
Welkom bij deze opleiding om  energiemeester te worden. In deze presentatie
nemen we je mee door de basisopleiding voor vrijwillige energiemeesters
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Isoleren is één ding. Correct isoleren een ander.

Kijk of de isolatie correct geplaatst is.  Dit gaat al technisch met aspecten als:

- Is er een dampscherm (goed) geplaatst?

- Sluit de isolatie goed aan? 

- Is er asbest aanwezig? 



Luchtdichtheid is hoe langer hoe meer belangrijk. Elk luchtlek is een energielek.
De luchtdichtheid wordt gemeten met een blowerdoortest. Die term kun je gebruiken als 
een zoekterm op Internet.
Vooral rond schrijnwerk vraagt een luchtdichte aansluiting extra aandacht. 
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Hoe meer je de woning inpakt, hoe beter je moet ventileren.

Verluchten ≠ Ventileren !

Bij ventileren is de stroom van verluchting vooral belangrijk. 

Dus zorg voor een toevoer en afvoer in tegenovergestelde hoeken zodat de volledige 
ruimte kan worden verlucht.

De gangen zijn passages, dus zorg dat ook daar de lucht kan passeren door deuren open 
te zetten op momenten dat er verlucht wordt.
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Efficiënt en energiezuinig ventileren = kiezen voor een volwaardig ventilatiesysteem!
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Het verschil tussen dubbel Hrglas en drievoudig glas is niet groot.

Maar wel opmerkelijk!

Een verschil in temperatuur van minder dan 2° wordt niet als kil/koud ervaren. Een 
temperatuurverschil van meer dan 2° wel. Dus de keuze voor drievoudig glas is vooral 
een comfortkeuze. Bijvoorbeeld bij grote ramen dicht tegen een tafel/zetel zal dit zeker 
zijn meerwaarde hebben.
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In meeste gevallen betekent een verkleurd vlammetje dat er een folie extra aanwezig is 
en het vermoedelijk om HR-glas gaat. Maar let op, sommige HRglazen geven geen 
verkleurd vlammetje.

Ook door de afstandshouders is het onderscheid te zien. Zie je er een datum op? Of een 
waarde of code? Alles van voor 2000 is vermoedelijk gewoon dubbel glas (thermopan)
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Bij vervangen van beglazing denk vooruit. Vooral ventilatie en zonwering kan best al mee 
in overweging genomen worden (of de manier waarop)
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Als de raamkaders vernieuwd worden, dient er ook al nagedacht te worden over hoe de 
buitenmuren op termijn misschien worden na-geïsoleerd… . Hou hierbij vooral rekening 
met de positie van je nieuwe raamkaders: kunnen deze op termijn mooi aansluiten op 
de nieuw te plaatsen buiten- of binnenisolatie?

19







Moeten de raamkaders ook sowieso vervangen worden? Doe dit dan eerst! Dan kan de 
spouwisolatie mooi aansluiten op het nieuwe raamwerk!



Opletten voor condens- en schimmel vorming tussen isolatie en buitenmuur (je kan dit 
probleem achteraf moelijk detecteren, maar de gevolgen zijn zeer slecht voor een 
gezond binnenklimaat in de woning).

De isolatie moet daarom aan de binnenzijde (warme zijde) dampdicht afgewerkt 
worden. Dit om te voorkomen dat er damp vanuit de woning door de isolatie naar de 
koude buitenmuur kan om dan te condenseren.







Eerst je energieverbruik zoveel mogelijk omlaag waar mogelijk, dan pas investeren in 
hernieuwbare energie. De energievraag wordt zo kleiner, dus de installatie zal ook 
kleiner en dus goedkoper worden!













Hier wordt dieper op ingegaan in de presentatie ‘Warmtecoach’
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Hier wordt dieper op ingegaan in de presentatie ‘warmtecoach’
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En dit is dus de laatste dia.
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