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Alles wat je moet weten over:

Spouwmuurisolatie
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Steeds meer mensen isoleren hun spouwmuur voor een warm en comfortabel huis met lagere 

stookkosten. Maar hoe weet je of spouwmuurisolatie voor jouw woning geschikt is? En wat 

kost spouwmuurisolatie eigenlijk en wat levert het op? Dit ebook geeft je antwoord op enkele 

veelgestelde vragen over spouwmuurisolatie. Het isoleren van een spouwmuur doe je niet 

iedere week. Lees jezelf daarom goed in en kies altijd voor een betrouwbaar bedrijf voor de 

uitvoering van je klus.

Inhoudsopgave

Spouwmuurisolatie: wat is dat eigenlijk?   3

Hoe herken je een spouwmuur?    4

Voor- en nadelen      5

Kosten en opbrengsten     6

Materialen       7

Aanbrengen       9

Fabels        9

Verder lezen en contact     11

 

Doe de HuisScan!

Doe de HuisScan op www.greenhome.nl en 
krijg snel en gratis een indicatie of jouw huis 
geschikt is voor spouwmuurisolatie.
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Spouwmuurisolatie: wat is dat eigenlijk?
Bijna alle woningen hebben twee muurdelen: een binnen- en een buitenmuur. Tussen deze delen zit 

een zogenaamde spouw: een open ruimte waarmee vochtdoorslag van de buitenmuur naar binnen 

wordt voorkomen. De spouw is niet meer dan een luchtlaag tussen de buiten- en binnenmuur waar 

warmte naar buiten verloren gaat. Door de spouw te vullen met isolatiemateriaal, houdt je huis meer 

warmte vast en dalen je stookkosten aanzienlijk.

Is jouw woning geschikt om te isoleren met spouwmuurisolatie?  

Het bouwjaar van de woning geeft een belangrijke indicatie net als bouwtekeningen en informatie 

over eventuele eerdere verbouwingen. Hieronder een overzicht van de kenmerken van woningen uit 

verschillende bouwjaren. Dit overzicht geef je een idee of spouwmuurisolatie geschikt is voor jouw 

woning. 

• Bouwjaar voor 1930:  Huizen gebouwd voor 1930 zijn tijdens de bouw niet geïsoleerd. Vrijwel alle 

huizen uit deze periode hebben geen spouwmuur maar een enkelsteens muur. De binnenmuur is 

tegelijkertijd ook de buitenmuur. In zo’n geval moet er op een andere manier geïsoleerd worden. 

Heeft het huis wel een spouw, dan kan de spouw hoogstwaarschijnlijk ook van isolatiemateriaal 

worden voorzien.  

• Bouwjaar 1930 – 1974:  Woningen gebouwd tussen 1930 en 1974 hebben een gevel met een 

buiten- en binnenmuur met daartussen een spouw die bij de bouw niet is geïsoleerd. Een deel 

van deze woningen is na de bouw na-geïsoleerd: De spouw is dan opgevuld met isolatiemateriaal 

(spouwmuurisolatie).  

• Bouwjaar 1975 – 1987:  Gevels van woningen gebouwd in de periode 1975 tot 1987 zijn tijdens 

de bouw vaak al dunnetjes geïsoleerd. Maar de kwaliteit van de isolatie is beperkt. Een dunne 

laag glaswol is aangebracht. In sommige gevallen is deze ingezakt en heeft het zijn beperkte 

werking verloren. De isolatiewaarde valt tegen, zeker als we deze afzetten tegen de huidige 

isolatienormen. Een deel van de woningen heeft na de bouw de gevelisolatie alsnog verbeterd 

(na-isolatie). 
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• Bouwjaar 1988 en later:  In de gevels van huizen uit bouwjaar 1988 of later is standaard goede 

isolatie aangebracht tijdens de bouw. Meestal is dat spouwmuurisolatie. Hoe jonger de woning 

des te beter de gevelisolatie. De isolatienorm is in de afgelopen jaren flink verbeterd.

Een isolatiebedrijf dient altijd langs te komen voor een spouwonderzoek om goed te kunnen 

beoordelen of jouw spouwmuren geschikt zijn om te isoleren!

Hoe herken je een spouwmuur?
Twijfel je of je een spouwmuur hebt? Weet je niet zeker of de spouw groot genoeg is voor het na-

isoleren van de gevel? Je kunt met een makkelijke test zelf kijken of je een spouw hebt en of er 

genoeg ruimte is om deze te isoleren. 

Voor deze test heb je een meetlint of rolmaat nodig waarmee je de dikte van je muur kan opmeten. 

Wanneer je de voor- of achterdeur open doet of een raam openzet, is het mogelijk om de dikte van je 

muur op te meten. Is de muur dikker dan 25 cm dan mag je er vanuit gaan dat er een spouw aanwezig 

is. Een muur die dunner is dan 25 cm heeft geen of een te kleine spouw en isoleren door het opvullen 

van de spouw met isolatiemateriaal is dan geen optie. Je zult in dat geval alleen de gevel kunnen 

isoleren door isolatiemateriaal aan de buiten- of binnenkant te plaatsen. Een andere indicatie voor 

het hebben van een spouwmuur is de aanwezigheid van spouwventilatie, kleine spleetjes tussen de 

voegen aan de onder- en bovenkant van de buitenmuur.

De korte zijden van de bakstenen zijn 
zichtbaar. 

Muur zonder spouw.

Alleen de lange zijden van de 
bakstenen zijn zichtbaar. 

Muur met spouw.

Ventilatieopeningen in de voegen 
tussen bakstenen zijn zichtbaar. 

Muur met spouw.
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Hoe werkt het spouwonderzoek?
Heb jij een spouwmuur en ben je benieuwd of deze geschikt is om te isoleren? Om te 

bepalen of je spouwmuur geschikt is voor isolatie komt er eerst een isolatiespecialist 

bij je langs. Deze boort een klein gaatje in de buitenmuur om vervolgens met een 

speciale camera de spouw te bekijken. Hierbij checkt hij o.a. of er al isolatiemateriaal 

aanwezig is en of de spouw schoon is. Na afloop geeft de specialist je persoonlijk 

advies over de mogelijkheden en de exacte kosten.

Wist je dat..

wanneer je 2 of meer energiebesparende maatregelen treft om je huis te isoleren ontvang 

je gemiddeld 20% korting op de investering. Voor een gemiddelde woning komt dit al 

gauw neer op 800 euro!

Wat zijn de voor- en nadelen van
spouwmuurisolatie?
Voordat je besluit om je spouw te isoleren is het belangrijk de voor- en nadelen op een rijtje te zetten. 

Lees hieronder de belangrijkste voor- en nadelen:

Voordelen Nadelen
+ Een aanzienlijk behaaglijker 

binnenklimaat

+ Honderden euro’s besparen op je 
stookkosten

+ Lagere CO2 uitstoot

+ Geen koude muren meer

+ Aantrekkelijk financieel rendement (te 
vergelijken met een rente van 11% op de 
spaarrekening)

+ Hogere woningwaarde

- Er zijn vaak extra maatregelen nodig 
om vochtproblemen te voorkomen. 
Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van extra 
ventilatieroosters naar de kruipruimte. 
 

- Niet altijd toepasbaar bij oude huizen.
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Wat zijn de kosten en opbrengsten van
spouwmuurisolatie?
Een grove indicatie is dat een m2 spouwmuurisolatie tussen de €15 en €30 kost. Dit is de totale prijs 

(dus inclusief het arbeidsloon voor het aanbrengen van de isolatie). De kosten van spouwmuurisolatie 

zijn relatief beperkt omdat het materiaal via gaten in de gevel gespoten kan worden. Het is daardoor 

een relatief eenvoudige klus met een hoog resultaat. Onderstaande prijzen zijn een grove indicatie 

van de totale kosten per woningtype.

Type woning       Gem. prijs (incl. BTW)  Jaarlijkse besparing Gasbesparing

Tussenwoning   €700 - €900           €190             320 m3

Hoek/ 2-onder-1 kap  €1.200 - €1.400            €510             850 m3

Vrijstaande woning  €1.800 - €2.400             €780             1.300 m3

 

 en 

n

Met wat voor materialen kan ik mijn
spouwmuur isoleren? 
Naast de isolatiewaarde zijn tevens andere eigenschappen van het isolatiemateriaal van belang. 

Denk hierbij aan de mate waarin het materiaal tegen vocht bestendig is, de mate waarin het materiaal 

duurzaam (milieuvriendelijk) is en hoe geluid-isolerend het materiaal werkt. 

De spouwmuur kan met verschillende materialen geïsoleerd worden. Qua isolatiewaarde zijn er niet 

echt hele grote verschillen tussen de materialen. Er zijn wel andere verschillen tussen de materialen 

zoals de mate waarin het materiaal vocht opneemt, de brandwerendheid van de materialen en de 

gevoeligheid voor rot en ongedierte. 

De drie meest voorkomende materialen zijn: 

1. Wol vlokken: glaswol of steenwol

2. EPS isolatieparels: piepschuim-korrels

3. Schuim: PUR-schuim - Aminotherm schuim
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Om te bepalen welk soort isolatiemateriaal voor jouw huis geschikt is, zijn naast prijs en 

persoonlijke voorkeur een aantal andere zaken van belang:

• Afwijkende voeg

Het isolatiemateriaal dient in de voeg gespoten te worden. Normaal gesproken worden hiervoor 

een aantal gaten geboord in de voegen van de gevel. Nadat het isolatiemateriaal in de spouw is 

gespoten, worden de voegen weer gedicht en zie je er naderhand niets meer van. De diameter 

van deze gaten hangt af van de dikte van de voegen in jouw gevel. Als er een smalle boordiameter 

gebruikt wordt duurt het langer om de spouw te vullen. Daardoor stijgen de arbeidskosten van de 

totale klus. Daarnaast is het aanbrengen van glaswol bij een klein boorgat niet mogelijk.  

16mm/ 1 cent, 
glaswol is geen optie

19mm/ 2 cent, 
glaswol is mogelijk

21mm/ 5 cent 23mm/ 1 euro 

• Breedte spouwmuur

Indien je spouwmuur smaller is dan 4 centimeter, dan is wol geen optie. Voor PUR en 

polystyreen (EPS) parels geldt dat de spouwmuur minimaal 3 centimeter moet zijn. Hoe breed 

de spouw is blijkt uit het endoscopisch onderzoek dat een isolatie-adviseur uitvoert tijdens een 

woningopname. 

• Geluid

Indien je de woning ook akoestisch goed wilt isoleren kan je het beste kiezen voor minerale wol 

vlokken. PUR en EPS isoleren akoestisch gezien minder goed. 

• Milieu

Indien je de recyclebaarheid van de materialen belangrijk vindt, kan je beter niet kiezen voor 

PUR. Dit materiaal is namelijk gemaakt van fossiele grondstoffen en niet recyclebaar. Normale 

EPS parels zijn ook niet recyclebaar. 
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Isolatiemateriaal        Geluidsisolatie  Milieuvriendelijk     Spouwbreedte   Isolatiewaarde

Wolvlokken     Goed   Goed     minimaal 4 cm  Goed

EPS parels     Matig   Matig     minimaal 4 cm  Goed

PUR-schuim      Matig   Slecht        minimaal 3 cm  Zeer goed

Hoe werkt het aanbrengen van spouwmuurisolatie?
Om je spouwmuur te isoleren worden er een aantal gaten in de voegen van de buitenmuur geboord. 

Via deze gaten wordt isolatiemateriaal in de spouw gespoten. Na afronding van het isolatieproces 

voegt de specialist de gaten in de buitenmuur weer netjes dicht en zijn je muren geïsoleerd. Het hele 

proces neemt ongeveer een halve tot een hele dag in beslag. Je ervaart binnen geen overlast, op het 

boorgeluid na.

Om je spouwmuur te isoleren kunnen er dus 3 verschillende isolatiematerialen worden 

gebruikt: wol vlokken, EPS parels en PUR-schuim. Hieronder een overzicht van de materialen. 

Een isolatiespecialist zal je na inventarisatie van de spouw ook adviseren in de keuze voor het 

materiaal.

Handig om te weten:

Wat betekent de Rd-waarde van een isolatiemateriaal?

De Rc-waarde is een term die aangeeft wat de warmteweerstand is van de totale constructie 

inclusief de isolatielaag. Per constructie-element, bijvoorbeeld het isolatiemateriaal, 

spreken we van een Rd-waarde. Als je alle Rd-waardes optelt kom je uit op de Rc-waarde. 

Veel bedrijven informeren je over de Rc-waarde van de constructie, maar eigenlijk kun je 

beter de Rd-waarde vergelijken. De Rd-waarde verschilt per type isolatiemateriaal en de 

dikte van het aangebrachte isolatiemateriaal. Hoe hoger de Rd-waarde van het materiaal 

hoe minder warmte er wegstroomt.
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Wist je dat..

Goede ventilatie belangrijk is als je de woning isoleert?

Het is belangrijk dat de kruipruimte, nadat de muren geïsoleerd zijn, goed wordt 

geventileerd. Oude woningen ventileren voor een deel via de spouwmuren. Nu deze 

geïsoleerd zijn is het belangrijk dat je voor voldoende ventilatie zorgt in de woning en in de 

kruipruimte. Zet de ventilatieroosters vaker open en overweeg om extra ventilatiegaten te 

maken voor de kruipruimte. Anders is er kans op vocht en radongas in de kruipruimte, wat 

vervolgens in de woning terecht kan komen. 

Tot slot. Fabels over spouwmuurisolatie
Over spouwmuurisolatie doen zich enkele fabels de ronde. Lees hieronder waarom de meest 

gehoorde fabels over spouwmuurisolatie niet kloppen.

Fabel 1: “Buitenwanden van huizen moeten kunnen ademen”

Muren hoeven niet te ademen. Met ademen wordt bedoeld dat vocht op de juiste wijze uit een woning 

moet worden weggevoerd. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er een vochtprobleem. Een gouden regel: 

hoe meer je isoleert, hoe meer je ventileert. Frisse lucht is niet alleen belangrijk voor de toevoer van 

verse zuurstof, maar ook om een juiste vochthuishouding te blijven houden. Om te voorkomen dat 

er te veel vocht in huis ontstaat, worden bij isolatiewerkzaamheden vaak extra ventilatieroosters 

geplaatst.

Fabel 2: “Als de spouw vol zit met puin of afval, kan je deze niet meer isoleren”

Het kan voorkomen dat er tijdens het spouwonderzoek puin of ander afval gevonden wordt. Een ander 

probleem is zogenaamde ‘speciebaarden’, overtollig cement tussen de voegen. Deze vervuilingen 

kunnen inderdaad tot problemen leiden als je die laat zitten. Een gecertificeerd bedrijf kan zien of 

dit tot een probleem leidt bij het isoleren van de spouw. Daarnaast kan een gekwalificeerde isolatie 

specialist de spouw schoonmaken voordat deze geïsoleerd wordt. 
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Fabel 3: “Als de spouw al voor een deel geïsoleerd is kun je deze niet verder isoleren”

In woningen die tussen 1930 en 1987 zijn geïsoleerd komt het vaak voor dat de isolatielaag in de spouw 

niet voldoende dik is of dat deze door de jaren heen is weggezakt. In dat geval zijn er twee opties 

mogelijk. Je kunt de oude isolatie uit de spouw verwijderen en nieuw isolatiemateriaal aanbrengen. 

De tweede mogelijkheid is om een speciaal soort isolatiemateriaal in de spouw te spuiten als 

aanvulling op de al bestaande isolatielaag. Niet alle isolatiespecialisten zijn gespecialiseerd in deze 

klus, maar het is in veel gevallen wel mogelijk.

Wil je tips over het beoordelen van offertes voor spouwmuurisolatie? Via de onderstaande link 

vind je een handig artikel over waar je op moet letten tijdens het beoordelen van offertes.

 kennis.greenhome.nl/spouwmuurisolatie/spouwmuurisolatie-offerte/

Altijd zekerheid met de GreenHome Garantie!
Als er iets mis gaat bij het uitvoeren van je klus, dan baal je. Met de GreenHome Garantie 
voorkom je dit probleem: als er iets mis gaat zorgen wij er voor dat de klus alsnog netjes wordt 
afgerond door een (andere) betrouwbare vakspecialist.

Voorkom problemen met de vakspecialist

Tot €5.000 gedekt incl. persoonlijke support

Geldig bij afspraken direct gemaakt via GreenHome
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Verder lezen over spouwmuurisolatie
Ben je na het lezen van dit ebook enthousiast geworden over spouwmuurisolatie en wil je graag 

meer weten? GreenHome helpt je graag verder:

1. Lees alles over spouwmuurisolatie op onze kennisbank
Ga naar kennis.greenhome.nl/spouwmuurisolatie. Hier vind je meer informatie over bijvoorbeeld 

type materialen, tips voor offertes etc.

2. Zoek je een betrouwbare installateur en wil je een offerte aanvragen 
voor spouwmuurisolatie? 
Wil je weten welke bedrijven in jouw omgeving spouwmuurisolatie installeren? Via het GreenHome 

platform kun je betrouwbare installateurs vinden die deze klus voor je kunnen uitvoeren.

      greenhome.nl/offerte

3. Wil je graag telefonisch advies? Onze adviseurs staan voor je klaar! 

Reinier Schneider   Theodoor Koelewijn

Specialist Duurzaam Bouwen  Specialist Duurzaam Bouwen

     088 525 4100                088 525 4100
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Ondanks dat GreenHome veel zorg besteedt aan de inhoud van dit Ebook en de daarin opgenomen gegevens, kan GreenHome niet instaan voor de volledigheid, juistheid of 
voortdurende actualiteit van de gegevens in dit ebook. GreenHome aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die 
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dit ebook.

www.greenhome.nl
GreenHome is partner van ruim 65 gemeenten

Ga voor meer informatie naar:

Over GreenHome
Het verduurzamen van je woning is vaak een heel gedoe. Wij geloven dat dit anders kan. Daarom 

zijn wij gestart met GreenHome. Als jong team, in samenwerking met 65 gemeenten in Nederland, 

bouwen wij aan het grootste onafhankelijke platform voor de verduurzaming van je woning. Ons 

doel is om verduurzaming zo transparant en gemakkelijk mogelijk te maken, waarbij wij jou zoveel 

mogelijk willen ontlasten: het is tijd om samen de mouwen op te stropen en elkaar te helpen met 

energiezuinig en duurzaam wonen.


