Je huis
verduurzamen
met spouwmuurisolatie
VAN VOORBEREIDING TOT INSTALLATIE
ZO DOE JE DAT

Heb je al een woning en wil je een lagere energierekening én een comfortabeler
huis? Je spouwmuur isoleren is een slimme eerste stap. Daarmee bespaar je
honderden euro’s op je energierekening. Maar voordat het zover is, heb je wellicht
de nodige vragen. Wat is spouwmuurisolatie, wat kost het en wat levert het op?

Lees in dit e-book alles over spouwmuurisolatie en krijg antwoord
op al jouw vragen over deze stap naar een duurzamer huis.

Tip

Vereniging Eigen Huis | e-book | Je huis verduurzamen met spouwmuurisolatie

Isolatie: houd de warmte binnen
en bespaar op je energierekening

WIL JE STRAKS SNEL AAN DE SLAG?
Laat je huis isoleren bij onze partner Pluimers
en krijg als lid 10% korting.
eigenhuis.nl/isoleren-met-korting

Editie 2021- juni ©Vereniging Eigen Huis
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Disclaimer
Dit is een publicatie van Vereniging Eigen Huis. De informatie is samengesteld op de hieronder genoemde datum.
Wij merken op dat de inhoud van deze publicatie daarom een beperkte geldigheid heeft. Van tijd tot tijd zal de
inhoud van de publicatie kunnen wijzigen. Via onze website kan de meest actuele versie van een publicatie worden
aangevraagd. De publicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is geheel
vrijblijvend en wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor de gevolgen van
een eventuele fout of onvolledigheid in deze publicatie aanvaardt Vereniging Eigen Huis geen aansprakelijkheid.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze publicatie liggen bij Vereniging Eigen Huis. Niets van de
inhoud van deze publicatie mag openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Vereniging Eigen Huis.
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1. Je huis isoleren
Vereniging Eigen Huis | e-book | Je huis verduurzamen met spouwmuurisolatie

WAAROM ISOLEREN?

Een duurzamer huis begint bij isoleren. En steeds meer huiseigenaren nemen deze stap.
Vooral dakisolatie en dubbel glas zijn populair. Begrijpelijk, want een goed geïsoleerd
huis levert je een aantal voordelen op:
•	
Meer comfort.
Je pakt je huis als het ware in, waardoor je minder warmte verliest. Dat levert je
direct meer comfort op.
•	
Een lagere energierekening.
Je houdt de warmte binnen en dat betekent minder stoken en een lagere
energierekening.
•

Voorbereid op een toekomst zonder aardgas.

Vereniging Eigen Huis | e-book | Je huis verduurzamen met spouwmuurisolatie

1.1

	Denk aan een alternatieve manier om je huis te verwarmen, bijvoorbeeld met een
warmtepomp. Dat kan alleen bij een goed geïsoleerde woning.

Tip
1.2

WIL JE WETEN WAT VOOR JOU DE MEEST
ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN ZIJN?
Doe onze online Energiescan en krijg direct een indicatie welke
maatregelen geschikt zijn voor jouw woning.

WAT KAN IK ISOLEREN?

Overweeg je de woning te isoleren maar weet je nog niet wat? Er zijn verschillende
mogelijkheden. Naast dakisolatie en HR-glas kun je de spouwmuur, gevel, bodem en
vloer isoleren. Veel warmte gaat via het dak verloren, waardoor dakisolatie een hoge
besparing op de energierekening oplevert. Ook het isoleren van de spouwmuur levert al
gauw een besparing van honderden euro’s aan energiebesparing op.
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Op eigenhuis.nl vind je nog veel meer informatie
over het isoleren van je woning.

Het isoleren van de spouw is misschien wel de minst ingrijpende isolatiemaatregel.
Afhankelijk van je woning kan de spouw al binnen een dag geïsoleerd worden. Je hebt
hier niet veel overlast van. Bovendien levert spouwmuurisolatie flink wat rendement op.
Hierover lees je meer in hoofdstuk 3 ‘Kosten en opbrengsten’.
1.4

IS MIJN WONING GESCHIKT?

Het klinkt logisch maar je woning moet wel een spouwmuur hebben om te isoleren.
De spouw is de ruimte tussen een buiten- en binnenmuur en voorkomt dat vocht je
huis binnendringt. De meeste woningen gebouwd na 1920 hebben een spouwmuur.
De spouw werd (deels) geïsoleerd bij woningen gebouwd na 1975 en vanaf 1990 tot nu
zijn de woningen goed geïsoleerd. Is er al isolatie in de spouw aanwezig of denk je aan
extra isolatie? Schakel een deskundige in om te bepalen of extra isolatie verstandig is.
Daar kleven namelijk een aantal nadelen aan.

Tip
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WAAROM SPOUWMUURISOLATIE?

Ga naar eigenhuis.nl voor meer informatie
over het extra isoleren van de spouw.
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1.3
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2. Z
 o werkt
spouwmuurisolatie
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spouwmuur al binnen één dag worden gevuld. Na het lezen van dit hoofdstuk weet
je wat spouwmuurisolatie is, wat je moet doen als de spouwmuur al is geïsoleerd
en welke materialen worden gebruikt.
•

Wat is spouwmuurisolatie?

•

De spouwmuur is tijdens de bouw al geïsoleerd, kan ik extra isoleren?

•

Welk isolatiemateriaal wordt gebruikt voor spouwmuurisolatie?

•

Hoe goed isoleert het materiaal?

2.1

WAT IS SPOUWMUURISOLATIE?

De spouw is de ruimte tussen een buiten- en binnenmuur en voorkomt dat vocht je
huis binnendringt. Bij spouwmuurisolatie worden er gaten in de voegen van
de buitenmuur geboord. De grootte van de gaten en het patroon wordt vooral
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Spouwmuurisolatie levert met dakisolatie de meeste rendement op. Vaak kan de

bepaald door het soort isolatiemateriaal (bijvoorbeeld glas- of steenwol, schuim
of piepschuimbolletjes). Vervolgens wordt met behulp van een spuitpistool de
spouwmuur gevuld met isolerend materiaal. Is de spouw gevuld, dan worden de
gaten weer afgedicht met een specie die dezelfde kleur heeft als de bestaande voeg.
Spouwmuurisolatie kan alleen worden aangebracht als er een schone spouw (ruimte
tussen twee muren) van minimaal 4 cm aanwezig is.
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WIST JE DAT
het een misverstand is dat je een
spouw niet volledig mag vullen met
isolatiemateriaal, omdat dan vochtproblemen zouden ontstaan? Een
isolatiedeskundige controleert als
eerste de spouw, maakt die waar
nodig schoon en vult de schouw dan
pas met isolatiemateriaal. Zo heb je
geen last van vochtproblemen.

KAN IK EXTRA ISOLEREN?
De ruimte tussen de spouw en het al aangebrachte isolatiemateriaal is maar klein.
Hierdoor kunnen veel na-isolatie producten voor spouwmuren niet gebruikt worden.
Voor smalle spouwen is alleen isolatieschuim (PUR) geschikt. Daarbij is het eindresultaat
van het navullen maar moeilijk te voorspellen. Het is lastig om te weten hoe goed
de bestaande isolatie is aangebracht en of het nieuwe schuim niet tussen en achter
de isolatieplaten kan komen. Ook kan er niet gekeken worden of het bestaande
isolatiemateriaal samengedrukt wordt en dus zijn isolatiewaarde vermindert. Daardoor is
het niet te voorspellen hoe verschillende isolatiematerialen op elkaar reageren.

Spouwanker en isolatieschotel
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2.1	DE SPOUWMUUR IS TIJDENS DE BOUW AL GEISOLEERD,

Binnenspouwblad
Buitenspouwblad
Isolatiemateriaal

Luchtspouw
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Tip

Schakel een gecertificeerd bedrijf in om onderzoek te doen naar
het al aangebrachte isolatiemateriaal en de gevolgen als daar extra
isolatie wordt ingespoten. Vraag altijd een schatting op van de
energiebesparing en zorg ervoor dat je schriftelijk garantie krijgt
van de isolatiewaarde en de garantieperiode.

Spouwvullingsmateriaal moet voldoen aan een aantal eisen. Deze isolatiematerialen
worden veelgebruikt voor de spouwmuur:
•	
Glas- en steenwol: voornamelijk
toegepast bij een grotere spouw. Deze
materialen zijn niet geschikt voor kleinere
spouwen, omdat de vlokken blijven
hangen en de spouw niet helemaal
wordt gevuld.

steenwol

•	Purschuim: dit schuim is geschikt voor
kleinere spouwen. Hiervoor is een kleine
invoeropening nodig. Het purschuim
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2.3 WELK MATERIAAL WORDT GEBRUIKT VOOR SPOUWMUURISOLATIE?

moet CFK-vrij zijn.
purschuim

•

PS schuimparels: dit is geschikt voor
kleinere spouwen. Het is gevoeliger
voor vocht en ongedierte.

PS schuimparels

•	
UF-schuim: dit schuim is geschikt voor
kleinere spouwen. Het is wel gevoeliger
voor vocht en ongedierte.
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Let
op!

Er zijn verschillende soorten EPS parels. De witte isolatieparels
hebben een lagere isolatiewaarde dan de HR-isolatieparels (= EPS
met grafiet). Dit komt doordat er geen grafiet is toegevoegd tijdens
de fabricage. Deze zijn vaak goedkoper maar houd er
rekening mee dat het rendement ook lager is.

is afhankelijk van de dikte van het materiaal én hoe goed of juist hoe slecht het
isolatiemateriaal de warmte geleid. Dit wordt de warmtegeleidingscoëfficiënt genoemd.
Hoe hoger de R-waarde, hoe beter het materiaal isoleert.
Hoe lager de warmtegeleidingscoëfficiënt, hoe beter het materiaal isoleert.

Achterin dit e-book vind je een overzicht van welke isolatie
materialen voor welke maatregel veelgebruikt worden. Of lees
meer over veelgebruikte isolatiematerialen op eigenhuis.nl
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De isolatiewaarde van isolatiematerialen wordt uitgedrukt in een R-waarde en
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2.4 HOE GOED ISOLEERT HET MATERIAAL?
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3. Kosten
en opbrengsten
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van isolatiemaatregelen.
•

Wat kost spouwmuurisolatie en wat levert het op?

•

Hoe financier ik isolatie van mijn huis?

3.1

WAT KOST SPOUWMUURISOLATIE EN WAT LEVERT HET OP?

Het na-isoleren van de spouw betekent wel een investering. Los van de verbetering van
het comfort, staat daar echter ook een besparing tegenover. Onderstaande gegevens
geven een indicatie. Daar komen eventueel nog de kosten voor de schoonmaak van de
spouw bij.
SOORT HUIS

KOSTEN

BESPARING

Rijtjeshuis

€ 900

330 kuub gas per jaar

Hoekwoning / 2 onder 1 kap

€ 2400

820 kuub gas per jaar

Vrijstaande woning

€ 3800

1.215 kuub gas per jaar

Vereniging Eigen Huis | e-book | Je huis verduurzamen met spouwmuurisolatie

In dit hoofdstuk gaan we in op de kosten, opbrengsten en financiering

Bron: Milieucentraal

3.3 HOE FINANCIER IK ISOLATIE VAN MIJN HUIS?
Voor duurzame maatregelen kun je als huiseigenaar subsidie aanvragen. Maar er zijn
nog meer financieringsmogelijkheden. Je hebt de volgende opties:
•

Subsidie

•

Hypotheek

•

Leningen en kredieten

•

Eigen geld

SUBSIDIE
Voor duurzame maatregelen kun je als huiseigenaar subsidie aanvragen. De overheid
heeft hiervoor de Investeringsubsidie voor duurzame energie (ISDE). De subsidie geldt
bij twee isolatiemaatregelen of één isolatiemaatregel gecombineerd met de aanschaf
van een warmtepomp of zonneboiler. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van
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de te isoleren oppervlakte.

een combinatie van vloer- en bodemisolatie.
Voorwaarden:
•	Er geldt een minimum voor de te isoleren oppervlakte.
•	Binnen 12 maanden na installatie van het eerste apparaat, isolatiemaatregelen en/
of aansluiting warmtenet moet je een subsidieaanvraag indienen.
•	De uitvoering is gedaan door een professioneel bedrijf. De uitvoering mag je niet
zelf doen.
•	Je hebt geen recht op subsidie als je al eerder een andere subsidie voor de
betreffende maatregel hebt ontvangen.

Tip

Wil je meer weten over energiesubsidies of subsidie aanvragen?
Ga naar eigenhuis.nl

Tip

Ga naar energiesubsidiewijzer.nl voor de subsidies in jouw
gemeente of provincie. Vanaf 21 april 2021 kun je de regionale
subsidies combineren met de ISDE.]
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Let op! sommige isolatiemaatregelen worden gezien als één maatregel. Bijvoorbeeld

HYPOTHEEK
Bij aankoop van een woning kun je voor energiebesparende maatregelen tot maximaal
106% van de marktwaarde lenen. De 6% gaat in een bouwdepot. De bank controleert of
je het extra bedrag daadwerkelijk besteedt aan energiebesparende maatregelen.
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Wil je weten welke financieringsvorm past bij jouw situatie?
Ga naar eigenhuis.nl en ontdek met onze online tool de
financieringsmogelijkheden voor duurzame maatregelen.

Kredieten worden BKR-geregistreerd en kunnen dus invloed hebben op toekomstige
hypotheken en leningen.
EIGEN GELD
Je kan isolatiemaatregelen ook financieren met eigen geld. Hoe snel je de investering
terugverdient, hangt af van de maatregel, de kosten en opbrengsten.
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Wist je dat er diverse kredieten zijn om energiebesparende maatregelen te financieren?
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LENINGEN EN KREDIETEN
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4. Aankoop
en uitvoering
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daarna rekening mee te houden.
•

Waar let ik op bij het uitbesteden van de klus?

•

Hoe wordt spouwmuurisolatie uitgevoerd?

•

Wat betekent isolatie voor de ventilatie?

•

Kan ik een geïsoleerde spouwmuur schilderen?

4.1 WAAR LET IK OP BIJ HET UITBESTEDEN VAN DE KLUS?
Maak gebruik van een gecertificeerd bedrijf voor het uitvoeren van spouwmuurisolatie.
Een deskundig bedrijf controleert voorafgaand aan het vullen eerst de spouwmuur op
de volgende punten:
•	
Breedte van de spouw
De breedte van de spouwmuur is van belang voor de keuze van het vulmateriaal.
•
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Besluit je de spouw te isoleren, dan zijn er een aantal zaken om bij de uitvoering en

Check binnenkant van de spouw

	Door endoscopisch onderzoek kijkt een deskundig bedrijf of de spouw geschikt is.
Ze controleren de muur op vuil of andere problemen.
•

Vochtdoorlatendheid buitenmuur

	Een te dichte of te poreuze buitengevel kan problemen geven. Bij een te dichte
gevel met bijvoorbeeld geglazuurde stenen, betonsteen of een geschilderde gevel
kan vocht vanuit de woning zich ophopen in de muur. Bij een te poreuze gevel,
bijvoorbeeld door slechte voegen of zeer poreuze stenen, kan te veel vocht in de
gevel komen. Repareer slechte voegen daarom eerst. Bij poreuze stenen kan de
gevel eerst waterafstotend (gehydrofobeerd) worden gemaakt.
Controle op vochtproblemen
Vochtproblemen in de gevel, zoals lekkages moeten eerst opgelost worden.
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•

De hieronder beschreven uitvoering is gebaseerd op de werkwijze
van onze isolatiepartner Pluimers.

STAP 1
Eventueel aanwezige open (stoot)voegen
worden eerst gedicht. Vervolgens worden
er gaten geboord in de kruising van de
stoot- en de lintvoeg.

Vereniging Eigen Huis | e-book | Je huis verduurzamen met spouwmuurisolatie

4.2 HOE WORDT SPOUWMUURISOLATIE UITGEVOERD?

STAP 2
Boren van gaten voor de renovatieroosters
als de woning een kruipruimte heeft
(vooraf wordt de kruipruimte gecheckt).

STAP 3
De ventilatiekokers en renovatieroosters
worden geplaatst (bij aanwezigheid
kruipruimte). Bij het vullen van de spouw
verdwijnt namelijk vaak de ventilatie van
de kruipruimte. Dit herstel je door het
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aanbrengen van kokers met roosters.

In de spouwmuur tussen de buren
en/of aanbouw wordt (indien nodig)
een scheiding aangebracht met een
spouwborstel.

STAP 5
De muur wordt gevuld met
isolatiemateriaal.
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STAP 4

STAP 6
Nadat de muur gevuld is met
isolatiemateriaal worden de boorgaten
opgevuld met voegcement
(of voegmortel) passend bij de
bestaande voeg.
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Tip

Laat je huis isoleren bij onze partner Pluimers en krijg als lid
10% korting. Isolatiebedrijf Pluimers heeft ruim 40 jaar ervaring.

Oudere woningen (vooral gebouwd voor 1975) met weinig isolatie hebben door het
grote aantal kieren vaak natuurlijke ventilatie. Door te isoleren verdwijnen veel van deze
kieren, bijvoorbeeld tussen de spouwmuur en de kozijnen, waardoor er minder lucht
door de woning stroomt. Bij onvoldoende luchtstroming kunnen vochtproblemen
ontstaan. Zorg daarom voor voldoende ventilatie, bijvoorbeeld door ramen te openen
of door voldoende ventilatieroosters te plaatsen. Controleer met een hygrometer
of de woning niet te vochtig wordt, omdat de ventilatie onvoldoende is. De ideale
luchtvochtigheid ligt tussen de 40 en 55 %.

Op eigenhuis.nl vind je nog veel meer informatie over
het isoleren én ventileren van je woning.
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4.3 WAT DOET ISOLATIE MET DE VENTILATIE?

4.4 KAN IK EEN GEISOLEERDE SPOUWMUUR SCHILDEREN?
Na het vullen van de spouwmuur is het risicovol om de buitenmuur te schilderen.
Elke verflaag vermindert het ademend vermogen van de gevel, waardoor vocht kan
ophopen in de gevel. Mineraalverf kan vanwege zijn grotere ademende vermogen soms
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een oplossing zijn.
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5. Aan de slag
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Bekijk dan gerust de mogelijkheden van onze partner Isolatiebedrijf Pluimers.
ISOLEREN MET LEDENKORTING
Laat je huis isoleren bij onze partner Pluimers. Vraag een offerte op en ontvang
10% korting. Je kunt kiezen uit vloer-, bodem-, gevel-, spouwmuur- en/of dakisolatie.
EIGEN HUIS HYPOTHEEKADVIES
Heb je hypotheekadvies nodig? Ons Eigen Huis Hypotheekadvies is een
veilige keuze: onze hypotheekadviseurs zijn onafhankelijk en deskundig.
Kies voor een gratis oriënterend gesprek op kantoor bij jou in de buurt of
online vanuit huis.
ALTIJD OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS OMTRENT VERDUURZAMING!
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Heb jij antwoord gekregen op al jouw vragen en is het tijd voor de stap?

Wist je dat je als lid van Vereniging Eigen Huis 10x per jaar het Eigen Huis Magazine
ontvangt? Met (achtergrond)verhalen over het verduurzamen van je huis.
Of schrijf je in voor onze energienieuwsbrief en ontvang elke maand nieuws,
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informatie en verduurzamingstips in je mailbox.

Kunnen wij je helpen?
HEB JE EEN VRAAG OF WIL JE MEER WETEN OVER ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN?
•	Bel ons via 033 450 77 50. De ledenservice is bereikbaar op maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 21.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.
•

Stuur een e-mail via het contactformulier of mail naar ledenservice@eigenhuis.nl

•

Chat met een medewerker

•

Stuur een WhatsApp via 033 450 77 50

•

Stel je vraag via Facebook of Twitter

Lid worden
Vereniging Eigen Huis is met ruim 800.000 leden dé consumentenorganisatie die
opkomt voor de belangen van eigenwoningbezitters. We helpen je als je vragen hebt
over het kopen van een huis, de hypotheek, bouwkundige of juridische zaken.
ALLE VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP OP EEN RIJ
•

Gratis persoonlijk advies en informatie van onze experts.

•

Exclusieve dienstverlening voor een aantrekkelijk tarief.

•

Lagere woonlasten door collectieve inkoop.

•

10 x per jaar Eigen Huis Magazine.

•

Wij zijn je stem in Den Haag om woningbezit duurzaam en betaalbaar te houden.

Meld je aan op eigenhuis.nl/lid-worden of bel 033 450 77 50.
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