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Spouwmuurisolatieactie overweldigend succes! 
 
Ruim 240 woningen isoleerden al hun spouwmuren ! 
Ongeveer 400 burgers uit de gemeente Sint-
Michielsgestel lieten zich in november 2017 door het 
energieteam van het burgerinitiatief Met Elkaar Voor 
Mekaar gedurende vier informatieavonden informeren 
over de voordelen van spouwmuurisolatie. Afgelopen 
maanden ontving de geselecteerde leverancier 
Isolatie.com ruim 390 aanvragen voor een “schouwing”, 
dat is een bezoek door een medewerker van Isolatie.com 
die beoordeelt of de woning voordeel zal hebben van 
spouwmuurisolatie en wat dan het beste materiaal is om 
te isoleren. Na een schouwing wordt een offerte opgesteld. Sommige bewoners 
vroegen wellicht nog bij een andere leverancier een offerte aan, waarschijnlijk 
vertrouwden velen ook op het vooronderzoek en het selectieproces dat door hun 
medeburgers in het energieteam uitgevoerd was. 
 
Naar aanleiding van 294 offertes (stand 28 januari 2017) werden 243 opdrachten 
verstrekt om de spouwmuren van de woning te laten isoleren. Niet alle woningen 
waren namelijk geschikt om te isoleren, of de bestaande isolatie werd tijdens de 
schouwing opgemeten en was al prima op orde. De meeste woningen werden 
geïsoleerd met parels, voor 15 woningen was wol meer geschikt en bij een vijftal 
woningen werd de spouwmuur gevuld met PUR. 



 
Enorm succesvolle actie toch ook een beetje onverwacht! 
Het energieteam is heel tevreden met dit geweldige resultaat. Uiteraard hoopten we 
wel dat veel van onze medebewoners geïnteresseerd zou zijn in duurzaamheid, het 
comfort en het besparen op de vaste lasten door hun woning beter te isoleren. En 
tijdens het vooronderzoek, in samenwerking met de gemeente, hadden we een 
schatting gemaakt dat er nog ongeveer duizend woningen die gebouwd waren in de 
periode 1920 – 1980 gebaat zouden zijn met spouwmuurisolatie. Want die woningen 
hebben een spouwmuur en in de meeste gevallen nog geen isolatie in de spouw.  
 
Met Elkaar kregen we een substantiële duurzame bijdrage Voor Mekaar! 
Afgelopen maanden reden 3 auto’s van Isolatie.com elke dag door de gemeente en 
werden er 5 a 6 woningen per dag geïsoleerd. In totaal wordt ruim 21.000 vierkante 
meter spouwmuur geïsoleerd. Daarmee wordt per jaar ruim 330 ton CO2 bespaard 
doordat we per jaar 180.000 m3 minder gas verbruiken om de woning te verwarmen. 
In financiële termen kunnen we spreken dat er hierdoor ruim 120.000 € per jaar mee 
bespaard wordt. En, heel belangrijk, de bewoners zijn tevreden en zitten er deze en 
alle komende winter warmpjes bij. 
 
Actie vanwege succes verlengd: Informatieavond op 6 februari 
Het energieteam heeft in overleg met de leverancier besloten om de actie te 
verlengen tot Pasen (april). Er wordt nog één extra informatieavond georganiseerd 
op 6 februari in de Litserborg, Den Dungen. Ook beschikt het energieteam inmiddels 
over een warmte-camera en zijn de deelnemers aan de isolatie-actie inmiddels 
geïnformeerd dat er voor 5 euro een warmtescan gemaakt kan worden van hun 
woning. Nu nog wachten op een koude dag (rond vriespunt) waarop die scan 
uitgevoerd kan worden…  
 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.metelkaarvoormekaar.nl 
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