
Isolatiemateriaal kiezen 
Isolatie gemaakt van gerecycleerd glas, van kunststof of na-
tuurlijke materialen... Er zijn verschillende soorten beschik-
baar. Maar wanneer kiest u welk isolatiemateriaal?

Ruimte eerste bepalende keuze
De ruimte die u wilt isoleren is al een eerste bepalende keuze 
tussen de verschillende materialen. Afhankelijk van de plek 
van de isolatie (vloer, bodem, dak, spouwmuur, of buiten-
muren) vallen bepaalde materialen af of zijn ze juist heel 
geschikt.

Kostprijs
Hoeveel bedraagt de gemiddelde prijs voor isolatie per m2? 
Dat hangt in grote mate af van de aard van uw project en 
de aanpak. Het opvragen van offertes helpt om inzicht te 
krijgen in de kosten voor isolatie, maar ook om adviezen rond 
materialen, werkwijzen en uitvoertermijnen gericht te kunnen 
vergelijken. 

Milieuvriendelijkheid isolatiematerialen
Milieucentraal heeft de milieuvriendelijkheid van isolatie-
materialen in kaart gebracht. Materialen zijn beoordeeld  
naar broeikasgasuitstoot, landgebruik, invloed op de bodem 
en biodiversiteit, en gifstoffen. Afraders: schapenwol en  
gespoten purschuim met HFK’s.
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TIP
Als u zelf aan de 
slag gaat: volg 
de kluswijzers en 
gebruiksaanwijzing 
nauwkeurig.

Correct  
aanbrengen 
belangrijk

Breng het isola-
tiemateriaal op de 
juiste manier aan. 
Het moet goed vast-
zitten en de onder-
delen moeten goed 
op elkaar aansluiten. 
Zo worden koude 
plekken, energiever-
lies en condens- en 
schimmelvorming 
voorkomen. 

ENERGIELABEL  
& ISOLATIE
Met een energie- 
label kunnen ko-
pers en huurders 
in één oogopslag 
zien hoe energie-
zuinig een woning 
is. Er staat onder 
andere vermeld 
of de isolatie van 
de woning voldoet 
aan de ‘Standaard 
voor isolatie’. Is 
dat het geval, dan 
is de woning klaar 
voor een toekomst 
zonder aardgas. 

Isolatiewaarden
Hoe goed isoleert het materiaal? De isolatiewaarde staat 
op de verpakking of op het materiaal zelf. Er bestaan echter 
verschillende soorten isolatiewaarden voor verschillende 
soorten isolatiematerialen. Hieronder vindt u de waardes  
die u tegen kunt komen en wat ze concreet betekenen.

Hoe hoger, hoe beter...
Rd-waarde
De Rd-waarde geeft aan hoe goed of slecht warmte 
door het materiaal gaat. Hoe groter de Rd-waarde, hoe 
groter de weerstand en hoe beter het materiaal isoleert. 
De isolatiewaarde wordt berekend aan de hand van de 
materialen en de dikte hiervan. 

Rc-waarde
De Rc-waarde is van belang bij isolatiemateriaal met 
meerdere isolatielagen. Deze lagen versterken elkaar  
en vormen samen de totale isolatiewaarde van het  
materiaal. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter.

Hoe lager, hoe beter...
U-waarde
De U-waarde geeft aan hoeveel warmte door een vier-
kante meter per seconde, per constructiedeel ontsnapt. 
In tegenstelling tot de Rd- en Rc-waarde betekent een 
lage U-waarde juist een hoge isolatiewaarde. 

Lambda-waarde
De Lambda-waarde geeft aan hoe goed het materiaal 
warmte kan geleiden. Een lage waarde betekent dat er 
weinig warmte door het materiaal verloren kan gaan 
en de isolatie dus beter is. De Lambda-waarde is te 
herkennen aan het symbool ‘λ’ op de verpakking, de 
Griekse letter L.

K-waarde
Een goed geïsoleerd huis heeft een lage K-waarde. 
De K-waarde wordt gebruikt om de totale gemiddelde 
isolatiewaarde van een woning of gebouw aan te geven. 
Een lagere K-waarde is beter dan een hogere. De exacte 
K-waarde is door een isolatiebedrijf te berekenen.

Standaard voor isolatie
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https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/isolatiemateriaal-kiezen/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/01/energielabel-standaard-voor-woningisolatie

