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Beter isoleren is een must

Is iedere woning geschikt te maken voor lagetemperatuurverwarming en daarmee voor 

warmtepompen? Die vraag stelden we aan Hubert-Jan Busch, projectmanager en 

passiefhuisspecialist bij Sto en voormalig projectmanager bij Itho Daalderop. Met hem 

analyseren we drie typen woningen: vooroorlogs, huizen uit de periode 1960-1990 en 

woningen van rond de eeuwwisseling.

Tekst Katja van Roosmalen

Beeld Ton Langenberg en Ossip van Duivenbode
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Isolatie

“Misschien moet je je af-
vragen of er bij dit soort 
huizen een warmtepomp 
überhaupt wenselijk is”, 

zegt Hubert-Jan Busch eerlijk. “Pas in 1960 
werd het verplicht spouwmuren te maken bij 
nieuwe woningen. Dat betekent dat er voor die 
tijd ook veel steensmuren zijn opgetrokken. En 
zelfs als er een spouwmuur aanwezig is, dan 
is de Rc-waarde van de gevel meestal lager dan 
Rc 1,0 m2K/W.”
Om effectief te verwarmen met lage tempera-
turen is een minimale Rc-waarde van 3,5 
m2K/W voor zowel de gevel als het dak wense-
lijk. “Dat is bij veel vooroorlogse woningen 
niet haalbaar, de investering is dan buitenpro-
portioneel groot.” Bovendien rijst de vraag: wil 
je van een Traction Avant wel een Tesla ma-
ken? Technisch kan er veel door de woningen 
te voorzien van een nieuw dak en buitengeve-
lisolatie, maar vaak zijn deze huizen be-
schermde stads- of dorpsgezichten, waardoor 
van binnenuit isoleren de enige mogelijkheid 
is.” Betekent dat ook dat bewoners isoleren 
beter achterwege kunnen laten? “Nee, geens-
zins. Ik denk juist dat hier grote winst te halen 
is door te isoleren. En dan doel ik niet alleen 
op de energierekening, ook het comfort stijgt.”

Dakisolatie

Bij het isoleren van woningen kijkt Busch eerst 
naar boven. “Bij het dak treedt het meeste 

warmteverlies op. Veertig procent van het trans-
missieverlies (warmteverlies dat optreedt door 
een temperatuurverschil aan beide kanten van 
de constructie) gaat via het dak. Dit komt om-
dat warmte stijgt. De gevel verliest ondanks het 
grotere oppervlak minder warmte, dat is onge-
veer dertig procent. Daarom raad ik altijd aan 
om eerst naar het dak te kijken.” 
In de jaren 20 en 30 werd geen dakisolatie 
toegepast, en iedere vorm van isolatie is daar-
door winst. “Door van binnenuit te isoleren is 
– mits de vliering/zolder minimaal stahoogte 
heeft en je die wilt behouden – een Rc-waarde 
van 3,5 m2K/W haalbaar. Door daarnaast de 
vloer tussen de slaapverdieping en de zolder 
mee te nemen voorkom je bovendien extra 

warmtelekken. Waar ik echter wel op wil wij-
zen is: let op de kierdichting. Als er sneeuw 
ligt ziet iedereen precies waarop ik doel; er 
ontstaat dan een raster op het dak. Dan is 
heel goed zichtbaar waar de warmte ontsnapt, 
meestal naast de balken.” Een ander punt van 
aandacht bij het isoleren van de zolder is de 
ventilatie. “Om condensvorming te voorkomen 
moet de zolder, al is hij niet gedefinieerd als 
verblijfsruimte in het Bouwbesluit, geventi-
leerd worden.” 

Gevelisolatie

Om in de gevel eenzelfde Rc-waarde (3,5 
m2K/W) te halen is lastiger. “Als er een spouw 
is dan biedt dit mogelijkheden.” Er is een han-
dige methode om daarachter te komen. Is de 
dikte van de muur bij de deuropening dikker 
dan 25 cm dan is meestal een spouw aanwe-
zig. Bij minder dan 25 cm is er geen spouw of 
hij is zo dun dat spouwmuurisolatie geen zin 
heeft. “Daarnaast is de winst die te behalen is 
door spouwmuurisolatie beperkt”, legt Busch 
uit. “In de spouw zijn vaak spouwankers, ce-
mentresten, spinnenwebben en andere zaken 
aanwezig. Dat betekent dat er (warmte)lek-
kage optreedt. Een andere optie is om te kie-

Vooroorlogse woningbouw
Geen enkele architectuurstijl kan qua populariteit tippen aan de jaren 20- en 30-stijl. De 

glas-in-loodramen, de hoge vertrekken, de baksteenarchitectuur en de statige uitstraling 

spreken een breed publiek aan. Kortom: het zijn woningen die we willen behouden, maar 

tegelijk wordt het een zware klus om deze huizen geschikt te maken voor warmtepompen 

en lagetemperatuurverwarming. 
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zen voor binnenmuurisolatie en dan bij voor-
keur van harde materialen (pir/pur/resol), 
omdat de isolatiewaarden hiervan groter zijn 
dan van wolachtigen.” Ook hier zitten beper-
kingen aan; een nadeel is dat het altijd ten 

koste gaat van de binnenruimte. Als bewoners 
de wens hebben om op lage temperaturen hun 
huis te verwarmen moeten er dikke pakken 
isolatiemateriaal aangebracht worden. Buiten-
gevelisolatie is het meest effectief, maar of de 
welstandstandcommissie daar toestemming 
voor geeft, is de vraag. 
Voor het glas en de kozijnen zijn tegenwoordig 
mooie oplossingen op de markt. Glas-in-lood 
in dubbelglas, dubbelglas met monumenten- 
glas en thermisch onderbroken kozijnen in 
staal, aluminium, en hout. “Als de kozijnen 
sterk genoeg zijn, is het bovendien redelijk 
eenvoudig om enkelglas te vervangen door 
HR++-glas”, vult Busch aan.

Vloerisolatie

Tot slot is de vloer een punt van aandacht. 
Zelfs al bedraagt het warmteverlies via de 
vloer slechts 6 tot 8 procent. “Als er een krui-
pruimte aanwezig is, dan is isolatie aan de 
onderzijde aan te raden. Mede omdat de vloer 
behoorlijk verhoogd wordt door op de dek-
vloer een isolatielaag en vloerverwarming aan 
te leggen. Dan kom je in de knel met de deur-
hoogtes. Bovendien willen de meeste bewo-
ners de mooie authentieke granieten vloeren 
zien. Om deze iets comfortabeler aan te laten 
voelen is isoleren van de kruipruimte de enige 
optie.”

De periode 1960 tot 1990
Ruim een derde van de Nederlandse woningen is gebouwd in de jaren 60 en 70 en bijna dertig 

procent in de jaren 80 en 90. Daarmee vertegenwoordigen deze huizen meer dan de helft van de 

huidige woningvoorraad. Kenmerkend voor woningen die in de periode 1960-1990 zijn gebouwd 

is dat ze ontwikkeld zijn vanuit een ‘wijkgedachte’. Dat verklaart ook het repeterende karakter, 

zowel qua uiterlijk als indeling. Dat biedt veel mogelijkheden om deze woningen grootschalig te 

verduurzamen. Vooral bij woningbouwcorporaties gebeurt dat nu in een rap tempo.

“Sinds 1960 is een spouwmuur 
verplicht. Dat betekent ech-
ter niet dat de isolatiewaar-
den erg hoog zijn. Om een 

idee te geven: in 1973 bedroegen de minimum-
isolatie-eisen in de toenmalige Modelbouwver-
ordening voor het dak – afhankelijk van de 
massa – Rc 0,69 of 0,86 m2K/W, voor de gevel 
Rc 0,43 of 0,86 m2K/W en de vloer Rc 0,69 of 
0,86 m2K/W (zie kadertekst, red.). Langzaam 
werden die eisen strenger; in 1981 waren de 
minimumeisen voor zowel het dak, de gevel als 
de vloer Rc 1,3 m2K/W. Maar pas in 1992 werden 
met de komst van het Bouwbesluit de eisen 
echt fors bijgesteld, naar Rc 2,5 m2K/W”, zegt 
Busch. “Dat betekent dat voor woningen die in 
de jaren 60, 70 en 80 zijn gebouwd spouw-
muurisolatie alleen niet genoeg is om een ge-
wenste Rc-waarde van 3,5 m2K/W te halen. Door 
de spouwdikte is de Rc-winst die behaald kan 
worden met spouwmuurisolatie minimaal. 
ISSO berekende dat als op dit moment een lege 
spouw gevuld wordt met 60 of 70 mm Airpop, 
Rc 1,86 m2K/W de maximaal haalbare isolatie-
waarde van de gevel is. Daarnaast moet je ook 
bij deze woningen goed letten op de kierdich-
ting.” Daarom kiezen woningbouwcorporaties 

vaak liever voor een volledige schilrenovatie 
waarbij ze de isolatiewaarden aanhouden van 
het huidige Bouwbesluit: gevel Rc 4,7 m2K/W en 
daken Rc 6,3 m2K/W. Busch: “Daar wil ik echter 
wel een kanttekening bij plaatsen: Rc-waarden 
zijn niet heilig. Ik denk dat een woning met een 
gevel Rc-waarde 3,0 m2K/W en dak Rc-waarde 
3,5 m2K/W, aangevuld met balansventilatie, 
beter is voor de efficiency van de warmtepomp 
dan een woning die voldoet aan de huidige 
nieuwbouweisen maar is uitgerust met mecha-
nische ventilatie (systeem C). Hierdoor worden 
namelijk alle isolatiemaatregelen teniet gedaan 
door de gaten in de gevel.”

Van boven naar beneden

Ook voor woningen uit de jaren 60, 70 en 80 
geldt dat bij het verduurzamen van boven naar 
beneden gekeken wordt, omdat via het dak de 
meeste warmte verloren gaat (40% transmis-
sieverlies). “De eerste stap is om het dak te 
vervangen, naar een dak met een Rc-waarde 
6,3 m2K/W.” Een punt van aandacht is daarbij 
ook de welstandscommissie. “Niet alleen zal 
de gemeente een mening hebben over de ho-
gere nok. Als er maar één woning in een rij een 
nieuw dak krijgt, dan kan je dat zien als de 

kers op de taart, maar velen vinden het ook 
een dissonant. Hou daarnaast rekening met 
grotere overstekken en de nieuwe aansluitin-
gen op de gevel, zodat eventueel later buiten-
gevelisolatie aangebracht kan worden.”

Buitengevelisolatie

Voor de gevel geldt dat vaak al maatregelen 
zijn getroffen. Ook in de jaren 90 was spouw-
muurisolatie namelijk populair. “Het voordeel 
is dat daardoor de buitenmuurisolatie niet zo 
dik hoeft te zijn; je mag de isolatiewaarden 
namelijk bij elkaar optellen”, legt Busch uit. 
Daarnaast merkt hij dat welstandcommissies 
meestal welwillend staan tegenover buitenge-
velisolatie. “De repeterende woningbouw heet 
in de volksmond ‘eenheidsworst’ en veel wij-
ken snakken naar meer identiteit. De gevel 
aan de buitenzijde isoleren biedt technische 
kansen – om bijvoorbeeld een warmtepomp te 
plaatsen – maar het is ook mogelijk de wijk 
een nieuw straatbeeld te geven en een sociale 
facelift.”

Spijtvrije oplossingen? 

Populaire termen zijn tegenwoordig de no-re-
gretmaatregelen, oftewel de spijtvrije oplos-
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singen. De vraag aan Busch is wat hij ziet als 
de meest effectieve manieren om woningen te 
verduurzamen. “Voor mij is de Trias Energetica 
leidend. Stap één is het beperken van het 
energiegebruik. Dat doe je door primair de 
schil aan te pakken; dus dakisolatie, (buiten)
gevelisolatie en glas in combinatie met kier-
dichting. Bovendien werkt die aanpak com-
fortverhogend. Houd dan tevens rekening met 
de ventilatie. Balansventilatie of een decentra-
le ventilatie-unit met wtw zijn de beste oplos-
singen en ook vloerverwarming zie ik als een 
spijtvrije oplossing, omdat deze zowel met 

een modulerende cv-ketel als een warmte-
pomp kan functioneren.” 
Een punt om rekening mee te houden bij 
vloerverwarming is de isolatie die bij droge 
opbouwsystemen vaak minimaal 10 centime-
ter bedraagt. “Ik ben een fervent voorstander 
van vloerverwarming, maar weet ook dat dit in 
bestaande bouw best een aardige operatie 
kan zijn. Een overweging kan zijn om te kiezen 
voor andere lagetemperatuurverwarming (lt-
v)-afgiftesystemen in combinatie met decen-
trale ventilatieoplossingen of decentrale 
warmtepompen met ventilatie.”

Kosten

Omdat de grootste uitdaging de komende ja-
ren zal zijn om particulieren aan te sporen 
om hun huis te verduurzamen, vroegen we 
Busch naar de kosten om een twee-onder- 
een-kapwoning energetisch toekomstbesten-
dig te maken. “Die kosten zijn moeilijk pre-
cies aan te geven in de huidige markt, omdat 
grondstoffen en arbeid snel in prijs stijgen. 
Ruwweg schat ik in dat het toekomstbesten-
dig isoleren van een twee-onder-een-kap- 
woning tussen de € 30.000,- en € 40.000,- 
bedraagt. Dat is inclusief buitengevelisolatie, 
nieuw glas en kozijnen en een vernieuwd 
dak. De kosten voor de ventilatie en de warm-
tepomp moeten hier nog bij worden opge-
teld.” 
Maar er zijn subsidieregelingen waar gebruik 
van kan worden gemaakt. Voor buitengeve-
lisolatie bedraagt de ISDE-tegemoetkoming  
€ 38,- per m2 en ook voor HR++, triple glas, 
advies en andere maatregelen kunnen particu-
lieren gebruikmaken van de subsidieregelin-
gen. Tot afgelopen voorjaar moesten eigena-
ren minimaal twee isolerende maatregelen 
treffen om voor subsidie in aanmerking te ko-
men, maar die regeling is sinds 2 april 2022 
aangepast. Wordt er slechts één isolatiemaat-
regel genomen, ook dan ontvangt de aanvra-
ger een vast bedrag per vierkante meter. Dit 
subsidiebedrag is wel lager, circa vijftien pro-
cent van de kosten. 

Isolatie

Modelbouwverordening 19651

Daken Buitenwanden Vloeren

1965 1,0 (massa dak ≤ 100 kg/m2)
0,8 (massa dak > 100 kg/m2)

1,00 (massa gevel ≤ 100 kg/m2)
0,70 (massa gevel > 100 kg/m2 ≤ 250 kg/m2)
0,50 (massa gevel > 250 kg/m2)

1,0 (massa vloer ≤ 100 kg/m2)
0,8 (massa vloer > 100 kg/m2)

1973 0,86 (massa dak ≤ 100 kg/m2)
0,69 (massa dak > 100 kg/m2)

0,86 (massa gevel ≤ 100 kg/m2)
0,60 (massa gevel > 100 kg/m2 ≤ 250 kg/m2)
0,43 (massa gevel > 250 kg/m2)

0,86 (massa vloer ≤ 100 kg/m2)
0,69 (massa vloer > 100 kg/m2)

1974 1,0 (massa dak ≤ 100 kg/m2)
0,85 (massa dak > 100 kg/m2)

1,00 (massa gevel ≤ 100 kg/m2)
0,85 (massa gevel > 100 kg/m2 ≤ 250 kg/m2)
0,70 (massa gevel > 250 kg/m2)

1,0 (massa vloer ≤ 100 kg/m2)
0,85 (massa vloer > 100 kg/m2)

1978 1,29 1,29 1,29

1981 1,3 1,3 1,3

1986 2 2,0 2,0

1989 2,5 2,5 2,5

1 Dit is de hoofdlijn van de eisen; er stonden in de regels van de MBV 1965 allerlei afwijkingen en nuances.

Bouwbesluit 1992 (1992-2003)
Uitwendige scheidingsconstructie

1992 2,5

Bouwbesluit 2003 (2003-2012)

Uitwendige scheidingsconstructie

2003 2,5

Bouwbesluit 2012

Uitwendige scheidingsconstructie

2012 3,5

Daken Buitenwanden Vloeren

2015 6,0 4,5 3,5

2021 6,3 4,7 3,7

Bron: Jacco Huijzer, Nieman Raadgevende Ingenieurs

Isolatie-eisen  
vanaf 1965
Eisen aan de isolatiewaar-

den (in m2K/W) bij nieuw-

bouw volgens Modelbouw-

verordening en Bouw- 

besluit (vanaf 1992). De 

eisen uit de Modelbouwver-

ordening moesten door de 

gemeenten in hun eigen 

bouwverordening worden 

opgenomen, maar het 

geeft wel een beeld van 

wat de eisen waren. 
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Woningen van rond de 
eeuwwisseling
Bewoners van woningen die rond de eeuwwisseling zijn gebouwd zijn misschien wel het lastigst 

te mobiliseren om de schil van hun woning te verbeteren. Vanaf 1992 was de eis voor nieuw-

bouwwoningen een Rc-waarde van minstens 2,5 m²K/W voor zowel het dak, de gevel als de 

vloer. Dat is nog lang niet op hetzelfde niveau als de huidige eisen (4,7 in de gevel, 6,3 in het 

dak en 3,7 in de vloer), maar voor hun gevoel zitten deze mensen in een nieuw huis waar het 

comfortabel toeven is. Daarmee zijn woningen van rond de eeuwwisseling echter nog niet 

geschikt voor lagetemperatuurverwarming.

“Vaak zijn de Rc-waarden van de huizen die 
rond 2000 zijn gebouwd iets hoger dan toen-
malig voorgeschreven in het Bouwbesluit, 
maar dat is nog steeds niet voldoende om effi-
ciënt gebruik te maken van een warmtepomp. 
Ten eerste omdat balansventilatie veelal ont-
breekt en er door de natuurlijke aanvoer van 
systeem C veel warmteverlies optreedt. Boven-
dien is het glas een punt van aandacht. Rond 
de eeuwwisseling werd glas toegepast met 
een U-waarde 2,6 W/m2K. Pas in 2005 werd 
die norm aangescherpt tot Ug 1,6 (g staat voor 
glas). Hierdoor ontstaat koudeval en discom-
fort. Bij deze woningen is het moeilijk om de 
ruimtes energiezuinig en comfortabel te ver-
warmen met alleen vloerverwarming, zeggen 
sommige experts. Hun motivatie is dat vloer-
verwarming in het voor- en najaar (als de tem-
peratuurverschillen groot zijn) niet altijd snel 
genoeg reageert op de koude luchtstroming 
langs de binnengevel.” 
Om die koudeval op te vangen raden zij vloer-
verwarming en lagetemperatuurradiatoren 
aan. Zelf denkt Busch dat vloerverwarming 
volstaat. “Ik zal nooit zeggen dat vloerverwar-

ming traag is, dat is namelijk niet zo. Vloerver-
warming wordt pas langzamer als bewoners  
’s nachts de temperatuur een paar graden la-
ger zetten. Als de temperatuur constant wordt 
gehouden is er niets aan de hand en draagt 
vloerverwarming bij aan een stabiel en com-
fortabel binnenklimaat.” Natuurlijk kan er ook 
gekozen worden voor nieuwe beglazing. Een 
tip is om te kiezen voor HR++-glas gevuld met 
argongas. De U-waarde (warmtetransmissie) 
van dit glas bedraagt 0,9 W/m2K bepaald vol-
gens de norm EN 1279.” 

Toekomstgericht

Voor de nieuwere woningen raadt Busch aan 
om bij verbouwingen te kiezen voor de meest 
toekomstgerichte oplossingen. “Balansventi-
latie en een schil met isolatiewaarden op 
nieuwbouwniveau. Het verbetert het comfort 
en de woning wordt couranter. Voor het effici-
ent laten functioneren van een warmtepomp is 
het niet nodig om een huis bijvoorbeeld naar 
passiefhuisniveau te renoveren of te voldoen 
aan de huidige eisen. Maar er zijn nog dertig 
jaar te gaan tot 2050, in die tijd zullen eisen 
bijgesteld worden. Door nu op natuurlijke ver-
vangingsmomenten te kiezen voor hoogwaar-
dige oplossingen – nieuw dak, buitengeveliso-
latie, HR++-glas en ventilatie met warmte- 
terugwinning – is de woning op de toekomst 
voorbereid.”

Passiefhuis

Willen bewoners een stap verder gaan en hun 
huis renoveren naar passiefhuisniveau, dan 
zijn de uitgangspunten anders dan hiervoor 
beschreven. De isolatiewaarden zijn niet di-
rect leidend, maar de energievraag. Busch: 
“Een passiefhuis heeft een maximale warmte-

vraag van 15 kWh/m2/jaar. Er wordt uitgegaan 
van vijf pijlers: uitstekende schilisolatie, 
luchtdichte gebouwschil, triple glas, ventilatie 
met wtw-balans en minimale thermische lek-
ken. Dat laatste is echt een punt van aan-
dacht. Houten voordeuren zijn vaak in de loop 
der jaren kromgetrokken, door de brievenbus 
en het kattenluik komt een stroom koude lucht 
naar binnen én – een klassieker – denk ook 
aan de meterkast. Daar tocht het behoorlijk.” 
Aan de ingrijpende maatregelen die getroffen 
moeten worden hangt een prijskaartje. “Wen-
selijk is om de gevel en het dak te isoleren 
naar Rc-waarden van minimaal 8 m²K/W. Dat is 
alleen mogelijk als het dak vervangen wordt 
en daarbij goed gelet wordt op de doorvoeren 
van bijvoorbeeld de ventilatie en de aanslui-
tingen van de zonnepanelen. De kosten voor 
een nieuw dak bedragen ongeveer € 100,- per 
m2. De gevel renoveren naar passiefhuisni-
veau kan alleen met buitengevelisolatie (vanaf 
€ 100,- per m2). Triple glas kost inclusief kozij-
nen circa € 180,- per m2 en dan komen er nog 
kosten bij voor eventueel nieuwe deuren.” 
Een voordeel is er wel: de aanschafkosten 
voor een warmtepomp vervallen. “In principe 
worden passiefhuizen verwarmd door een ba-
lansventilatiesysteem met naverwarming. Er is 
echter iets vreemds aan de hand: bij passief-
huizen is de installatiecomponent onderge-
schikt omdat een wtw-systeem en een voorzie-
ning voor warmtapwater volstaan. Een kleine 
warmtepomp in een passiefhuis plaatsen kan, 
maar is eerlijk gezegd niet nodig. Het gevraag-
de vermogen van een passieve woning be-
draagt namelijk slechts 500 tot 800 W, in het 
onvoordeligste geval 1,2 kW. De kleinste 
warmtepompen leveren nog altijd 2 kW en zijn 
daardoor te groot.”
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