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De familie Eveleens woont in een vrijstaande boerenwoning in het 
Zeeuwse dorp Ovezande. De familie wilde de karakteristieke woning, 

overgekocht van de schoonouders, renoveren en verduurzamen. Ze kozen 
daarom onder andere voor buitengevelisolatie en om die klus te klaren, 

klopten ze aan bij Rob Wouda van Thermecon Isolatie. 
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DOSSIER
ISOLATIE

H
essel Eveleens en zijn gezin 
wonen sinds drie jaar in 
het huis, dat voorheen een 
slachterij aan huis was. De 
woning met een jaren 70- 
uiterlijk voldeed alleen niet 

meer aan de huidige eisen van wooncomfort 
en duurzaamheid, dus was het hoog tijd 
om daar iets aan te doen. Op aanraden 
van aannemer Jan Kraan ging Hessel eerst 
kijken naar isolatie. Verschillende bedrijven 
kwamen langs en boorden op anderhalve 
meter gaatjes in de voegen om te zien of de 
spouwmuur gevuld kon worden. Dat kon, 

geval van familie Eveleens was de gemeente 
in eerste instantie kritisch, maar uiteindelijk is 
het plan alsnog goedgekeurd.

GOED BINNENKLIMAAT
De buitengevelisolatie en de stuclaag aan 
de woning van de familie is dampopen. “Het 
isoleren van een woning aan de buitenzijde 
is bouwfysisch gezien de beste methode. 
Door de zeer hoge isolatiewaarde wordt en 
blijft de temperatuur van de binnenmuur een 
stuk hoger waardoor het wooncomfort sterk 
toeneemt. Buitengevelisolatie heeft een hoge 
zogenaamde r-waarde (isolatiewaarde)”, 
zegt Rob. In het huidige Bouwbesluit staat 
dat een gevel bij nieuwbouw moet voldoen 
aan een r-waarde van 4,5 en de woning van 
Hessel en zijn gezin zit zelfs op 4,7 terwijl het 
geen nieuwbouw is. En dat comfort voelt de 
familie wel. “We hebben er vanaf het begin 
gewoond en we merken het verschil”, vertelt 
Hessel. “Het grote voordeel is dat de kou 
in de winter niet naar binnen komt en in de 
zomer nemen de stenen geen warmte meer 
op. We wilden eigenlijk ook graag een open 
haard. Dat ging al niet zo makkelijk omdat 
de schoorsteen niet meer goed was, maar 

eigenlijk is het ook niet nodig. Het is nu zo 
goed geïsoleerd dat het met een open haard 
binnen veel te snel te warm zou worden.”

DUURZAME WONING
Naast buitengevelisolatie is de woning ook 
voorzien van dakisolatie en momenteel wordt 
er ook vloerisolatie aangelegd. Daarnaast is er 
een nieuwe fundering gelegd aan de achter-
kant, overal zit nu triple glas en alle kozijnen 
zijn vervangen. Het huis is ook voorzien van 
een hybride warmtepomp, vertelt Hessel. 
“Sommige mensen willen helemaal van het 
gas af, wij hebben bewust gekozen om dat 
niet te doen. Neem je een vol elektrische
warmtepomp dan moet je veel ruimte 
hebben voor een boiler en dat hebben we nu 
nog niet. Bovendien hangen er in het oude 
gedeelte van het huis nog hogetemperatuur- 
radiatoren. Wij vinden het wel belangrijk om 
minder gas te verbruiken. Daarom hebben we 
ook zestien zonnepanelen op het dak van de 
schuur liggen en daar komen er nog dertien 
bij. Dus uiteindelijk komen we er wel. En qua 
energielabel? Dat moet ik nog aanvragen, 
maar ik had het laagste label en ik verwacht 
nu het hoogste energielabel te hebben!”

KOSTEN
Voor het aanbrengen van buitengevelisolatie met een isolatiewaarde 
die op dit moment gelijk is aan het Bouwbesluit moet je volgens 
Rob van Thermecon denken aan € 150 à € 160 per vierkante meter 
inclusief BTW. Je moet er wel rekening mee houden dat er een steiger 
geplaatst wordt en mogelijk zijn er bouwkundige aanpassingen nodig. 
De isolatie moet namelijk goed aansluiten tegen het dak en de kozijnen. 
De kosten zijn altijd afhankelijk van de situatie. 
Kijk voor meer informatie over isolatie op www.thermecon.nl

BUITENGEVELISOLATIE: 
DUURZAAM ÉN ANDERE 

UITSTRALING

aldus de medewerkers. Vervolgens kwam 
er iemand van Thermecon Isolatie langs. 
Hij boorde, zoals het hoort, op meerdere 
plekken en constateerde met behulp van 
een spouw remote camera al snel dat de 
spouw op veel plekken zwaar vervuild 
was, waardoor uitsluitend het aanbrengen 
van spouwmuurisolatie werd afgeraden. 
Bovendien had de familie als wens een veel 
hogere isolatie dan spouwmuurisolatie kan 
bieden en daarnaast mocht de woning ook 
een ander uiterlijk krijgen. De familie en Rob 
Wouda van Thermecon kwamen uiteindelijk 
tot de conclusie dat buitengevelisolatie een 

passende oplossing zou zijn. De familie kon 
tijdens de werkzaamheden in huis blijven 
wonen en volgens Hessel genoten de me-
dewerkers van Rob ervan om mee te helpen 
aan het verwezenlijken van deze droom.  

OPBOUW
Ga je voor buitengevelisolatie, dan kies je 
voor een zeer hoge thermische isolatie en 
desgewenst voor een verandering qua 
uiterlijk. Rob: “Bij buitengevelisolatie verandert 
het uiterlijk van de woning naar wens van 
de klant. Dat is het mooie: je combineert 
extreme duurzaamheid met het wijzigen van

de uitstraling van een huis. Deze bewoners 
vonden dat zeer fraai. Zij zijn van baksteen 
naar stucwerk gegaan in een lichte kleur. Je 
kunt hierbij in principe alle kleuren kiezen.” De 
opbouw van buitengevelisolatie bestaat niet 
alleen uit isolatie en stucwerk. Bij Thermecon 
Isolatie beginnen ze met het aanbrengen van 
een isolatielaag gemaakt van geëxpandeerd 
polystyreen met hoge isolatiewaarde. De 
isolatielaag is in diverse diktes verkrijgbaar. 
“Bij deze woning hebben we een dikte van 
14 centimeter toegepast. Die isolatieplaten 
zijn met behulp van speciale lijm aangebracht. 
Er zijn zeer specifi eke situaties waarbij je de 
isolatieplaten naast verlijming ook mechanisch 
moet bevestigen, maar bij deze woning was 
dat niet noodzakelijk. Vervolgens is er een 
mortellaag aangebracht die wordt ingebed 
met versterkt glasweefsel. De mortellaag 
fungeert als een soort spanningsverdeling 
tussen de eindafwerking en de isolatieplaat. 
Na het aanbrengen van de mortellaag en het 
inbedden van glasweefsel wordt de stuclaag 
aangebracht. Je kunt voor een hele fi jne 
structuur kiezen of juist heel grof. Bij deze 
woning is het een hele fi jne korrel geworden. 
Als laatste wordt er een coating bestaande 
uit twee lagen aangebracht. Dit zorgt ervoor 
dat vuil en micro-organismen geen kans 
hebben om in de sierpleisterlaag terecht te 
komen. Al met al kwamen we bij deze woning 
in totaal uit op een isolatiesysteem met een 
dikte van 15 centimeter.” 
Door de toepassing van buitengevelisolatie is 
het uiterlijk van de woning enorm veranderd. 
Dat kan eventueel problemen oproepen bij 
de welstandscommissie van een gemeente. 
De ervaring van Rob Wouda van Thermecon 
Isolatie is echter dat zeer veel gemeenten de 
verduurzaming van woningen een belangrijke 
doelstelling vinden. Dat betekent dat ze vaak 
ook fl exibeler zijn qua regelgeving. In het 


