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Warmtescan
In alle dorpen op Ameland zijn, met de inzet van vele vrijwil-
ligers, van de meeste woningen warmtescans gemaakt. Die 
helpen bewoners die met isolatie aan de slag willen.

Foto van warmtestraling
Een warmtescan is eigenlijk een foto van de warmtestraling 
van een huis. Op die foto is de temperatuur te zien van de 
verschillende delen van het huis: de muren, het dak, de ramen 
en deuren. De kleuren op de foto staan voor de temperatuur: 
blauw is het koudst (omgevingstemperatuur), rood en wit 
wijzen op de hoogste temperaturen. Geel en groen zitten 
daar tussenin.

Inzicht in weglekkende warmte
De beelden zijn gemaakt bij koud 
weer, terwijl het huis binnen 
gewoon verwarmd is. Een per-
fect geïsoleerd huis is aan de 
buitenkant net zo koud als de 
omgeving. Maar een huis 
waar warmte uit weg-
lekt, heeft op sommige 
plekken een warmere 
buitenkant. Als de foto 
laat zien dat een deel van 
een muur warmer is dan 
de rest, wijst dat op het 
weglekken van warmte. 

Van inzicht naar actie
Erwin de Boer, energieadviseur bij 
de gemeente: “Warmtelekken zitten 
vaak op plekken waar je ze niet ver-
wacht. We zien bijvoorbeeld vaak dat er 
warmte weglekt bij deur- en raamkozij-
nen, bij de aansluiting van een dakkapel 
of bij de overgang van muur naar dak of 
dakgoot. Als daar zwakke plekken zijn, 
kun je er meteen mee aan de slag. Dat 
levert al een eerste besparing op. Juist 
ook in woningen die al geïsoleerd zijn.”

VERKLARING SCAN: de radiator onder 
het raam straalt dwars door de gevel

Warmteverlies in uw woning
Voelt u wel eens een koude luchtstroom in uw huis, ook al is 
de ruimte goed verwarmd? Dan is de kans groot dat uw huis 
onnodig warmte verliest.

Als iemand in de winter de verwarming in huis afzet, koelt het 
huis langzaam af. Het verliest warmte. Een goed geïsoleerd 
huis verliest langzaam warmte. Bij een ongeïsoleerd huis 
gaat het snel. De meeste warmte verdwijnt via het dak, de 
muren en de ventilatielucht. Plekken waar isolatie ontbreekt 
en waar warmte gemakkelijk kan weglekken, noemen we 
een ‘koudebrug’. Denk aan een betonnen vloer die meteen 
verbonden is met de buitenmuur.
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