
Muurisolatie
Zonder isolatie verliest een woning zo’n 20% van zijn warmte 
via de buitenmuren. Muurisolatie zorgt ervoor dat warmte in 
de woning blijft. Daarnaast kan isolatie helpen tegen vocht-
problemen en geluidsoverlast. 

Woningen zonder (spouw)muurisolatie zijn in de koude jaar-
getijden vaak moeilijk op temperatuur te krijgen. Muurisolatie 
kan veel verschil maken: een beter comfort en lagere kosten. 
Grofweg zijn er drie manieren om muren te isoleren: isolatie 
van de spouw (1), isoleren aan de binnenzijde (2) en gevel-
isolatie aan de buitenkant (3). 

1   Spouwmuurisolatie

Vooral bij huizen gebouwd tussen 1920 en 1979 kan het 
interessant zijn om isolatie aan te brengen in de spouw, de 
lege ruimte tussen de binnen- en buitenmuur. Bij spouw-
muurisolatie wordt het isolatiemateriaal (zoals PUR-schuim, 
kunststofkorrels of vlokken glaswol) van buiten via smalle 
boorgaten in de spouw geblazen of gespoten. Huizen van 
vóór 1920 hebben meestal geen spouw, maar een massieve 
stenen muur. Bij oude huizen mét een spouw is die soms heel 
smal of te zeer vervuild en is isolatie met voorzetwanden of 
isolatie aan de buitenzijde een betere optie.

2   Isolatie met voorzetwanden

Er zijn verschillende soorten isolatiematerialen geschikt 
voor het isoleren van muren aan de binnenzijde. Het meest 
gebruikt zijn steenwol, glaswol, houtvezelplaat of PIR-plaat. 
De eerste drie isoleren ook goed tegen geluid, maar nemen 
iets meer ruimte in beslag. PIR-platen zijn over het algemeen 
dunner, waardoor er meer binnenruimte overblijft. De isolatie 
wordt afgewerkt met bijvoorbeeld gipsplaten en stucwerk.

3   Buitenmuurisolatie of gevelisolatie

Een muur kan ook vanaf de buitenkant worden geïsoleerd.  
De buitenmuur wordt dan voorzien van een isolatielaag en 
een afwerklaag. Omdat het aanzicht van het pand verandert 
is hiervoor een vergunning nodig. Extra aandacht is nodig 
voor aansluitingen met daken en andere panden en voor de 
afwerking van ramen en deuren. De kosten voor gevelisolatie 
zijn daarom relatief hoog. Het kan interessant zijn als buur-
huizen meteen ook worden geïsoleerd.
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Isolatie van scheidingswanden 
In grote panden hoeft niet altijd de gehele ruimte 
comfort te bieden. Isolatie van scheidingswanden kan 
dan zeer effectief zijn. Alleen de ruimte waar geleefd 
of gewerkt wordt, wordt verwarmd en geïsoleerd. Ook 
geluidhinder wordt zo verminderd. Voor isolatie van 
scheidingswanden zijn glaswol, steenwol en houtvezel 
zeer geschikt. Deze materialen isoleren ook goed tegen 
geluid en zijn gemakkelijk te verwerken.

Badkamerisolatie
In een goed geïsoleerde badkamer vormt zich minder 
condens. Dit komt doordat het temperatuurverschil 
tussen het wandoppervlak en de vochtige lucht in 
de ruimte niet al te groot wordt. Tijdens het douchen 
vormt zich nog wel condens, maar veel minder dan 
wanneer de wanden van de badkamer koud blijven. Bij 
goede ventilatie hoopt zich daardoor minder vocht op 
in de woning en neemt de kans op schimmelvorming 
af. Er bestaan speciale isolatieplaten voor badkamers, 
waar direct op getegeld kan worden.

Enkelsteen of 
eensteensmu-
ren bestaan uit 
een laag stenen. 
Een spouwmuur 
bestaat uit twee 
lagen, waartussen 
lucht of isolatie zit. 

Voor de gevel is
bij nieuwbouw een
isolatiewaarde van
Rd 4,4 de norm.  
Bij bestaande wo-
ningen is het vaak 
lastig en duur om 
zo ver te gaan. Dan 
is spouwmuur- 
isolatie een goed 
en relatief betaal-
baar begin. Extra 
isolatie met een 
voorzetwand of te-
gen de buitenkant
van de muur kan
later nog worden 
toegevoegd. Bij-
voorbeeld bij
een verbouwing.
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