
Buurtenergie Statenkwartier (BES)

De duurzame ‘kraamkamer’ van 

 het Statenkwartier 

DAKISOLATIE – Barend van Engelenburg



Quiz 

Wat was het gemiddelde gasverbruik per woning in Nederland in 2018? 

A. 2100 m3 

B. 1800 m3 

C. 1500 m3 

D. 1200 m3 

Wat was het gemiddelde gasverbruik van een tussenwoning in Nederland in 2018? 

A. 2400 m3 

B. 2000 m3 

C. 1600 m3 

D. 1200 m3 

En in het Statenkwartier? 

A. 2400 m3 

B. 2000 m3 

C. 1600 m3 

D. 1200 m3



Quiz – deel 1 

Wat was het gemiddelde gasverbruik per woning in Nederland in 2018? 

A. 1200 m3 

B. 1500 m3 

C. 1800 m3 

D. 2100 m3 

Wat was het gemiddelde gasverbruik van een tussenwoning in Nederland in 2018? 

A. 1200 m3 

B. 1600 m3 

C. 2000 m3 

D. 2400 m3 

En in het Statenkwartier? 

A. 1200 m3 

B. 1600 m3 

C. 2000 m3 

D. 2400 m3

 2018 

 Nederland woning gemiddeld  1270 m3 

 Nederland tussenwoning  1190 m3 

 Statenkwartier tussenwoning  2450 m3 

  
 Onze tussenwoning: bijna 40% meer gas per 

 vierkante meter woonoppervlak. 



Waar zitten die warmtelekken?  



Waar zitten die warmtelekken?  

Warmteverliezen van een gemiddelde Nederlandse eengezinswoning



Waar zitten die warmtelekken?  

Warmteverliezen van een gemiddelde Nederlandse eengezinswoning

 Conclusie: 

 Dak isoleren is het beste wat je kan doen!



Na-isolatie plat dak

1. Hoe zien onze daken er uit 
2. Waar isoleren 
3. Welke materialen 
4. Kosten en besparingen 
5. Subsidie









Waar isoleren? – van binnen



Waar isoleren? – van buiten



Waar isoleren? – van binnen

 Les één (voor onze daken): 

 Van binnenuit isoleren kun je beter niet doen!



Hoe isoleren van buiten?

Warm dak Omgekeerd dak



Even twee termen



Welke materialen voor buitenisolatie?
PIR (polyisocyanuraat) EPS (geëxpandeerd  

polystyreenschuim)

Resol (bakeliet met hars) XPS (geëxtrudeerd  
polystyreen)



Eigenschappen materialen voor buitenisolatie

Minimale dikte* Geschikt voor omgekeerd dak?
Resol 80 mm nee

PIR 80 mm nee

EPS 140 mm nee

XPS 140 mm ja

* Subsidieregeling Den Haag – plat dak 

Informatie over materialen met een DuboKeur (milieukeur voor bouwmaterialen) vindt u op  
http://www.nibe.info/nl/dubokeur-producten 

http://www.nibe.info/nl/dubokeur-producten
http://www.nibe.info/nl/dubokeur-producten


Uitvoeringsdetails
◆ Warm dak  

➢ Specialistisch werk: uitbesteden 

➢ Maakt niet uit welk materiaal als het maar een Rd van meer dan 3,5 heeft of een dikte die meer is dan getoond 
(voor de subsidies).  

◆ Omgekeerd dak 

➢ Kan je zelf doen of laten doen.   

➢ Waar moet je op letten? 

➢ Aflopend leggen, zorgen voor voldoende afschot (meer dan 1cm per meter).  

➢ Voldoende gewicht op de isolatieplaten zodat ze blijven liggen onder diverse omstandigheden (wind, 
water).  

➢ Voldoende ruimte om bij een hoosbui het water te laten afvloeien (betekent soms dat de boeiboorden 
verhoogd moeten worden of in ieder geval dat er goot in de isolatielaag moet worden opgenomen).  

➢ Opletten dat er geen ongewenste andere effecten optreden (zoals koudebruggen, water onder de 
loodslabben). 

➢ Randen goed bedekt, vanwege meeuwen.  

➢ Vraag BES of wijkenergieadviseur om advies en instructies



Kosten en besparingen
Soort isolatie Kosten per m2  

(in Euro)
Kosten 

dak 
(Euro)

Besparing per dak  
(in Euro per jaar)

Rendement

Warm dak – specialist totaal 150 7500 616 8%

Warm dak – specialist enkel het isolatie deel 
Omgekeerd dak – specialist 

40 2000 616 31%

Omgekeerd dak – zelf doen 25 1175 579 49%

Alle cijfers inclusief BTW en andere belastingen. Dak oppervlak is 50m2. Bij 
omgekeerd dak gerekend met 3 m2 gootruimte. Gasbesparing per m2 isolatie is 16 
m3 per jaar. Gebruikte gasprijs is 0,77 Euro per m3. Gegevens van MilieuCentraal en 
internet sites van leveranciers.   



Subsidie

Subsidie gever Subsidie  
(Euro per m2)

      Voorwaarden

Gemeente Den Haag 12,50* • Alleen warm dak 
• Minimale diktes

Rijksoverheid 20 • Minstens één andere besparingsmaatregel (isolatie, glas, etc.) 
• Minimaal Rd van 3,5 
• Minimale oppervlaktes (31 m2 tussenwoning)

* Maximaal 50% van de kosten. 

Voorlopige conclusie: de beide subsidies zijn tegelijk aan te vragen en te krijgen.  



Tips

➢Vraag advies aan BES of de wijk-energie-adviseur 

➢Laat het door een erkend bedrijf doen, geen beunhazen 

➢Vraag 3 offertes aan 

➢Heeft u nog tips?



Samenvatting
◆ Dak isoleren is de meest besparende maatregel die u kunt 

nemen.  

◆ Advies:  

➢ ga voor een warm dak aangelegd door een specialist. 

➢ zelf doen: omgekeerd dak maar dan heel goed opletten 

◆ Altijd goed laten isoleren als het dak toch vervangen wordt! 

◆ Ook als het dak nog niet vervangen moet worden is het slim na 
te gaan wat de kosten en baten zijn (daar kan BES bij helpen).  


