
Keuzelijst isolatie Beijum
Thermoskussens, bodemfolie, PIR-platen… Raak je ook wel eens de weg kwijt in het doolhof 
van isolatiemaatregelen? Je bent niet de enige!

Daarom heeft De Werkbeij een keuzelijst opgesteld. Daarin vind je:

•  Een overzicht met alle isolatiemogelijkheden,
•  Die speciaal en alleen gemaakt is voor Beijum,
•  Op basis van vijftien woningonderzoeken in de wijk,
•  In nauwe samenwerking met een erkend energieadviseur.

De maatregelen zijn ingedeeld naar het deel van de woning dat geïsoleerd kan worden: 
buitenmuren, dak, ramen en vloer.

In de keuzelijst zie je:

- hoe jouw huis tijdens de bouw geïsoleerd is (de ‘nulsituatie’);
-  welke keuze jij kunt maken of welke vragen je hiervoor moet beantwoorden;
-  welke mogelijkheden je hebt om te isoleren.

Per deel kun je vervolgens een maatregel kiezen. Waarmee je het beste kunt beginnen, hangt af 
van jouw budget en van welke ruimtes je verwarmt. 

In het algemeen geldt:

1. Kierdichting met tochtstrips is de makkelijkste maatregel, en levert een flinke besparing op.
2. Glas vervangen door HR++(+) glas levert een grote besparing op, maar is ook het duurste. 
  Heb je nog enkel glas? Vervang dat in ieder geval.
3. Dakisolatie levert veel besparing op als je de ruimtes direct onder het dak verwarmt.
4. Vloerisolatie (op de begane grond) levert veel comfortwinst op, en is relatief goedkoop.
5. Heeft je huis grote houten gevelpanelen en is jouw huis vóór 1981 gebouwd? Dan kun je  
 deze delen van de gevel naïsoleren.

6. Spouwmuren zijn in Beijum allemaal geïsoleerd. Alleen in speciale gevallen heeft het zin 
  om die na te isoleren.

Heb je in ieder geval het glas, het dak en de vloer geïsoleerd? Dan ben je klaar voor 
lage-temperatuur verwarming! Daarvoor maken we ook nog een keuzelijst.

Heb je nog vragen? Gebruik deze keuzelijst om gericht te zoeken op milieucentraal.nl 
Of stuur ons een mail: werkbeij@beijum.nl

http://milieucentraal.nl
mailto:werkbeij%40beijum.nl?subject=


Nieuw 
geïsoleerd 

dak: vervangt 
een verouderd 

dak.

Nieuwe 
panelen: 
met een 

isolatieplaat.

HR++ 
glas: in de 
bestaande 
kozijnen.

Geïsoleer-
de kozijnen: 
met HR+++ 
(triple) glas.

Geïsoleer-
de deuren: 
met dubbele 
kierdichting.

Thermos-
kussens: 

onder tegen de 
vloer, en bo-

demfolie.

PUR vloer-
isolatie: van 
onderaf tegen 

de vloer 
gespoten.

Bodem-
isolatie: 

parels/korrels/
schelpen op de 

bodem.

Vloer:
Betonvloer met 
kruipruimte(n), 
bereikbaat via 

luiken.

In Beijum zijn vrijwel alleen 
betonnen (broodjes)vloeren. 
Voor het plaatsen van vloer-
isolatie moet de vloer van 
onder droog zijn. Bespreek 
dit met de installateur.

Plat dak:
veel 

verschillende 
constructies.

Contructies voor een plat 
dak komen in alle soorten
en maten. Vaak is een plat 
dak na 20 jaar aan 
vervanging toe: een goed 
moment om te isoleren.

Schuin 
dak:

matig geïso-
leerde prefab 

platen.

De meeste daken bestaan 
uit matig geïsoleerde prefab
hout/PUR panelen. Het PUR is 
dampdicht, wat vochtproble-
men geeft als de binnenkant 
ook dampdicht wordt.

Glas:
enkel-, en/of 
dubbelglas 
in houten 
kozijnen.

Veel huizen hadden bij de 
bouw deels enkelglas. Ook 
oud dubbelglas kan het best
vervangen worden. Ramen 
en deuren hebben kieren 
waar tocht binnendringt.

Gevel-
panelen:

(on)geïsoleerde 
panelen.

Veel huizen hebben houten 
gevelpanelen rond de 
kozijnen. Deze zijn bij oudere
woningen niet geïsoleerd, 
maar het oppervlak is vaak 
maar klein.

?
Ruimte

In Beijum zijn vrijwel alle 
kruipruimtes 50 cm hoog, dus 
geschikt voor vloerisolatie (onder
tegen de vloer). Is er inderdaad 
genoeg ruimte?

?
Kozijn

Dit is een goed moment om 
kozijnen te vervangen of de
indeling aan te passen. Moeten 
er nieuwe kozijnen komen?

?
Ruimte

Is er ruimte in de spouw om 
na te isoleren? Is het zeker dat 
er geen vleermuizen in de 
spouw zitten? Een installateur
moet dit controleren.

Spouw 
bijvullen: 

inspuiten van 
isolatiekorrels 

of flokken.

Vloer-
isolatie: 
dekens of 

platen op de 
betonvloer.

Extra 
isolatie: 

platen aan de 
buitenkant 
(ophoging).

Alle huizen in Beijum heb-
ben een geïsoleerde spouw-
muur. De isolatiedeken in de 
spouw kan uitzakken. Dan is 
de muur boven kouder dan 
op de begane grond.

Muur: 
Spouwmuur 

(>4cm), 
geïsoleerd met 

woldeken.

?
Warm

Moet de ruimte onder het 
dak warm zijn (bijv. een slaap-
kamer)? Zo nee, overweeg de 
vloer van boven te isoleren en
de ruimte koud te laten.

?
Hoogte

Moet er groot onderhoud
plaatsvinden aan het dak? Kan 
het dak probleemloos 
verhoogd worden? Of doen de 
buren mee?

Isolatie-
dekens: aan 

de binnenkant,  
afgewerkt met 

folie.
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Keuzelijst isolatie
Beijum
Overzicht van mogelijke
isolatiemaatregelen voor 
woningen in Beijum

Legenda

Isolatie-
maatregel: 

die kan worden 
uitgevoerd.

Nul-
situatie:

zoals het was 
bij de bouw.

?
Keuze


