
 

Kluswijzer 

 
 

Zelf uw woning isoleren 
 

Wilt u besparen op energiekosten en ook nog een bijdragen aan een beter milieu? Door 
zelf uw woning te isoleren kan dat. De materiaalkosten van het isoleren zijn vaak binnen 
enkele maanden terugverdiend door een besparing op de energiekosten. Ook heeft 
isolatiemateriaal een geluidswerende eigenschap. Het isoleren van uw woning levert u 
dus veel voordelen op! 
 
Goed Wonen wil u graag de ruimte geven om uw woonwensen te realiseren. Hier zijn 
wel spelregels aan verbonden. Voor sommige veranderingen hebt u schriftelijk 
toestemming van Goed Wonen nodig. Neem daarom voordat u met de werkzaamheden 
begint, altijd eerst contact op met Goed Wonen. Zo voorkomt u dat u na het klussen 
voor vervelende verrassingen komt te staan. 
 
Deze klusfolder biedt u handvatten en tips voor het isoleren van uw woning. Bovendien 
leest u hier welke voorwaarden Goed Wonen stelt.  
 

Voordat u aan de slag gaat 
 
Isolatie kunt u redelijk eenvoudig zelf aanbrengen op het dak, de vloer en de binnenwanden. 
Voor het isoleren van de buitenmuren en het aanbrengen van dubbele beglazing kunt u beter 
een vakman inschakelen. In een aantal gevallen is het inschakelen van een vakman nodig om 
in aanmerking te komen voor een subsidie. Voor meer informatie over subsidies kunt u 
contact opnemen met Goed Wonen. U kunt hier ook een aanvraagformulier voor subsidies 
ophalen.  
 

Aan de slag 
 
Een schuin dak isoleren 
Kijk voordat u een schuin dak isoleert altijd eerst onder de dakpannen of er geen dampdichte 
laag (plasticfolie of bitumenpapier) is aangebracht. Als dit wel het geval is en u wilt van 
binnenuit isoleren, dan moet u dit eerst verwijderen om condensvorming te voorkomen. U kunt 
isolatie op een schuin dak op twee manieren aanbrengen: tegen het dakbeschot of vrij van het 

dakbeschot.  
 
Isoleren aan de binnenzijde van het dak is vrij 
eenvoudig. U kunt hiervoor zowel glas- als steenwol, als 
polystyreenplaten of noppenfolie gebruiken. Voor de 
warmteweerstand maakt het niet uit of u de isolatie óp, 
of tussen de dakgordingen (spanten) aanbrengt. In het 
eerste geval spijkert u eerst latten dwars op de balken 
(deze latten komen dus verticaal te zitten), waarna u het 
isolatiemateriaal ertussen klemt, om dit vervolgens vast 
te nieten of te lijmen. Breng daarna aan de warme zijde 
(dat is de binnenzijde) een dampdichte folie aan. Zorg 
ervoor dat de foliebanen elkaar minimaal 10 centimeter 
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overlappen en dat de naden goed afgeplakt worden met aluminiumtape.  
 
Een plat dak isoleren 
Als een plat dak met een gesloten dakbedekking (bijvoorbeeld bitumen) bedekt is, mag u dit 
nooit aan de binnenzijde isoleren. Hierdoor zou het een 'koud dak' worden, wat grote schade, 
zoals bijvoorbeeld houtrot, kan veroorzaken. Het isoleren en waterdicht afsluiten van een plat 
dak kan alleen met speciaal daarvoor bestemde materialen en is een karwei dat u het beste 
aan de vakman kunt overlaten.  
 
Vloeren begane grond isoleren 
U kunt een houten vloer op de begane grond isoleren, door in de kruipruimte het 
isolatiemateriaal tussen of tegen de vloerbalken te plaatsen. De platen of dekens kunnen op 
latjes steunen die u aan beide zijden van de balken heeft gespijkerd, of op draden die u zigzag 
om half ingeslagen spijkers heeft gespannen. Een stijve isolatieplaat kan tegen de onderkant 
van de balken worden gelijmd. Voor spijkerflensdekens maakt u een regelconstructie. Let erop 
dat in een vochtige kruipruimte het materiaal nooit direct tegen de vloerdelen komt. Bij een 
houten vloer mag u geen dampdichte laag aanbrengen. Voor betonnen vloeren bestaan 
plakankers. Dit zijn speciale pinnen waaraan de isolatieplaten gemakkelijk geklemd kunnen 
worden. De dampdichte laag moet in dit geval aan de bovenzijde komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muren isoleren 
Als uw buitenmuur een (lucht-)spouw heeft, kunt u deze door een vakman laten vullen met 
isolatiemateriaal. Wilt u zelf een buitenmuur isoleren, plaats dan een voorzetwand aan de 
binnenzijde. Dit gaat uiteraard wel ten koste van woonruimte. Voor deze klus zijn zowel platen 
als (spijkerflens)dekens geschikt. Platen kunt u direct tegen de binnenmuur lijmen. Voor 
dekens maakt u eerst een houten raamwerk tegen de muur aan. In alle gevallen is een 
dampdichte folielaag noodzakelijk. Daarna werkt u de wand af met bijvoorbeeld plaatmateriaal 
en wandbekleding.  
 
Een scheidingswand tussen twee ruimtes kunt u isoleren met elke materiaalsoort zonder 
dampdichte laag. Gebruik voor de badkamer plastic folie met zorgvuldig afgeplakte naden. 
Voor zowel daken als muren bestaan er overigens ook combinatieplaten, die het 
isolatiemateriaal en de afwerklaag in één hebben. 
 
Leidingen isoleren 
Het isoleren van leidingen is redelijk eenvoudig. In tegenstelling tot de eerder beschreven 
isolatieklussen wilt u de warmte nu niet in de woning hebben, maar in de leidingen houden. In 
ruimten die u wel wilt verwarmen, hoeft u uiteraard geen isolatie om de leidingen aan te 
brengen. In de ruimten die niet verwarmd hoeven worden, zoals een zolder of de kruipruimte, 
kunt u de leidingen isoleren door er voorgevormd geëxpandeerd polyethyleenschuim omheen 
te klemmen. Laat de verschillende delen goed op elkaar aansluiten en dicht alle naden met 
lijm of speciaal plakband. 
 
 
 

Vloeren verdieping isoleren 
Meestal kunt u de houten verdiepingsvloer van bovenaf isoleren door de vloerdelen weg te 
halen en daaronder te isoleren. U kunt ook de plafondafwerking verwijderen en daarboven 
isoleren. In principe is de werkwijze hetzelfde als die van de beganegrondvloer zoals 
hierboven beschreven is. 
 
Het is niet toegestaan om een betonnen verdiepingsvloer te isoleren. 
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Onderhoud en verhuizen 
U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de door u aangebrachte isolatie. De 
aangebrachte isolatie kunt u gewoon laten zitten als u gaat verhuizen. Om beschadigingen te 
voorkomen, adviseren wij u om ze niet weg te halen. In enkele gevallen kunt u van Goed 
Wonen een vergoeding krijgen voor de door u aangebrachte isolatie. De hoogte van de 
vergoeding is afhankelijk van de kwaliteit en de ouderdom van het materiaal.  
 
Meer informatie 
Meer informatie over het klussen in uw woning vindt u de brochure Zelf Voorzieningen 
Aanbrengen. Hierin leest u welke aanpassingen u in en om uw woning mag doen, welke eisen 
en voorwaarden we stellen en of u in aanmerking komt voor een vergoeding.  
 

Hebt u nog vragen over deze klusfolder? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers 
Klantzaken. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en 
op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (0492) 34 88 88.  


