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Isoleren
loont de moeite
De prijzen voor isolatie lopen erg uiteen, zo leert
ons onderzoek. Maar hoe dan ook is de
terugverdientijd redelijk, ook ecologisch gezien.
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EEN BLIK OP DE TOEKOMST
In de toekomst zullen de eisen qua
isolatie alleen maar strenger worden.
In Vlaanderen zal elke woning dak- of
zoldervloerisolatie moeten hebben tegen
2020. Tegen die datum zal ook alle
bestaande enkele beglazing de baan
moeten hebben geruimd voor minstens
verbeterd dubbel glas.
Het ziet er sterk naar uit dat het na 2020
gedaan zal zijn met de premies. U stelt
uw isolatiewerkzaamheden dus beter
niet te lang uit.
In Brussel heeft de minister van Milieu en
Energie de idee geopperd om vanaf 2015
alleen passiefwoningen toe te laten bij
nieuwbouw. Dit zou de dikte van de
isolatie in de woningen verdrievoudigen
ten opzichte van vandaag. Bij
passiefwoningen moet u immers denken
aan een dikte van isolatie tussen 20 en
30 cm.
In Wallonië is er een plan voor de periode
2011-2014 om de hernieuwbare energie
een boost te geven. Over isolatie is niets
specifieks gezegd.

januari 2013  571 Test-Aankoop 45

12/5/2012 11:22:38 AM

Onderzoek
Uw mogelijke jaarlijkse winst door een niet-geïsoleerde woning te isoleren
Berekening op basis van een klassieke isolatieoplossing voor een typische
rijwoning, die niet geïsoleerd is en overdag wordt bewoond.

tot
€ 1 290

tot
€ 1 000

Dak (90 m2)
Spouwmuren (220 m2)

tot
€ 430

tot
€ 150

Schrijnwerk (20 m2)

tot
€ 310

Leidingen (10 m)

Vloer (70 m2)

Prijzen van isolatiematerialen
(in € per m², bij een R-waarde = 4, zonder plaatsing)

Vereiste dikte van isolatiematerialen (in cm)
voor een gelijke energieprestatie (R-waarde = 4)

min. max.
Glaswol

5

11

Rotswol

6

13

Cellulose

10

12

Geëxpandeerd polystyreen (EPS)

10

16

Linnen

19

19

Hennep

23

25

Polyisocyanuraat (PIR)

20

37

Houtswol

21

39

Polyurethaan (PUR)

31

44

Kurk

Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)

24

60

Geëxpandeerd polystyreen (EPS)

Kurk

64

64

Houtvezel

Polyurethaan (PUR)/ Polyisocyanuraat (PIR)
Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
Linnen
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Katoen
Hennep
Glaswol/Rotswol
Cellulose

12
15
16
16
16
18
18
18
18
22
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Erg uiteenlopende prijzen in ruim
80 zaken
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De kosten van isolatie
haalt u er binnen een
redelijke termijn weer uit
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MILIEU-IMPACT: EEN POSITIEF VERHAAL

Glaswol scoort verrassend goed
Als wij 1 m² isolatiemateriaal met een
R-waarde van 4 als gemeenschappelijke
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Andere
materialen

101

26

0,00

Luchtvervuiling (m3)

Natuurlijke
materialen

16

Verzuring van de
atmosfeer (kg SO2)

Cellulose

Totale CO2-uitstoot (in kg)

Als we kijken naar de productie, de
levensduur en wat er op het einde van de
levenscyclus met de producten gebeurt,
hebben alle isolatiematerialen een
ecologische terugverdientijd van minder
dan een jaar. Dat is erg gering ten opzichte
van de levensduur van een woning.
De eerste centimeters isolatie in een
woning zijn het doeltreffendst. Maar zelfs
als het dak en de gevels van de woning al
geïsoleerd zijn, zal de ecologische
terugverdientijd van extra isolatie om een
R-waarde = 4 te halen, beperkt zijn, bv.
6 jaar. Extra isoleren blijft zinvol vanuit dit
oogpunt.

Gevaarlijk afval (kg)

Ecologische terugverdientijd

Waterverbruik (liter)

de beste prestaties
gemiddelde prestaties
hoogste en dus minst gunstige scores

Primaire energie (MJ)

m)

Voor de courante isolatiematerialen
bestaan er beschrijvingen van hun impact
op het milieu, zoals de Franse FDES-fiches
(FDES staat voor Fiche de déclaration
environnementale et sanitaire). Zo is het
mogelijk om een levenscyclusanalyse te
maken van de diverse materialen.

VERGELIJKENDE ANALYSE VAN DE MILIEU-IMPACT VAN ISOLATIEMATERIALEN
per m² isolatiemateriaal, voor een vergelijkbare energieprestatie
met een R-waarde = 4

Gewicht (kg)

Isoleren is goed voor het milieu. Maar wat
zijn de milieukosten van de
isolatiematerialen nu eigenlijk?

1

0,01

97
1148

Hennep

14

167

24

0,04

9

0,07

Linnen

14

249

51

0,07

5

0,04

562

Houtswol

19

240

29

0,00

11

0,06

1661

Glaswol

15

89

33

0,01

3

0,02

442

Rotswol

10

255

43

0,00

17

0,27

3133

Geëxpandeerd polystyreen

4

393

32

0,02

15

0,09

3094

Polyurethaan

4

386

235

0,15

15

0,11

1430

vergelijkingsbasis nemen, komen de
hoogste en dus meest ongunstige scores
voor bij petrochemische materialen als
geëxpandeerd polystyreen en polyurethaan.
Die zorgen onder meer ook voor de grootste
CO2-uitstoot, samen met rotswol, met een
waarde die vijf maal hoger ligt dan het
gemiddelde. Overigens is voor alle

materialen dooreen genomen gemiddeld
30 liter water nodig voor de productie van
1 m² isolatie met een R-waarde van 4.
Een opvallende vaststelling is dat glaswol
op milieuvlak even goed of zelfs beter
blijkt te scoren dan sommige natuurlijke
materialen, waarvoor in het Brussels
gewest een extra premie wordt betaald.
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GETUIGENIS

Zelfs binnen eenzelfde
productfamilie van isolatie
variëren de prijzen van
enkel tot dubbel

»

Redelijke terugverdientijd

Mijnheer Daniel Van Basten

Geen juiste lambda,
geen premie?
Mijnheer Van Basten uit Dinant liet in
2009-2010 een energieaudit uitvoeren.
Hij krijgt de raad om polyurethaan in de
6 cm dikke spouwmuur van zijn woning
te laten inspuiten. Zo zou een
lambdawaarde van 0,035 W/mK worden
gehaald en een R-waarde van 1,71. Die
laatste ligt boven de vereiste 1,5 van het
gewest. Die waarde wordt bevestigd
door de fabrikant van het polyurethaan.
Maar het Waals Gewest weigert achteraf
om een premie uit te keren. Het
beschouwt de documenten die de
lambdawaarde moeten aantonen,
immers niet als geldig. In de plaats
daarvan gaat het Gewest uit van een
zeer ongunstige standaardwaarde. En
meteen is de premie verkeken.
Maandenlang aandringen van mijnheer
Van Basten levert niets meer op.
Noch op de site van het Gewest, noch op
de documenten die moeten worden
ingevuld voor de premieaanvraag, staat
echter duidelijk vermeld met welke
waarde rekening zal worden gehouden.
Er was alleen iets terug te vinden in een
quasi onleesbare wettekst.
Trouwens, waarom zou de toekenning
van de premie bij een spouwmuur
eigenlijk gelinkt moeten zijn aan een
minimale energieprestatie? Er is toch zo
goed als geen alternatief om een gevel te
isoleren.
Uiteindelijk heeft de firma die de
plaatsing heeft verzorgd, de premie zelf
betaald. Maar dit had met meer
transparante info toch anders gekund!
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MEER INFO
 over het belastingvoordeel:
www.minfin.fgov.be onder het thema
"Belastingvoordelen"
 over subsidies:
www.energiesparen.be
www.leefmilieubrussel.be; www.ibgebim.be
www.energie.wallonie.be
 over de technische goedkeuring (ATG):
www.butgb.be
www.epbd.be
Dankzij de energiemodule op onze website
weet u welke zaken u voorrang moet geven bij
uw isolatiewerkzaamheden:
www.testaankoop.be/auditenergie
Voor vragen over uw energieverbruik en
isolatie kunt u ook terecht op onze
Energieadvieslijn op het nummer

02 542 33 86

f[hc[njhWje[][a[dZleehdWjkkhb_`a[
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][p_di_daec[dW\$C[[h_d\el_dZjkefZ[
m[Xi_j[il[hc[bZ_d^[jXel[dijWWdZ[
aWZ[hijkaC[[h_d\e$¬

Ga systematisch te werk
Eerst gaat u na welk materiaaltype het meest geschikt is volgens
uw behoeften op het vlak van
thermische prestaties. Kijk na hoeveel
ruimte beschikbaar is om de isolatie aan te
brengen en of u bv. over het materiaal moet
kunnen lopen. Beslis dan over de te hanteren techniek. Maak uw uiteindelijke materiaalkeuze op basis van een vergelijking

van de levenscyclusanalyse en de prijs.
Controleer of dit materiaal over de correcte eigenschappen beschikt om in aanmerking te komen voor een premie of
belastingvoordeel. Laat u hierbij eventueel
bijstaan door een vakman.
Trek tot slot naar doe-het-zelfzaken en
bouwmaterialen- of isolatiezaken om de
beste prijs voor het materiaal te vinden.
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