
Dak, Glas, Kozijn en Gevel,

Eendenest 21 september 2020

De vrijwilligers van Stichting Energie-N delen hun kennis en ervaring graag en met de beste bedoelingen. 
Aan onze uitspraken en adviezen kunnen echter geen enkele rechten worden ontleend. Zie ook Energie-N.nl



Isoleren platdak

• Bij isoleren binnen zijde is 
dampdicht membraan erg 
belangrijk anders absoluut 
vochtproblemen

• Isoleren buitenzijde bij 
vervangen dakbedekking

• Dak en dakranden worden 
hoger, of langs rand niet 
isoleren

• Omgekeerd dak, isolatie en 
ballast op dakleer



Isoleren binnenzijde 
pannendak
• Huidig dak Purplex met R=1,5

• Ambitie duurzaam haalbaar

• Kost loophoogte en daarmee 
bruikbaar vloeroppervlakte

• Dampremming binnenzijde 
essentieel 

• Keuze duur materiaal weinig 
manuren, goedkoop materiaal 
veel manuren.

• Zelf doen?



Isoleren buitenzijde 
pannendak
• Ambitie duurzaam

• Behoorlijk ingrijpend en duur

• Hoger dak, invloed op goten en 
dakranden

• Omgevingsvergunning nodig

• Samen met de buren



Opbrengst

Hoe slechter de uitgangssituatie 
hoe hoger de besparing 

• R van 1.5 naar 6
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Vragen?



Glassoorten (thermisch)

R=1/U   R=0,17       R=0,36        R=0,9            R=1,66

• Betere isolatie is ook hogere 
oppervlakte temperatuur

• Nu ook vacuümglas met U=0,7, 
slechts ca. 10 mm dik

• U-waarde wordt nog ca. 0,1 
beter met thermisch 
onderbroken afstandhouder
tussen de glasplaten



Warmteverlies en Comfort

Thermische behaaglijkheid is 
combinatie van:

• luchttemperatuur

• omgevingstemperatuur

• luchtsnelheid en 

• luchtvochtigheid

Dus voor zelfde behaaglijkheid kan 
luchttemperatuur (thermostaat)  
omlaag als omgevingstemperatuur 
(glas) hoger is en luchtsnelheid 
(tocht) lager.



Invloed kozijn

• Bij oud dubbelglas was houten 
kozijn beter dan het glas, nu is dat 
omgekeerd

• Nu thermisch gescheiden 
kunststof, aluminium en zelfs 
houten kozijnen

• Door kozijn verliezen is het minder 
zinvol om:
• HR++ in oud niet gescheiden 

aluminium kozijn
• Triple in bestaand houten kozijn
• Zeker als het kleine ramen betreft



Nieuwe kozijnen

• Verdien je niet snel terug met alleen energiebesparing

• Minder onderhoud, comfort, verhoging woning waarde e.d.

• Keuze kunststof, hout of aluminium



Opbrengst

Als het met het bestaande kozijn 
mogelijk is, het thermisch ok is en 
nog 30 jaar mee gaat dan is:

• Enkel vervangen door HR++ 
ambitie basis/ comfort/duurzaam

• Oud dubbel vervangen door HR++ 
ambitie comfort /duurzaam 

Als je toch kozijnen gaat 
vervangen:

• Meteen HR+++
Ambitie toekomst
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Kanttekeningen

• Nieuw glas betekent ook keuze ventilatie. Dauerluftung (ventilatie) is 
nodig tenzij je over gaat op gebalanceerde ventilatie

• Een groter raam is meestal goedkoper dan 
meerdere kleintjes en hebben minder warmte verlies

• Bij vervanging glas bij houten kozijnen moet zeker de glaslattenkant 
opnieuw geverfd, plan vervanging dus voor een nieuwe schilderbeurt

• Voor oude kunststof kozijnen moeten vaak fabrikant specifieke 
glaslatprofielen en rubbers worden ingekocht, niet alle 
bedrijven willen/kunnen dat. 



Vragen?



Spouwisolatie,  Bij-isoleren

Spouwmuren zijn geïsoleerd met 4 cm minerale wol, R=1,3

Bij-isoleren: Het aanbrengen van isolatiemateriaal in een lege 
luchtspouw, waarbij tijdens de bouw reeds isolatiemateriaal is 
aangebracht tegen het binnen spouwblad.

• Spouw minimaal van 3 cm bij schuim of EPS bolletjes en 4 cm bij 
minerale wol

• Schuim dat minerale wol plat drukt bij 2 cm

• Zelfde eisen als bij na-isoleren

• R van 1,3 zou 1,8 á 2 worden



Opbrengst

Vergelijking besparing 

• Na-isoleren R van 0,5 naar 1,5

• Bij-isoleren R van 1,3 naar 2

Kosten zijn vergelijkbaar
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Paneel gevel

• Binnenzijde plaatmateriaal of 
metselwerk

• Dampremming aan binnenzijde

• Ventilatie met buitenlucht tussen 
isolatie en buitenplaat

• Isolatie vervangen door 
dikmogelijk en beste isolatie per 
cm, 8 cm mogelijk R van 2,5 á 3

• Houten stijlen blijven 
“koudebruggen”

• Past in ambitie comfort



Paneelgevel opdikken

• Benaderd ambitie duurzaam

• Constructie moet nog goed zijn 
en lang mee kunnen

• Omgevingsvergunning nodig



Vragen?


