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Alles wat je moet weten over:

Vloer- en Bodemisolatie
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Steeds meer mensen isoleren hun vloer. Enerzijds om hun woning warm en comfortabel te 

maken, anderzijds  om te besparen op hun stookkosten. Maar hoe weet je of vloerisolatie voor 

jouw woning geschikt is? En wat kost vloerisolatie eigenlijk en wat levert het op? Dit Ebook 

geeft je antwoord op enkele veelgestelde vragen over vloerisolatie. Het isoleren van de vloer 

doe je niet iedere week. Lees jezelf daarom goed in en kies altijd voor een betrouwbaar bedrijf 

voor de uitvoering van deze klus.
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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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Welke vormen van vloerisolatie zijn er?
Er zijn twee typen vloerisolatie mogelijk: vloerisolatie (onderzijde van de vloer) en 

bodemisolatie (bodem van de kruipruimte). De best isolerende vorm is het isoleren van de 

onderzijde van de vloer. De isolatie op de bodem heeft een lagere isolatiewaarde en is met 

name gericht op het aanpakken van vochtproblemen. 

• Isolatie onderzijde vloer

Bij vloerisolatie wordt isolatiemateriaal tegen de onderzijde 

van de vloer aangebracht. Dit gebeurt via de kruipruimte. 

Het is daardoor geen ingrijpende klus, en heeft relatief veel 

impact op het terugbrengen van warmteverlies. 

 

De kruipruimte moet wel een bepaalde hoogte hebben 

om het isolatiemateriaal tegen de vloer aan te kunnen 

brengen. Voor een houten vloer gaat het om minimaal 30 centimeter onder de balken, voor 

een betonnen vloer gaat het vaak om minimaal 50 centimeter. Veel gebruikte materialen voor 

deze vorm van isoleren zijn isolatiefolies (waaronder TonZon), PUR-schuim, isolatieplaten en 

isolatiedekens. Verderop in dit Ebook vind je meer informatie over de materialen. 
  

• Isolatie bodem kruipruimte

Is de kruipruimte niet hoog genoeg, of heb je last van erg veel vocht in de kruipruimte? Dan is 

het toepassen van bodemisolatie een mooi alternatief. Dit is een goedkopere vorm van isolatie, 

maar levert ook minder resultaat op dan vloerisolatie. Bodemisolatie is met name effectief als de 

kruipruimte erg vochtig is en de woning kampt met vochtproblemen. Bodemisolatie voorkomt 

dat het vocht tegen de onderkant van de vloer condenseert. Optrekkend vocht, schimmelvorming 

en muffe luchten worden daardoor opgelost. Soms worden vloerisolatie en een bodembedekker 

gecombineerd om van de voordelen van beiden gebruik te maken. Met name bij isolatiefolies, 

die niet goed tegen vocht kunnen, wordt vaak ook een plastic bodembedekker gebruikt. 



5

Gaat vloerverwarming samen met isolatie?
Jazeker! Juist als je vloerverwarming hebt moet je de vloer goed isoleren. Anders straalt er 

namelijk veel warmte weg naar de kruipruimte - dat is zonde want je verspilt daardoor veel 

energie. Door de vloer te isoleren zorg je er voor dat de warmte via de vloerverwarming goed wordt 

afgegeven aan de woning, daar waar je het wilt hebben. Isolatiefolies met een hoge isolatiewaarde 

(Rd-waarde van 3,8 of hoger) zijn bij uitstek geschikt voor vloeren met vloerverwarming. 

Wat zijn de voor- en nadelen van vloerisolatie?
Voordat je besluit om je vloer te isoleren is het belangrijk de voor- en nadelen op een rijtje te 

zetten. Lees hieronder de belangrijkste voor- en nadelen:

Voordelen Nadelen

+ Geen koude voeten meer en een behaaglijk 
binnenklimaat

+ Geen vochtproblemen meer in de 
kruipruimte 

+ Langere levensduur van de houten vloer & 
balken

+ Honderden euro’s besparen op je 
stookkosten

+ Lagere CO2 uitstoot

+ Aantrekkelijk financieel rendement

+ Hogere woningwaarde 

- Het isolatiemateriaal kan in sommige gevallen 
de ruimte in de kruipruimte kleiner maken en 
daardoor minder toegankelijk maken
 
- In sommige woningen is extra ventilatie nodig in 
de kruipruimte voordat vloerisolatie aangebracht 
kan worden 

- Isolatiematerialen kunnen aangevreten worden 
door ongedierte

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!
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Wat zijn de kosten en opbrengsten van 
vloerisolatie? 
De prijs van vloerisolatie komt neer op een bedrag tussen de €25 en €40 per m2. 

Dit is de totale prijs (dus inclusief het aanbrengen van het isolatiemateriaal). Bodemisolatie is wat 

goedkoper en kost vaak tussen de €12 en €20 per vierkante meter. Dit zijn indicaties. De exacte prijs 

is afhankelijk van onder meer het type isolatiemateriaal, de totale oppervlakte en de situatie in 

de kruipruimte. Hieronder is een indicatie gegeven van de gemiddelde kosten voor vloerisolatie, 

afhankelijk van het woningtype.

Type woning   Oppervlakte Prijsrange Vloerisolatie Prijsrange Bodemisolatie Jaarlijkse Besparing

Tussenwoning   52 m²  €1.500 - €2.200       €900 - €1.400  €160

2 onder 1 kap   65 m²  €1.900 - €2.600       €1.200 - €1.700  €180

Vrijstaand   98 m²  €2.800 - €3.600       €2.000 - €2.600  €320

Hoeveel m3 gas bespaar ik met vloerisolatie?
Een gemiddelde eengezinswoning waar vloerisolatie wordt toegepast bespaart per jaar 325 

m3 aardgas. Op basis van een gasprijs van €0,64 per m3 bespaar je hiermee ongeveer €208 per 

jaar (op basis van een vloer van 57 m2 die geïsoleerd wordt met een materiaal met een Rd-

waarde van 3,3).

Bron: Milieu Centraal

De exacte besparing in kubieke meters gas is onder andere afhankelijk van het te isoleren 

vloeroppervlak maar ook van jouw stookgedrag. Als je een bovengemiddelde gasrekening hebt kan 

de besparing hoger uitvallen. Heb je vloerverwarming maar is de vloer niet goed geïsoleerd dan zal 

je hoogstwaarschijnlijk nog meer besparen. In een niet geïsoleerde vloer lekt veel van de warmte, 

afkomstig van de vloerverwarming, naar de kruipruimte. Dat voorkom je met een goede vloerisolatie. 

Omgerekend naar CO2 uitstoot betekent dit een vermindering van 607 Kg CO2 uitstoot per jaar. En 

dat is vrij fors : het is vergelijkbaar met de CO2 die je uitstoot tijdens een vakantie met de auto van 

Amsterdam naar Wenen (Oostenrijk) en weer terug.
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Met wat voor materialen kan ik mijn vloer isoleren?
Er zijn verschillende vloerisolatie materialen die gebruikt kunnen worden voor het isoleren 

van de vloer.  Hieronder een overzicht van de meest voorkomende materialen voor 

vloerisolatie en voor bodemisolatie:

• Isolatiefolie (vloerisolatie)

Isolatiefolie (ook wel thermokussens genoemd) bestaat uit diverse lagen reflecterend folie waar 

een luchtlaag tussen zit. TonZon is een bekende fabrikant maar er zijn verschillende varianten 

die erg op elkaar lijken qua toepassing en werking. De folie wordt tegen de onderkant van de 

vloer bevestigd. Tevens is het handig om op de bodem van de kruipruimte een bodemfolie (soort 

plastic folie) te plaatsen tegen het vocht. Thermokussens zijn waterafstotend en zijn bestendig 

tegen schimmelvorming en rot. Ze worden veel toegepast onder houten vloeren, zodat de balken 

kunnen blijven ademen. Maar ze kunnen ook onder een betonnen vloer worden geplaatst. 

• PUR schuim (vloerisolatie)

PUR schuim is een ander veelgebruikt materiaal voor vloerisolatie en heeft net als thermokussens 

een hoge isolatiewaarde. Het zorgt voor een goede afsluiting van de vloer (vocht- en 

luchtdicht). Het PUR schuim wordt tegen de onderkant van de begane grondvloer gespoten 

vanuit de kruipruimte. Naast de onderkant van de vloer wordt ook een deel van de opgaande 

funderingsmuren vaak mee geïsoleerd.  

Wist je dat..

woningen met energielabel A leveren gemiddeld 10% meer op bij verkoop dan een 

verder identieke woningen met label D. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van 

Tilburg in samenwerking met de Universiteit Maastricht uit 2015.

AA
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• Isolatieplaten/kussens (vloerisolatie)

Tegen de onderkant van de vloer kunnen ook platen of kussens worden gemonteerd. Er zijn veel 

verschillende isolatiematerialen die op dezelfde manier toegepast kunnen worden. Het voordeel 

is dat ze net als thermokussens demontabel zijn. Nadeel is dat ze vaak niet volledig alles afsluiten 

en ook duurder zijn ten opzichte van het gespoten isolatieschuim. 

• EPS parels & chips (bodemisolatie)

Een eenvoudige methode om bodemisolatie toe te passen is het vullen van de kruipruimte met 

isolerende EPS parels of chips. De parels en chips zijn vaak gemaakt van Polystyreen (EPS) en 

bestaan grotendeels uit lucht. Vergeleken met chips, zijn parels een stuk kleiner dan chips. Parels 

hebben een diameter van 3 mm, chips zo’n 3 cm. Vaak wordt er een laag aangelegd van 20-25 

cm. Er moet nog voldoende ruimte tussen het isolatiemateriaal en de vloer over blijven zodat 

de kruipruimte goed kan blijven ventileren. Een natuurlijk alternatief zijn schelpen, maar die 

hebben weinig tot geen isolerende werking.

• Isolatiematrassen (bodemisolatie)

In isolatiematrassen worden vaak EPS parels in plastic genaaid met een dikte van ongeveer 10 

cm. De materialen hebben een vergelijkbaar effect als de losse parels. Het voordeel is dat de 

matrassen goed te verplaatsen zijn. De matrassen worden ook wel bodemhygrolatie genoemd.

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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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

Voorkom deze valkuilen!
1. Staar je niet blind op de laagste prijs 

Je hebt niets aan vloerisolatie als het niet kundig wordt aangebracht. Om te profiteren van een 

langdurig goed rendement (en daarmee een grote besparing op de stookkosten) raden wij je aan om 

de vloer te laten isoleren door een vakkundig en betrouwbaar bedrijf. Bedenk dat kwalitatief goed 

werk (meestal) niet voor een bodemprijs kan worden geboden.  

 

2. Heb je last van muizen of ander ongedierte? Neem dan geen isolatiefolie met luchtkamers

Muizen en ander ongedierte kunnen de folie doorknagen waardoor de isolatiewaarde snel weg is.

3. Kies niet voor bodemisolatie als je ook vloerisolatie kunt toepassen 

Vloerisolatie is duurder dan bodemisolatie. Het heeft echter meer effect en levert meer comfort dan 

bodemisolatie. Indien de kruipruimte en je budget dat toelaten adviseren wij om voor vloerisolatie 

te kiezen.

4. Check de isolatiewaarde (Rd-waarde) van het aan te brengen materiaal

De Rd-waarde geeft aan wat de warmteweerstand is van een isolatielaag. De Rd-waarde verschilt per 

type isolatiemateriaal (en ook de dikte van het materiaal). Hoe hoger de Rd-waarde van het materiaal 

hoe minder warmte er wegstroomt. Naast de isolatiewaarde zijn echter ook andere eigenschappen 

van het isolatiemateriaal belangrijk. Heb je een keuze gemaakt tussen de materialen? Ga dan voor 

de hoogste Rc-waarde. Stel je kiest voor PUR, ga dan voor een laag van 10cm in plaats van 6cm. Dat 

levert een 40% hogere isolatiewaarde op en de meerkosten zijn vaak relatief beperkt. 
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Verder lezen over vloerisolatie
Dit Ebook is slechts een beknopte introductie in vloerisolatie. Ben je na het lezen van dit Ebook 

enthousiast geworden over vloerisolatie en wil je graag meer weten? GreenHome helpt je graag 

verder:

1. Lees alles over vloerisolatie op onze kennisbank

Ga naar kennis.greenhome.nl/vloerisolatie. Hier lees je meer informatie over de verschillende 

materialen, de wijze van aanbrengen, prijzen, subsidies etc.

2. Zoek je een betrouwbare installateur en wil je een offerte 

aanvragen voor vloer- of bodemisolatie? 

Wil je weten welke bedrijven in jouw omgeving vloer- en bodemisolatie installeren? Via het GreenHome 

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

   greenhome.nl/offerte

3.  Heb je nog vragen? Onze experts staan voor je klaar!

Reinier Schneider    Theodoor Koelewijn

Specialist Duurzaam Bouwen   Specialist Duurzaam Bouwen

     088 525 4100                    088 525 4100

“Eindelijk geen koude voeten meer. Heerlijk…. We hebben ook direct 

geen last meer van vochtproblemen, waardoor de houten vloer ook 

langer mee zal gaan. We hadden dit eigenlijk al veel eerder moeten 

doen”

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

Ga voor meer informatie naar:

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.

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.


