de	hand	van	deze	checklist	een	collectieve	uitvraag	vorm	te	geven	
naar	een	aannemer/zzp	er	voor	de	prijsvorming.			

•  Algemeen	vragen/opmerking:	

•  Het	isoleren	van	de	zolder	is	het	meest	effectief	als	de	zolder	wordt	gebruikt	als	verblijfruimte.	Omdat	de	
ruimte	regelmatig	wordt	gebruikt	zal	de	zolder	verwarmd	worden.	Om	deze	warmte	zo	lang	mogelijk	binnen	
te	houden	is	isoleren	effectief.		

•  Gebruikt	u	de	zolder	voor	opslag	en	wordt	deze	ruimte	niet	verwarmd	is	het	goedkoper	om	de	zolder	
verdieping	af	te	sluiten.	Hierdoor	voorkomt	u	dat	warme	lucht	opstijgt	en	naar	de	zolder	verdwijnt.		





Vijf isolatie tafels 

Gelegenheid	vragen	te	stellen	bij	de	vijf	isolatie	tafels	en	om	in	te	tekenen	


