


Programma

• Introductie Duurzaam Bouwloket en Klimaatgesprekken

• Korte terugblik presentatie en referentierapport (mei 2019)

• 4 casussen naar aanleiding van klimaatgesprekken

• Infraroodfoto’s

• Actuele regelingen

• Aanbod bedrijven



• Energie besparen en energie opwekken

• Luchtkwaliteit in huis

• Comfortverbetering in huis

• Levensloopbestendig wonen

• Subsidies, duurzaamheidsleningen en lokale / landelijke 
regelingen

Duurzaam Bouwloket
Voor onafhankelijke informatie en advies over: 



Straataanpak Vogelwijk



Het rapport



De energiescan

Maatwerkadvies:
• Interview met bewoner(s)
• Bouwtechnische opname
• Luchtkwaliteitsmeting
• Analyse energiegegevens



Stapsgewijs naar aardgasvrij



Stapsgewijs naar aardgasvrij



Gevelisolatie Bodem- en vloerisolatie

Dakisolatie Vervangen beglazing

Stap 1. Hoogwaardige isolatie



Stap 2. Ventilatie



Stap 3. Duurzame energie opwekken



Stap 4. Duurzame verwarmen? 



Kan isolatie aangebracht worden vanuit de kruipruimte tegen de onderkant 
van mijn huisvloer worden aangebracht als deze gevuld is met kunststof chips?

Casus 1.

Welke mogelijkheden zijn er om de werkruimte te vergroten?

• Uitdiepen kruipruimte (handmatig / zuigtechniek)

• Minimale werkhoogte vloerisolatie
• Verwijderen isolatie? 
• Handelingsperspectief



Op welke manieren kan de vloer geïsoleerd worden?

Casus 1.

Thermokussens
(€ 35,-/m2)

Prestatiefolie
(€ 35,-/m2)

Jetspray (€ 40,-/m2)Woldekens/platen
(€ 35,-/m2)

Ecoschuim
(€ 30,-/m2)



Hoe kun je het beste isoleren bij een afgesloten 
betonnen fundament en hoog water?

Casus 2.

• Periode uitvoering
• Waterniveau / vochtigheid
• Toegankelijkheid bij compartimenten
• Keuze materiaal (stijgen en vocht)



Welke aspecten / aandachtspunten dienen gecontroleerd te worden vóórdat 
je kunt beginnen met het isoleren van een spouwmuur

Casus 3.

Woningen <1975: Woning vanaf > 1975
Geen regelgeving op het gebied van isolatie Beperkte isolatie aanwezig
Veel kansen op het gebied van isolatie! Minder kansen op het gebied van isolatie

(vloerisolatie vanaf +/- 1979)



Welke aspecten / aandachtspunten dienen gecontroleerd te worden vóórdat 
je kunt beginnen met het isoleren van een spouwmuur

Casus 3.



De spouw in de tussenmuren is aan de bovenzijde niet afgedicht, waardoor 
op koude dagen de warme lucht uit huis ontsnapt. Kan ik hier iets tegen doen?

Casus 4.



Infraroodfoto’s interpreteren

Warmtedoorslag radiatoren & 
warmteverlies bij gevel

Openstaand ventilatierooster



Infraroodfoto’s interpreteren

Belangrijk om altijd naar de 
temperatuurschaal te kijken bij het 
lezen van IR foto’s

Mogelijk warmteverlies 
bij vloer vanwege 
vloerverwarming



Infraroodfoto’s interpreteren

Opletten bij glas
(foto uit andere aanpak)



Collectief Aanbod Bedrijfsleven

Maatregel Bedrag Partijen

Vloer (reflectiefolie € 35,- per m2 Grimbergen/ Isolatiespecialist

Vloer (ecoschuim) € 30,- per m2 Isolatiespecialist

Spouw (supafil) € 16,- per m2 Grimbergen / Isolatiespecialist / AULA

Spouw (EPS) € 17,- per m2 Grimbergen/ Isolatiespecialist

Spouw (Aminotherm) € 19,- per m2 Isolatiespecialst

Bodem (20 cm HR++ parel) € 23,- per m2 Grimbergen/ Isolatiespecialist

Bodem (20 cm HR++ parel) € 29,- per m2 Grimbergen/ Isolatiespecialist



Regelingen voor u als bewoner

Subsidie

• Investeringssubsidie Duurzame Energie € 500,- t/m + € 2500,-

* warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en kachels 

• Subsidie Energiebesparing Eigen Huis situatie afhankelijk

• BTW teruggave zonnepanelen particulieren -/- 21% BTW

• Verlaagd btw tarief arbeid bij isolatiemaatregelen  9% BTW

Financiering

• Duurzaamheidslening Leiderdorp € 2.500,- t/m € 25.000,- (1,6%)

• Nationaal Energiebespaarfonds € 2.500,- t/m € 25.000,- (1,7 – 2,12%)

Voor meer informatie en de voorwaarden van de subsidieregelingen neem contact op 

met Duurzaam Bouwloket door te mailen naar info@duurzaambouwloket.nl of kijk op 

www.duurzaambouwloket.nl

mailto:info@duurzaambouwloket.nl
http://www.duurzaambouwloket.nl/


Voorbeeld duurzaamheidslening

https://www.svn.nl/berekenen/persoonlijke-lening/Leiderdorp/14263

https://www.svn.nl/berekenen/persoonlijke-lening/Leiderdorp/14263


Einde presentatie DBL

www.duurzaambouwloket.nl
info@duurzaambouwloket.nl

www.facebook.com/DuurzaamBouwloket
www.twitter.com/Dubo_Loket

http://www.facebook.com/duurzaambouwloket
http://www.facebook.com/duurzaambouwloket
http://www.twitter.com/dubo_loket
http://www.twitter.com/dubo_loket

