
Binnengevelisolatie
Het toepassen van een isolatiesysteem 

op muren of wanden aan de binnenzijde 
van een woning of gebouw

Januari 2023



 
 

Colofon
Dit is een uitgave van het Technisch Bureau Afbouw. Het TBA is opgericht door de Nederlandse Onderne-
mersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), FNV en CNV Vakmensen met als doel een goed functionerende 
en betrouwbare branche. Het TBA geeft betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk technisch advies en ont-
wikkelt normen, richtlijnen en brochures om de kwaliteit van de afbouw op een hoger plan te brengen.

Foto’s: leverancier Inropa Greenbuild



Binnengevelisolatie: 

Isoleren van de gevel aan de binnenzijde; 
een interessante mogelijkheid!

Bij oude of historische gebouwen, bij gevels met te 
geringe spouwruimte of bij gebouwen die op of aan 
de rooilijn grenzen, is dit vaak zelfs de enige moge-
lijkheid. Zelfs bij 20 mm isolatiedikte is met binnen-
gevelisolatie al een energiebesparing van 35 % te 
realiseren. Een groot voordeel is dat het comfort in 
de woning sterk wordt verbeterd omdat de binnen pla-
fonds, tussenwanden en vloeren warmer worden. Met  
binnengevelisolatie wordt het binnen sneller warm 
omdat de gevel niet meer hoeft te worden verwarmd. 
Koude voeten worden ook tegengegaan omdat lucht, 
die bij een ongeïsoleerde muur afkoelt en daar naar 
beneden zakt, ofwel koude val, niet meer voorkomt. 
Doordat ook meteen naden kunnen worden afgedicht, 
zal er ook minder of geen last van tocht voorkomen.
Daarnaast kan binnengevelisolatie, mits op de juiste 
wijze ontworpen binnen de constructie, de geluidiso-
latie verbeteren.

Ongeïsoleerde gevels zorgen voor veel warmteverlies! Gemiddeld gaat het om zo’n 40 % van de totale energiebe-
hoefte. Meer dan 80% van dat energieverlies voorkom je door de gevels te isoleren. Dit kun je doen door isolatie-
materiaal aan te brengen aan de buitenzijde van de gevel of in de spouw. Maar er is een derde mogelijkheid: het 
aanbrengen van binnengevelisolatie; oftewel het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde (muur/wand) van 
de gevels van de woning of het gebouw. 



Deze brochure geeft inzicht in welke typen systemen er 
zijn voor het isoleren van de binnenzijde van de meest 
voorkomende gevels en geeft aan waarop te letten bij 
de keuze van zo’n systeem en het aanbrengen daar-
van. 

Bij het isoleren aan de binnenzijde wordt de woning 
iets kleiner en moet bijvoorbeeld aandacht gegeven 
worden aan de aansluiting bij kozijnen (vensterban-
ken), vloeren en scheidingswanden. Daarnaast zullen 
elektra- en CV-leidingen vaak aangepast moeten wor-
den.

Een juiste opbouw en uitvoering van het isolatiesys-
teem voorkomt condensatie in de constructie. En daar-
door ook het risico dat een eventuele balklaag wordt 
aangetast. Condensatie wordt voorkomen door de 
juiste keuze van het isolatiesysteem of de toepassing 
van dampdichte of dampremmende folie. Bij een iso-
latielaag van minerale wol is deze folie vrijwel altijd 
nodig. Bij isolatie met dampremmende materialen 
(polystyreen-of PIR platen) is die dampremmende fo-
lie niet nodig. Bij bio-based isolatieproducten (hout-
vezel of cellulose) kan een dampremmende laag door-
gaans ook achterwege blijven.



Bij alle hiernavolgende oplossingen maakt de vakman gebruik van op elkaar afgestemde isola-
tiematerialen, afwerkingen en hulpmiddelen (niet voor niets vaak als isolatiesystemen bestem-
peld). De vakman weet of het gekozen isolatiesysteem geschikt is voor de te isoleren muur/
wand.

Welke isolatiesystemen zijn er om gevels aan de binnenzijde 
(muur-/wandzijde) te isoleren?

1. Een voorzetwand opgebouwd uit een houten of 
metalen (metal stud) regelwerk. Tussen of achter 
de regels worden isolatieplaten of -dekens aange-
bracht. Veelal gebeurt dit met platen van minerale 
wol. Aan de warme zijde, dus aan de binnenkant 
van de ruimte, wordt een dampdichte folie aan-
gebracht. Het regelwerk wordt afgewerkt met een 
plaatmateriaal van bijvoorbeeld gips- of cement-

gebonden platen, multiplex of dergelijke. Een bij-
komend voordeel van dit type voorzetwand is dat 
leidingwerk eenvoudig in de wanden kan worden 
aangelegd. 

2. Een voorzetwand van in de fabriek vervaardigde 
elementen bestaande uit plaatmateriaal, isolatie, 
dampremmende folie en soms ook een afwerk- 
laag. Deze elementen worden rechtstreeks tegen 
de bestaande gevel bevestigd. Het aanbrengen 
van leidingwerk is vaak wat lastiger omdat in de 
bestaande isolatie moet worden gesneden.

3. Een voorzetwand bestaande uit lichte blokken 
zoals cellenbeton- of gipsblokken met daarachter 
isolatieplaten. Een voordeel is dat de wand een 
“zware” steenachtige wand wordt, zodat er warmte 
-accumulerend vermogen (langzaam opslaan van 
warmte) beschikbaar blijft, prettig in de zomer om 
hoog oplopen van de binnentemperatuur te beper-
ken. 
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4. Een massieve isolatielaag die tegen de wand be-
vestigd wordt met een lijmmortel of met plug-
gen. Deze laag wordt afgewerkt met een stuclaag 
waarin een wapeningsweefsel is opgenomen om 
scheurvorming in de mortellaag te voorkomen. De 
isolatielaag kan worden gemaakt met:

a. Polystyreen-, PIR- en PUR-platen. Deze isolatie-
platen hebben een dampremmende- en isoleren-
de functie. Door de dampremmende eigenschap 
van deze isolatieplaten dient de steenachtige ge-
vel (buitenzijde) wel waterdicht te zijn afgewerkt 
(geen slecht voegwerk of poreus metselwerk!). 
Er mag in de gevelconstructie geen langdurige 
vochtinwerking plaats kunnen vinden; anders 
kan tijdens een strenge winter vorstschade ont-
staan.

b. Dampopen isolatiematerialen zoals houtvezel-, 
of hennep isolatieplaten of cellenbetonblokken. 
Hierbij is het doorgaans niet nodig om eerst een 
dampremmende (folie)laag aan te brengen. De 
hoeveelheid waterdamp die vanuit de ruimte de 
constructie binnendringt, is gering en kan door 
de hygroscopische werking van het isolatiema-
teriaal daarin worden opgeslagen gedurende de 
koude periode en in de warme periode weer ver-
dampen. Echter de steenachtige gevel (buitenzij-
de) dient wel waterdicht te zijn afgewerkt (geen 
slecht voegwerk of poreus metselwerk!). Er dient 
in de gevelconstructie geen langdurige vochtin-
werking plaats te kunnen vinden; hierdoor kan 
tijdens een strenge winter vorstschade ontstaan.

Deze isolatiematerialen hebben veelal wel een iets 
lagere isolatiewaarde dan polystyreen-, PIR- en 
PUR-platen. De houtvezel-, of hennepisolatieplaten 
worden aan de binnenzijde afgewerkt met een kalk-
stuc- of leemlaag. De houtvezel- of hennepisolatiepla-
ten worden veelal aan het oppervlak afgewerkt met 
een kalk- of leemgebonden stucsysteem.

Al deze isolatiesystemen kunnen direct tegen de 
muur/wand worden aangebracht of vrijstaand, op 
enige centimeters afstand van het muur-/wandopper-
vlak. Een vrijstaand isolatiesysteem is uiteraard ook 
een voordeel als het muur-/wandoppervlak niet vlak 
genoeg is om er rechtstreeks isolatiemateriaal op aan 
te brengen. 



Aandachtspunten waar de vakman bij de technische uitwerking van het 
isoleren van de muur/wand rekening mee dient te houden:

• De aansluitingen tussen te isoleren gevel en pla-
fond, vloer of scheidingswand: zogeheten koude-
bruggen. Deze kunnen niet altijd worden verme-
den, maar daar waar dat wel mogelijk is verdient 
het uiteraard de voorkeur om ze te voorkomen. 

• Het al dan niet aanbrengen van een vrijstaand bin-
nengevelisolatiesysteem. Hierbij valt te denken aan 
het daardoor ontstane ruimteverlies-, en in bijzon-
dere gevallen de gewenste akoestische verbetering.

• Hoe het leidingwerk in- of achter het  binnengeve-
lisolatiesysteem op de muur/wand wordt aange-
bracht. Dit kan door in de muur of in de isolatie-
platen sleuven te frezen of deze in het regelwerk 
(houten voorzetwand) te monteren.

• Of een dampdichte of dampremmende folie nood-
zakelijk is. Dit is afhankelijk van de opbouw van de 
bestaande gevel en het gekozen isolatiesysteem. 
Dampremmende lagen moeten worden afgetapet 



en zo min mogelijk beschadigd worden door het 
ophangen van lampen of schilderijen.

• De te realiseren isolatiewaarde. Dit is belangrijk 
voor de te bereiken energiebesparing en mogelijke 
subsidies. Houdt wel rekening met de koudebrug-
gen.

• Geluidsisolatie. Als er bepaalde eisen voor geluids-
isolatie zijn gesteld, moet bezien worden of het ge-
kozen systeem daaraan voldoet.

• Bij in de buitengevel opgelegde houten balken 
bestaat er kans op wegrotten van het hout als de  

gevel te dun is (minder dan één-of anderhalf 
steens). Ook is het van groot belang dat het met-
selwerk en de voegen van goede kwaliteit zijn. Zo 
nodig moet dit eerst worden verbeterd. Ook is het 
zinvol de gevels aan de buitenzijde van de woning 
of het gebouw waterafstotend (wel dampopen) te 
behandelen. Maar ook als dat allemaal in orde is, 
kunnen in sommige gevallen toch nog problemen 
optreden. De plaats in het metselwerk waar de bal-
ken zijn opgelegd, blijft na het isoleren namelijk 
kouder waardoor ook de relatieve luchtvochtigheid  
en daarmee het vochtgehalte in het hout hoger 
wordt. Doorgaans gaat dit echter wel goed. In twij-
felgevallen is het zinvol een bouwfysisch adviseur 
te raadplegen.



Afhankelijk van het toe te passen isolatiesysteem moet ook de ondergrond kritisch 
beoordeeld worden. De vakman weet dat hij moet letten op de stabiele kwaliteit 
van en vochtigheid in de ondergrond. Tevens moet hij inschatten en/of berekenen 
dat er geen schadelijke vochtconcentraties in de constructie zullen ontstaan.

• Bij kelders, vochtige ruimten en gevels met een gro-
te dampremming (denk aan gevels waarop tegels 
zijn aangebracht of die zijn voorzien van geglazuur-
de gevelstenen) kunnen vochtproblemen ontstaan 
en kunnen extra werkzaamheden/oplossingen no-
dig zijn die niet in deze brochure zijn genoemd.

• De ondergrond dient stabiel, droog, schoon en 
draagkrachtig te zijn en mag geen verontreinigin-
gen bevatten. Het vochtgehalte kan met meetappa-
ratuur bepaald worden.

• Scheuren dienen te worden hersteld (inboeten en 
soms wapeningsstaven inbrengen) of te worden 
geïnjecteerd (kunststof, cement- of kalkgrout).

• Gaten en leidingsleuven dienen volledig vlak dicht-
gezet te worden met een reparatiemortel en volle-
dig te drogen.

• Een ondergrond met onvoldoende vlakheid dient 
zo nodig eerst uitgevlakt te worden met stucwerk.

• Schade aan de buitenzijde van de gevel zoals ont-
hechting, scheuren, lekkages, slechte delen voeg-
werk, vochtinwerking van bovenaf (dak, goot, 
sierelementen), sterke capillaire wateropname, 
kalkuitbloei en/of zoutkristallisatie e.d. dienen 
vooraf te worden hersteld.



Aansprakelijkheid
Stichting Technisch Bureau Afbouw (TBA) en degenen 
die aan het opstellen van deze brochure hebben meege-
werkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid be-
tracht bij het samenstellen van deze publicatie. Het kan 
echter niet worden uitgesloten dat deze brochure onjuist-
heden bevat. De gebruiker van deze brochure aanvaardt 
daarvoor het risico. Stichting Technisch Bureau Afbouw 
sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht 
voortvloeien uit het gebruik van informatie uit dit product.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden 
dient men er op te letten dat:

• de te isoleren ruimte opgeruimd en water- en wind-
dicht is;

• overtollige (bouw)vocht binnen goed (niet snel en 
geforceerd) is afgevoerd d.m.v. verwarmen en ven-
tileren;

• de systeemonderdelen geschikt zijn om aan te 
brengen bij de aanwezige luchtvochtigheid en tem-
peratuur; 

• aan de hiervoor genoemde eisen aan temperatuur 
en relatieve luchtvochtigheid gedurende het aan-
brengen, afwerken en - indien van toepassing - dro-
gingsproces voldaan blijft worden.



Raadpleeg voor verdergaande informatie b.v.:

https://klimapedia.nl/publicaties/binnenisolatie-van-buitenmuren/ en
https://www.vlaanderen.be/publicaties/binnenisolatie-van-buitenmuren
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