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Doelstelling(en) van de presentatie

● Uiteenzetting van de principes van een duurzame

keuze van thermisch isolatiemateriaal
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Wat verwachten we van een bouwmateriaal/-product?

► Het moet correct de functie vervullen waarvoor het werd 
ontworpen/gekozen

Inleiding

Ter herinnering: alle thermische isolatiematerialen verbeteren de 
energieprestatie van een muur, een dak, een vloerplaat, een 
gebouw. 

Wat duurzame ontwikkeling betreft, moet u dus even nadenken over 
reclameboodschappen als:

Isolatiemateriaal X met een gesloten cellenstructuur biedt een 

van de beste isolatiewaarden van alle producten op de markt 

(…). Deze isolatiewaarde blijft ook de hele levensduur van het 

gebouw behouden, wat X een van de duurzaamste 

isolatiematerialen maakt.
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Wat verwachten we van een bouwmateriaal/-
product?

► Het moet correct de functie vervullen waarvoor het werd 
ontworpen/gekozen

► De technische kenmerken ervan moeten voldoen aan de 
gekende/voorziene vereisten

› Dimensionele, structurele stabiliteit

› Gedrag bij vuur

› Gedrag bij vocht

› Thermische capaciteit

› …

Vervolgens …

Inleiding
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► De thermische isolatiematerialen zijn verbonden met andere 
producten in een complex (muur, dak, vloerplaat, …).

► De thermische isolatiematerialen spelen een bepalende rol op het 
vlak van de thermische weerstand van het hele bouwonderdeel 
in kwestie. Dit betekent echter niet dat hun andere technische 
kenmerken losstaan van die van de andere onderdelen van het 
complex.

► Bijvoorbeeld: de dampdoorlatendheid heeft betrekking op het 

bouwonderdeel in zijn geheel, en vereist coherentie van de 
verschillende lagen van het complex, ongeacht of ze bestaand 
of nieuw zijn.

1. De benadering per constructieonderdeel
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► Indien er andere materialen aanwezig zijn (bv. isolatie van een 
dak bij renovatie), moeten de eigenschappen ervan eveneens in 
aanmerking worden genomen.

► Einde levensduur van het isolatiemateriaal: het moet mogelijk zijn 
het onderdeel los te maken van de rest van het gebouw! 
(scheiding in duidelijke fracties, recyclage, hergebruik, …)

1. De benadering per constructieonderdeel

Dragende wand

Verlijming van de 

isolatie

Isolatieplaat

Wapeningspleister

Afwerkingsbekleding
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1. De benadering per constructieonderdeel

Gedetailleerde informatie is opgenomen in de aanbeveling “MAT04 –

Duurzame keuze van thermische isolatiematerialen” van de Gids 
Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel. Bijvoorbeeld:
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Principes van goede praktijk:

► Tussen onderdelen van het gebint / geraamte en/of in contact met 
een onregelmatige ondergrond: 

kies een isolatiemateriaal in bulk, soepel, halfhard of gespoten.

► Vereisten m.b.t. de drukweerstand van de isolatie:

kies een isolatiemateriaal met een geschikte drukweerstand (bv. halfhard
paneel < hard paneel)

► Thermische isolatie in een vochtige omgeving of in contact met 

de aarde:

kies een een materiaal dat weinig of niet gevoelig is voor water, om de
langetermijnprestaties ervan te garanderen, of voorzie een aangepaste
beschermlaag die aantasting of vermindering van de doeltreffendheid van
het thermisch isolatiemateriaal vermijdt.

2. Kies producten die aangepast zijn aan het gebruik
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Principes van goede praktijk (vervolg):

► Situatie waarin de dikte van de thermisch isolatie die kan worden 

aangebracht, beperkt is:

kies een isolatiemateriaal met een niet te hoge
warmtegeleidingscoëfficiënt λ

► Zorg ervoor dat, in het bouwonderdeel, de structurele elementen, 
de thermische isolatie, de bekledings- en 
binnenafwerkingsmaterialen compatibel zijn op het vlak van de 
dampdiffusieweerstand.

► Afhankelijk van het gekozen isolatiemateriaal moeten aangepaste 
maatregelen voor gezondheidsbescherming worden getroffen 
tijdens de uitvoering op de werf (handschoenen, masker, 
beschermende overall) 

2. Kies producten die aangepast zijn aan het gebruik
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De juiste keuze van het thermisch isolatiemateriaal, 

naargelang van de toepassing, hangt grotendeels af 
van de vorm waarin de isolatie zich voordoet.

Om die reden is het deel “Voorzieningen” van aanbeveling 
MAT04 van de Gids Duurzame Gebouwen gestructureerd 
als volgt:

► Isolatiematerialen in bulk

► Soepele isolatiematerialen

► Halfharde isolatiematerialen

► Harde isolatiematerialen

► Gespoten isolatiematerialen

Laten we dit van wat dichterbij bekijken …

2. Kies producten die aangepast zijn aan het gebruik
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2.1 Thermische isolatiematerialen in bulk

► Kenmerken:

› Uitvoering: uitstorten, vullen van een
caisson, inblazen

› Gemakkelijk samendrukbaar

› Goede akoestische prestatie

► Betreffende materialen (voorbeelden):
Op basis van …

minerale 
grondstoffen

plantaardige 
grondstoffen

dierlijke 
grondstoffen

petrochemische 
grondstoffen

 glaswol
 rotswol
 geëxpandeerde

klei
 geëxpandeerd

vermiculiet
 geëxpandeerd

perliet

 cellulosevlokken
 hennepscheven
 wol uit 

gerecycleerd 
textiel

 stro 

 veren (bv. 
eendenveren)

 schapenwol

 geëxpandeerd
polystyreen 
(EPS)

2. Kies producten die aangepast zijn aan het gebruik
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2.2 Soepele thermische isolatiematerialen

► Kenmerken:

› Gewoonlijk in de vorm van rollen

› Gemakkelijk samendrukbaar

› Goede akoestische prestatie

► Matériaux associés (exemples):

Op basis van  …

minerale 

grondstoffen

plantaardige 

grondstoffen

dierlijke 

grondstoffen

petrochemische 

grondstoffen

 glaswol
 rotswol

 hennepwol
 vlaswol
 kokosnootwol
 wol uit 

gerecycleerd 
textiel

 katoen-
hennepwol

 verenwol (bv.
eendenwol)

 schapenwol
n.v.t.

2. Kies producten die aangepast zijn aan het gebruik

► Betreffende materialen (voorbeelden):
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2.3 Halfharde thermische isolatiematerialen

► Kenmerken:

› Flexibele panelen

› In zekere mate samendrukbaar

› Geschikt voor enigszins onregelmatige oppervlakken

› Gebint, geraamte

› Goede akoestische prestatie

► Matériaux associés (exemples):
Op basis van …

minerale 
grondstoffen

plantaardige 
grondstoffen

dierlijke 
grondstoffen

petrochemische 
grondstoffen

 glaswol
 rotswol

 hennepwol
 vlaswol
 kokosnootwol
 wol uit gerecycleerd textiel
 houtwol
 wol van cellulosewatten
 hout-hennepwol
 katoen-hennepwol

 schapenwol n.v.t.

2. Kies producten die aangepast zijn aan het gebruik

► Betreffende materialen (voorbeelden):
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2.4 Harde thermische isolatiematerialen

► Kenmerken:

› Goede tot zeer goede drukweerstand

› Toepasbaar op vlakke ondergrond

› Minder goede akoestische prestatie (geen “veer”-effect),
maar te bestuderen op het niveau van het onderdeel

► Matériaux associés (exemples):
Op basis van …

Minerale 
grondstoffen

plantaardige 
grondstoffen

dierlijke 
grondstoffen

petrochemische 
grondstoffen

 glaswol
 rotswol
 glaswol
 rotswol
 cellulair glas
 geëxpandeerd

perliet

 houtvezel
 kurk

n.v.t.

 geëxpandeerd 
polystyreen (EPS)

 geëxtrudeerd 
polystyreen (XPS)

 polyurethaan (PUR)
 polyisocyanuraat (PIR)

2. Kies producten die aangepast zijn aan het gebruik

► Betreffende materialen (voorbeelden):



16

2.5 Gespoten thermische isolatiematerialen

► Kenmerken:

› Toepasbaar op zeer onregelmatige
oppervlakken (uit te voeren door een vakman)

› Hierbij dient te worden vermeden dat men
vezels of VOS’en inademt tijdens de uitvoering

► Matériaux associés (exemples):Op basis van …

Minerale 

grondstoffen

plantaardige 

grondstoffen

dierlijke 

grondstoffen

petrochemische 

grondstoffen

n.v.t.  cellulosevlokken n.v.t.  polyurethaan (PUR)

2. Kies producten die aangepast zijn aan het gebruik

► Betreffende materialen (voorbeelden):
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2. Kies producten die aangepast zijn aan het gebruik

Gedetailleerde informatie is opgenomen in de aanbeveling “MAT04 –

Duurzame keuze van thermische isolatiematerialen” van de Gids 
Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel. Bijvoorbeeld
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Bron: VITO nv

3. Kies materialen met een lage milieu-impact

3.1 Levenscyclusanalyse
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Ideaal: maak een levenscyclusanalyse op schaal van het 

gebouw of op het niveau van de bouwonderdelen waaruit het 
bestaat.

Voor meer informatie, zie aanbeveling “MAT01 – De levenscyclus van materialen: 
analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen” van de Gids Duurzame 

Gebouwen van Leefmilieu Brussel

3. Kies materialen met een lage milieu-impact
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3. Kies materialen met een lage milieu-impact

Ideaal: maak een levenscyclusanalyse op schaal van het 

gebouw of op het niveau van de bouwonderdelen waaruit het 
bestaat.
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Is een dergelijke studie niet mogelijk? Houd dan een 
denkoefening over de milieu-impact van de materialen die 
zullen worden gebruikt, op basis van de volgende
aandachtspunten:

› Voorkeur voor lokaal beschikbare materialen

 Ondersteuning van lokale circuits

 Beperking van de impact van het transport (indien < 200 km)

 Correct gebruik van hulpbronnen: geen gedelokaliseerde uitputting van
hulpbronnen

3. Kies materialen met een lage milieu-impact

3.2 Beschouwingen voor een goede praktijk
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Is een dergelijke studie niet mogelijk? Houd dan een 
denkoefening over de milieu-impact van de materialen die 
zullen worden gebruikt, op basis van de volgende
aandachtspunten:

› Voorkeur voor lokaal beschikbare materialen

› Voorkeur voor materialen en onderdelen uit duurzame productie /
exploitatie

 Gecontroleerd beheer van de geëxploiteerde hulpbronnen

 Optimalisatie van de productieketen en reductie van de milieu-impact
ervan

3. Kies materialen met een lage milieu-impact

3.2 Beschouwingen voor een goede praktijk
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Is een dergelijke studie niet mogelijk? Houd dan een 
denkoefening over de milieu-impact van de materialen die 
zullen worden gebruikt, op basis van de volgende
aandachtspunten:

› Voorkeur voor lokaal beschikbare materialen

› Voorkeur voor materialen en onderdelen uit duurzame productie /
exploitatie

› Gebruik van materialen op basis van hernieuwbare grondstoffen

 Vermijd de uitputting van eindige hulpbronnen

 Een grondigere analyse blijft echter nodig: belang van de (jaarlijkse)
hernieuwingscyclus en van de grondinname

3. Kies materialen met een lage milieu-impact

3.2 Beschouwingen voor een goede praktijk
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Is een dergelijke studie niet mogelijk? Houd dan een 
denkoefening over de milieu-impact van de materialen die 
zullen worden gebruikt, op basis van de volgende
aandachtspunten:

› Voorkeur voor lokaal beschikbare materialen:

› Voorkeur voor materialen en onderdelen uit duurzame productie /
exploitatie

› Gebruik van materialen op basis van hernieuwbare grondstoffen

› Voorkeur voor producten met een gerecycleerde inhoud

› Keuze voor materialen en onderdelen met een lage impact op de

menselijke gezondheid

3. Kies materialen met een lage milieu-impact

3.2 Beschouwingen voor een goede praktijk
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Naast de beoordelingssoftware bestaan de volgende 
keuzehulpmiddelen:

› De ecolabels en lage-emissielabels

› De certificatie van duurzame exploitatie

› De classificatietools

3. Kies materialen met een lage milieu-impact

Voor meer informatie, zie de aanbeveling “MAT01 – De levenscyclus van 
materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen” van de Gids 

Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel

3.3 Keuzehulpmiddelen
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3. Kies materialen met een lage milieu-impact

Gedetailleerde informatie vindt u in aanbeveling “MAT04 – Duurzame 

keuze van thermische isolatiematerialen” van de Gids Duurzame 
Gebouwen van Leefmilieu Brussel. Bijvoorbeeld:
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De isolatiematerialen kunnen risico’s inhouden die verband houden 
met:

► het productieprocedé (gezondheid van de werknemers die 
betrokken zijn bij de productie);

► de uitvoering (gezondheid van de arbeiders op de werf); 

► hun samenstelling als afgewerkt product (schadelijke emissies);

► hun afvoer op het einde van de levensduur. 

Deze impact moet zo klein mogelijk worden gehouden, in elke fase 
van de levenscyclus van het product. 

Gedetailleerde informatie vindt u in het Dossier “Duurzame keuze 
van thermische isolatiematerialen” van de Gids Duurzame 
Gebouwen van Leefmilieu Brussel.

4. Beperk de gezondheidsimpact
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4. Beperk de gezondheidsimpact

Integrale bescherming bij het
spuiten van een warmte-isolerend 

materiaal
Bron: http://www.renopassive.fr

Handschoenen dragen bij het hanteren van minerale wol, om 
huidirritatie te vermijden. Deze bescherming moet worden 
aangevuld met een masker bij het snijden en plaatsen, om 

inademing van vezels te vermijden.
Bron: http://www.renopassive.fr
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Te onthouden uit de uiteenzetting
● 1ste criterium voor keuze van een bouwmateriaal of 

-product: voldoet het aan de technische vereisten en kan 
het de verwachte prestaties leveren?

● Hanteer een aanpak per onderdeel: de thermische 
isolatie mag niet worden beschouwd als losstaand van de 
materialen waarmee ze in contact is

● Zodra de keuzemogelijkheden vastliggen, moet het 
materiaal/product met de laagste milieu- en 
gezondheidsimpact worden gekozen

● De keuze moet met kennis van zaken worden gemaakt, 
op basis van een effectenbeoordeling aan de hand van 
een tool die een volledige levenscyclusanalyse maakt 
van de bouwmaterialen en -producten

● Ook de gezondheidsimpact is belangrijk



Referentie Gids Duurzame Gebouwen:

http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels
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› Dossier | De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen
en keuzehulpmiddelen

› Dossier | Duurzame keuze van thermische isolatiematerialen

› …

› Voorziening| Evaluatiehulpmiddelen voor het gebouw

› Voorziening| Ecolabels

› Voorziening| De certificeringen voor duurzaam beheer

› Voorziening| Productinformatiefiches

› Voorziening| De classificatiehulpmiddelen voor materialen

› Voorziening| Een Belgische tool voor het optimaliseren van de
milieuprestaties van materialen in gebouwen (TOTEM)
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● Thema’s: Materiaal

Referentie Gids Duurzame Gebouwen:
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