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INLEIDING

De FIXbrigade is een project van Jungle Amsterdam. Wij zijn actief in Amster-
dam Oost, Noord en Nieuw West en hopelijk ook op korte termijn in andere 
stadsdelen. 

De FIXbrigade werkt voor bewoners met een laag inkomen, tot 140% van het 
minimumloon. Iedereen die in deze doelgroep valt en hulp nodig heeft om de 
energierekening omlaag te krijgen en om het huis comfortabel te krijgen en 
tocht, kou en vocht te weren kan een beroep op ons doen. De contact gege-
vens staan achter in dit boekje. 

Dit boekje is bedoelt voor iedereen die meer wil weten over wat de FIXbrigade 
allemaal doet, maar het ook bedoeld voor iedereen die geen beroep op de 
FIXbrigade kan doen, omdat zij niet in het juiste stadsdeel wonen of omdat 
zij te veel verdienen. Voor die mensen die zelf aan de slag willen en informatie 
zoeken is dit boekje ook een zinvolle bron. 

En voor alle vragen over isolatie en comfort verbetering waar dit boekje geen 
antwoord op geeft, ben je altijd welkom op ons spreekuur op vrijdag tussen 
10.00 en 12.00 uur. Daar zitten mensen die je graag verder helpen om energie 
te besparen en comfortabel te wonen.

Jannekee Jansen op de Haar

(directeur Jungle Amsterdam/de FIXbrigade)
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I   DE FIXBRIGADE

De FIXbrigade komt bij bewoners thuis en helpt om de woning comfortabel en 
energiezuinig te maken. Dit doen zij door gericht advies, maar vooral toch door 
de kleine bespaarmaatregelen zelf uit te voeren. Het team van de FIXbrigade 
helpt mensen met een laag inkomen, die zelf het werk niet kunnen uitvoeren en 
hier ook het geld niet voor hebben. Daarvoor zijn zij vaak met 2 tot 4 fixers een 
dag lang bij u thuis aan het werk. In dit hoofdstuk meer over wat de FIXbrigade 
allemaal voor u kan doen. 

Algemeen: Wat doet de FIXbrigade

De FIXbrigade helpt mensen om hun woning comfortabel en energiezuiniger te 
maken. Dit doen wij door niet alleen adviezen te geven, maar vooral ook door 
praktische energiebesparende werkzaamheden uit te voeren. Voor mensen met 
een laag inkomen, zijn deze werkzaamheden en de bijbehorende materialen 
helemaal gratis. Op dit moment kunnen wij deze diensten echter alleen 
aanbieden aan bewoners van Amsterdam Oost, Noord en Nieuw West.
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Wat zijn de werkzaamheden van de FIXbrigade: 

 •   Opname en advies gesprek
Tijdens een bezoek aan huis, worden alle problemen in kaart gebracht die voor kou, 
tocht en vocht in de woning zorgen, daarbij wordt ook een energiebespaaradvies 
op maat gegeven. 

 •   Uitvoer kleine maatregelen incl. materialen
Daarna wordt er een dag lang in de woning gewerkt, waarbij alle kleine isolatie 
maatregelen worden uitgevoerd, het plaatsen van tochtstrippen, het dichtkitten 
van kieren en naden, het aanbrengen van radiatorfolie, het vervangen van 
dorpels, etc.

 •   Waterzijdig inregelen CV installatie
Tijdens het stookseizoen kan ook de CV installatie waterzijdig worden ingeregeld. 
Hierna stroomt door alle radiatoren precies de hoeveelheid warm water die 
nodig is om de ruimte goed te verwarmen. Dit levert al snel een besparing 
op de stookkosten van 15% op en bovendien levert het een aanzienlijke 
comfortverhoging op, omdat alle ruimtes gelijkmatig verwarmd worden. 

 •   Infraroodmeting
Op echt koude dagen als de temperatuur onder de 3 graden zakt, kan er ook 
een infrarood meting van je woning worden gedaan. Daarbij worden met de 
warmtebeeldcamera  alle plekken in huis opgespoord waar warmte de woning 
verlaat en kou de woning binnen kan dringen. Ook die plekken die met het blote 
oog niet te vinden zijn, dus ook de bouwkundige gebreken. Hiervan krijg je een 
rapportje met foto’s en adviezen.

 •   Meten luchtkwaliteit in de woning
Heb je last van lichamelijke klachten die volgens 
jou aan de kwaliteit van de woning te wijten 
zijn? Dan kan de FIXbrigade de luchtkwaliteit 
voor je meten op verschillende punten. Hiervan 
krijg je een rapport met een advies, hoe de 
luchtkwaliteit te verbeteren is. Het gaat daarbij 
om het meten van de vochtigheid van de lucht 
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en muren, het CO2  gehalte, CO concentratie, temperatuur en de werking van 
de ventilatiekanalen. De metingen worden getoetst aan wettelijke normen en 
advies waarden van de WHO (wereld gezondheidsorganisatie) 
 

        •   Aanbrengen kozijnfolie
Bij woningen waar nog enkel glas aanwezig is, of de eerste 
generatie dubbelglas, gaat veel warmte verloren via het 
glas. Dit kan aanzienlijk verbeteren als er kozijnfolie op het 
kozijn wordt aangebracht. Hiermee kan tot 30% van het 
warmteverlies via de ramen verminderd worden.  

Het rapport van de infraroodmeting en die van de 
luchtkwaliteitsmeting kunnen helpen om de huisbaas 
zover te krijgen om de woning te verbeteren. 

II   DE INRICHTING VAN JE HUIS

Hoe je je woning inricht kan veel effect hebben op de werking van je VC 
installatie. Warme lucht moet kunnen circuleren en die circulatie moet natuurlijk 
niet geblokkeerd worden. In dit hoofdstuk meer over wat je wel en niet moet 
doen in huis, om optimaal gebruik van je CV installatie te maken. 

 a.   Hou de radiator vrij

De meeste radiatoren werken met het principe van convectie warmte. Dit wil 
zeggen dat de warme lucht van de radiator op moet kunnen stijgen, zich door de 
kamer verplaatst en weer naar beneden komt, om weer van onder via de radiator 
opgewarmd te worden.

De radiator moet dus altijd vrij zijn, zowel aan de bovenkant, 
de voorkant als de onderkant. De vensterbank moet dus niet 
over de radiator heen steken, maar er moet ook geen gordijn 
voor hangen, of een bank voor staan en leg ook geen spullen 
onder de radiator. Verder moet de radiator stofvrij zijn. Het 
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stof houdt de warmtestraling tegen Als de convectiewarmte geblokkeerd wordt, 
kan de verwarming zijn werk niet goed doen en wordt het huis minder (snel) 
warm, waardoor je onnodig veel energie verstookt. 

 b.   Ruimte tussen de muur en het meubilair

Zowel tijdens de verwarming van de woning als tijdens de ventilatie van de 
woning moet de luchtstroom vrij spel hebben om overal in de ruimtes te kunnen 
komen. Er moeten dus geen obstakels zijn die de luchtstroom belemmeren. 
Kasten bijvoorbeeld staan vaak tegen de muur, maar laat wel een ruimte van een 
paar centimeter vrij tussen de muur en de kast, zeker als dit een hoge kast is. Wat 
ook helpt is een kast op pootjes, hierdoor kan de convectiestroom van de lucht 
beter werken. Warme lucht stijgt op en kruipt dan langs het plafond door de 
ruimte, koelt af en komt  weer naar beneden en vervolgt zijn weg over de vloer 
terug naar de radiator. Deze route moet dus zoveel mogelijk onbelemmerd zijn. 

 c.   Minder is meer

Hoe minder meubilair er in de woning staat, hoe beter de ruimte te verwarmen 
is en te ventileren. Minder meubilair zorgt tenslotte ook voor minder obstakels 
die de luchtstroom kunnen blokkeren. Daarbij geniet meubilair dat van de grond 
af is, de voorkeur boven meubilair dat plat op de grond staat. Kasten, banken 
en bedden op pootjes zijn dus beter om de lucht door te ruimte te verdelen. 
Hierdoor kan in de winter de warmte beter verspreid worden en krijgen vocht en 
schimmel minder kans. 

 d.   Het nut van gordijnen

De plek in de woning waar de meeste warmte door verdwijnt zijn meestal 
de ramen. Zeker als er sprake is van enkel glas, of van oud dubbel glas. Goed 
isolerende gordijnen kan dan een oplossing zijn. Zeker in de avond als de 
temperatuur zakt, kunnen isolatie gordijnen kou en tocht deels buiten houden. 
Overigens zijn gordijnen ook een goed idee bij beter isolerende soorten glas, 
glas isoleert altijd minder goed dan steen, zelfs als je de nieuwste variant triple 
glas hebt. 
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In woningen met een enkel steens muur, of waar geen sprake is 
van spouwmuurisolatie, kan er ook voor gekozen worden om de 
gordijnen over de hele gevel door te trekken. In de winter kan dit 
zeker schelen in de kou die door de muur wordt afgegeven. Let er 
alleen wel altijd op dat de gordijnen niet voor de radiator hangen, 
want daardoor verdwijnt de warme lucht achter het gordijn en zal 
de kamer niet op temperatuur komen. Overigens helpt het ook bij 
een enkel steens muur om boekenkasten en andere kasten tegen 
de buitenmuur te plaatsen. Hierdoor creëer je eigenlijk zelf een 
soort van voortzetwand, zonder dat je bouwkundige ingrepen 
hoeft te doen. 

III   DE CV INSTALLATIE

Welke soorten verwarming zijn er en hoe werken die. Wat is de oorzaak van veel 
voorkomende problemen met de CV installatie en wat is eigenlijk een goede 
temperatuur voor in huis?

De werking van de CV installatie

 a.   Wat is convectie warmte?

Convectiewarmte is verwarmde lucht. Lucht gaat langs een warmtebron waardoor 
het opwarmt, meestal is dit een radiator. Warme lucht stijgt op en verspreidt zich 
door de ruimte. Warme lucht blijft hangen tot het afkoelt. Afgekoelde lucht zakt 
naar beneden. 

De meeste woningen in Amsterdam worden met convectiewarmte verwarmd, 
middels een CV installatie met een ketel en radiatoren. 

Het nadeel van convectiewarmte is dat de warme lucht dicht bij het plafond 
blijft hangen en het dus een hele tijd duurt voordat de hele kamer warm is. Het 
kan dus zijn dat je lange tijd koude voeten blijft houden. Zeker als je een hoog 
plafond hebt, is convectiewarmte een kostbare manier van verwarmen. 
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Een ander probleem is als er veel obstakels in de ruimte staan die de 
convectiestroom blokkeren. In een lege ruimte werkt dit systeem het beste, hoe 
meer spullen er in de ruimte staan hoe lastiger het wordt. 
 
 b.   Wat is stralingswarmte?

Voor hoge ruimtes en voor ruimtes die erg vol staan kan het 
dan ook voordeliger zijn om met stralingswarmte te werken. Bij 
stralingswarmte bijvoorbeeld middels infraroodpanelen wordt 
het object direct onder of voor het paneel verwarmd. De rest 
van de ruimte blijft koud. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld 
alleen woont en veel thuis werkt. Je kunt dan alleen je werkplek 
verwarmen en de rest van het huis koud laten. Infraroodpanelen 
kunnen alleen toegepast worden als de ruimtes tochtvrij zijn. 
Anders wordt je hoofdwarm en blijven je voeten koud.

 
Realiseer je echter wel dat infraroodpanelen duur zijn in aanschaf en het 
verwarmen middels elektra is duurder dan met gas, omdat je heel veel meer 
elektra nodig hebt om warmte te produceren. Echter het voordeel is dat je 
plaatselijk kunt verwarmen en met de stijgende gasprijzen wordt deze oplossing 
steeds interessanter. Het voordeel van infraroodpanelen is, dat je ze kort aan 
hoeft te zetten. 

Niet iedereen houdt van stralingswarmte. Wil je weten hoe het voelt? In de 
Jungle kun je het uitproberen, wij hebben een paar infraroodpanelen hangen, 
waar je even onder kunt gaan zitten om te ervaren hoe het voelt en te zien hoe 
het eruit ziet. 

Infraroodpanelen heb je in allerlei soorten en 
maten. Kleintjes kun je vaak zonder probleem 
aansluiten, maar hou er rekening mee dat 
grotere panelen met meer vermogen, meer 
warmte afgeven, maar ook veel meer stroom 
nodig hebben. Het kan dus zijn dat je je 
stoppenkast moet aanpassen als je echt met 
infraroodpanelen op meerdere plekken in je 
woning wilt gaan verwarmen. 
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 c.   Veel voorkomende klachten en oorzaken met de CV

•   Een of meerdere radiatoren worden niet warm.

Dit kan te maken hebben met een luchtbel in het systeem, dit kun je oplossen 
door de radiator met een ontluchtingssleuteltje te ontluchten. 
Het kan echter ook te maken hebben met het feit dat het CV systeem niet 
waterzijdig is ingeregeld. Bij een goed waterzijdig ingeregeld systeem wordt het 
warme water gelijkmatig over alle radiatoren verdeeld. 

Regelmatig komt onze FIXbrigade ook radiatoren tegen die andersom geplaatst 
zijn, in dat geval zit het ontluchtingsventiel onderaan de radiator. Lucht is lichter 
dan water, dus zit altijd bovenin de radiator. In het geval van een omgedraaide 
radiator is ontluchten dus onmogelijk en ook waterzijdig inregelen kan niet. De 
enige oplossing is om de radiator door een installateur goed te laten monteren. 

•   De radiator wordt wel warm, maar de ruimte warmt niet op.

In dit geval kan het zijn dat de convectiestroom geblokkeerd is, bijvoorbeeld 
doordat er een vensterbank boven de radiator zit. In dit geval kunnen er sleuven 
in de vensterbank gemaakt worden, waarin 
roosters geplaatst worden. Dit ziet er mooi uit 
en de warmte kan zich nu wel door de ruimte 
verspreiden.

Het kan zijn dat er meubilair de afgifte van 
warmte door de radiator blokkeert. Pas de 
inrichting van je woning aan, waardoor de 
convectiestroom niet meer geblokkeerd wordt. 

Het kan natuurlijk ook zijn dat er veel warmte lekken in de woning zitten. In dit 
geval kun je het beste de FIXbrigade langs vragen. Zij sporen alle warmtelekken 
voor je op en kunnen deze ook dichten. 

•   Er is een enorm hoog gasverbruik.

Vaak wordt door de installateur en de onderhoudsmensen van de CV installatie 
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de ketel op 80 of 90 graden gezet. Dit zorgt voor een onnodig hoog gasverbruik. 
De ketel kan het beste op 60 graden worden gezet. Het advies van Milieu Centraal 
is zelfs om de ketel op 50 of 55 graden te zetten. Dit bespaart nog meer, maar het 
is wel verstandig om eerst uit te testen of je je woning voldoende warm kunt 
krijgen met deze lage temperatuur verwarming. Bij oude woningen die slecht 
geïsoleerd zijn, kan dit problemen opleveren. 60 graden is echter altijd genoeg, 
zeker als de FIXbrigade langs is geweest.

Als je de temperatuur op de ketel omlaag wilt brengen is het zeker ook 
verstandig om de CV installatie waterzijdig in te laten regelen. Hierdoor worden 
alle radiatoren gelijkmatig warm  en bespaar je ook weer veel energie. 

Als je op een lagere temperatuur verwarmt, kan het zijn dat het langer duurt 
voordat je woning op temperatuur komt. Als je dit vervelend vindt, kun 
je radiatorventilatoren onder de radiatoren plaatsen. Hierdoor wordt de 
convectiestroom van warme lucht versneld, waardoor de ruimte dus ook sneller 
warm wordt. Hou er wel rekening mee dat deze ventilatoren op het stroomnet 
zijn aangesloten en dus een klein beetje stroom verbruiken. Een sensor zorgt 
ervoor dat de ventilator alleen aan gaat als de radiator warm wordt. 

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er veel energielekken in je woning zitten. Als 
de warmte direct via naden en kieren naar buiten verdwijnt, dan ben je goed 
bezig om het klimaat verder op te warmen, maar heel verkeerd bezig voor je 
portemonnee. De FIXbrigade kan je helpen om deze lekken te dichten. Of als 
je niet in aanmerking komt voor het aanbod van de FIXbrigade kunnen wij je 
in elk geval adviseren wat je zelf kunt doen, of kunt laten doen. Op het youtube 
kanaal van de Jungle vindt je ook Tutorials voor veel voorkomende kleine 
energiebesparende maatregelen.

Tot slot kan het ook zijn dat jouw woning 
bouwkundige gebreken heeft, waardoor veel 
warmte verdwijnt, bijvoorbeeld doordat er een 
enkelsteensmuur is of enkel glas, of doordat 
vloer en dak niet geïsoleerd zijn. In dat geval is 
dat aan te tonen met een infraroodmeting. Een 
infraroodmeting met een warmtebeeldcamera kan 
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gedaan worden als het buiten onder de 3 graden is. Met deze beelden kun je heel 
helder aantonen waar de energielekken in jouw woning zitten, ook die lekken 
die niet met het blote oog op te sporen zijn.  Hiervan wordt een rapport gemaakt 
met uitleg wat er mis is, en wat er verbeterd kan worden. Daarbij wordt ook altijd 
vermeld wat je zelf kunt doen, of wat de FIXbrigade voor je kan doen en wat door 
een aannemer gedaan moet worden. Heb je een huurhuis dan kun je met het 
rapport naar je huisbaas, zodat je met bewijs aan kunt tonen wat de oorzaak is 
van de gebreken aan je woning. 

De ideale temperatuur in huis.

 a.   De ideale temperatuur overdag.

Dit is natuurlijk in eerste instantie een persoonlijke voorkeur, waar wij geen advies 
over kunnen geven. Wel kunnen wij adviseren wat een goede temperatuur is om 
energie te besparen. Op dit moment wordt 18 graden aanbevolen. Als je woning 
redelijk tot goed geïsoleerd is, komt de binnentemperatuur ook op 18 graden 
uit, als je de thermostaat op 18 zet. Bij een slecht geïsoleerde woning zul je de 
thermostaat vaak hoger moeten zetten om alsnog die 18 graden te bereiken. 
Het is van belang dat je woning niet te vochtig is, de vochtigheidsgraad moet 
dus niet boven de 60% zijn. Vochtige lucht duurt langer om op de warmen, dan 
droge lucht.

Wat de FIXbrigade ook regelmatig heeft gehoord is dat mensen hun thermostaat 
na het waterzijdig inregelen van de CV installatie terug konden zetten naar 
18 graden, terwijl die daarvoor bijvoorbeeld op 22 moest staan om hetzelfde 
resultaat te behalen. Een temperatuur van 18 graden is ook beter voor je 
gezondheid, blijkt uit onderzoek. Daarbij wordt dan natuurlijk wel uitgegaan van 
gezonde mensen, voor mensen die chronisch ziek zijn, kan deze temperatuur te 
laag zijn. 

Als je gewend bent dat de kachel altijd op 22 graden staat, dan kan 18 graden 
ineens koud aanvoelen, maar als je jezelf langzaam aan een lagere temperatuur 
laat wennen, zul je merken dat het een kwestie van gewenning is. Zorg voor 
warme voeten en trek warme kleding aan. Steeds meer mensen zetten hun CV 
pas aan als het onder de 16 graden komt. 
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Elke graad dat je de kachel lager zet bespaart je 6 tot 7% op je stookkosten. Als je 
goed gezond bent, is het dus zeker lonend om jezelf aan te wennen om dikkere 
kleding aan te doen en de kachel wat lager te zetten. Ook als je bijvoorbeeld veel 
thuis werkt, is het een optie om een infrarood paneel te overwegen. Door alleen 
je werkplek te verwarmen indien nodig, kun je de kachel verder uit laten. 

Een andere aardige tip is om radiatorfolie onder je bureau te plakken. Dit hoog 
rendementsfolie reflecteert de warmte van de radiator als je het daarachter plakt, 
maar het reflecteert ook jouw eigen lichaamswarmte als je het aan de onderkant 
en zijkant van je werktafel bevestigt. Er zijn zelfs voorbeelden van mensen die het 
als voering voor een huisjasje gebruiken. Je eigen lichaam is de beste kachel, dus 
door te zorgen dat je lichaam niet afkoelt, wordt het gebruik van de Cv-installatie 
nagenoeg overbodig.  

Als je een dag of een paar dagen niet thuis bent, wordt aanbevolen om de kachel 
op 15 te laten staan, maar als je bijvoorbeeld een paar dagen weg bent, loont het 
zeker om de kachel lager te zetten. Je huis koelt altijd af, dus zal de kachel 
af en toe aanslaan om de temperatuur op 15 graden te houden. Dit kost 
dus onnodig energie want voor wie hou je de temperatuur op 15? Voor 
de plantjes maakt het niet uit, maar voor uw portemonnee en voor het 
milieu maakt het zeker wel uit. Let wel op dat de luchtvochtigheid niet 
te hoog wordt, want dan kan er schimmel ontstaan en voelt het minder 
comfortabel in huis. Als dat gebeurt kun je altijd het huis even goed door 
verwarmen, zodat het vocht weer verdwijnt. 

Bij al dit soort maatregelen en gedragsaanpassingen blijft het echter voorwaarde 
dat je woning niet vol zit met kieren, zodat tocht en vocht vrij spel hebben. 

Het beste advies blijft dus altijd:

 1.  Zorg dat je woning zo goed mogelijk geïsoleerd is. Kleine 
 maatregelen   kan de FIXbrigade voor je doen, of als je handig 
 bent, kun je ook veel zelf doen.

 2.   Gebruik zo min mogelijk de verwarming, maar probeer andere   
 oplossingen te vinden, warme kleding, een huisdekentje en wen jezelf  
 aan met minder warmte toe te kunnen.
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 3.  Ventileer voldoende om vocht, schimmel en fijnstof te voorkomen,  
 want schone lucht warmt sneller op dan vervuilde lucht en het is beter  
 voor je gezondheid.

 4.   Zet af en toe de kachel even aan, om overtollig vocht uit de woning  
 te verdrijven. 
                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 b.   De ideale temperatuur ’s nachts.

Door allerlei instanties wordt aanbevolen om de kachel ’s nachts op 15 graden 
te zetten. Echter zijn er argumenten voor en tegen deze maatregel. Voordelen 
zijn dat de kamer de volgende ochtend sneller warm zal worden en dat vocht 
beter uit de woning verdwijnt, dus dat schimmel minder kans zal krijgen. Het 
nadeel is echter dat, zeker als je in een slecht geïsoleerde woning zit, je meer 
energie zult gebruiken. De woning koelt per definitie af tijdens de nacht, omdat 
ook de buitentemperatuur zakt. De kachel zal dus waarschijnlijk een aantal 
keren aanslaan. Alleen in een heel goed geïsoleerde woning blijft de warmte 
waarschijnlijk redelijk constant. Dat soort van woningen zijn in Amsterdam 
overigens nagenoeg niet te vinden, tenzij je in een nieuwbouw wijk woont. 

Heb je geen vochtig huis en vind je het geen probleem als het ’s morgens even 
duurt voordat het huis weer warm is, zet dan gerust de kachel ’s nachts lager 
dan 15 graden. Zeker in een minder goed geïsoleerde woning (voor 1994) loont 
het dus zeker om de kachel lager (bijv. 10 graden) te zetten in de nacht. Je kan 
daarmee aardig wat energie besparen. Het advies om de temperatuur ook 
in de nacht op 15 graden te houden, is omdat er onder de 15 graden kans op 
condensatie ontstaat en je huis dus vochtig kan worden. Dit is een advies van de 
RIVM. Vocht in je woning kan voor schimmel zorgen. De kachel in de nacht lager 
zetten, betekend dus wel dat je overdag de kachel af en toe even goed moet 
laten branden om eventueel vocht uit je woning te krijgen. 

Onderzoek wijst ook uit, dat mensen beter slapen in een frisse omgeving. Het is 
dus ook raadzaam om gedurende de nacht minimaal één raam open te zetten. 
Hierdoor ventileer je de woning, zonder dat hiermee kostbare energie verloren 
gaat. Als je dit in de winter te koud vindt, biedt een extra deken een goede 
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oplossing. Als je ’s nachts ventileert is het zeker raadzaam om de kachel gewoon 
helemaal uit te zetten. Anders blijft die onnodig energie gebruiken. Alleen als het 
vriest is het verstandig de thermostaat een beetje aan te houden, om bevroren 
leidingen  te voorkomen, hoewel dat risico in Amsterdam minimaal is. 

IV   RADIATORFOLIE

Er zijn verschillende soorten radiatorfolie, maar welke soort gebruik je waarvoor 
en is er verschil in werking en kwaliteit? En hoe breng je het aan en waar doe je 
dat? In dit hoofdstuk alles over radiatorfolie en hoe het te plaatsen.

Welke soort radiatorfolie en waarom?

 a.   Welke soorten radiatorfolie zijn er?

Er zijn twee soorten radiatorfolie, maar natuurlijk wel veel meer soorten 
aanbieders. De keuze is aan jou voor welke aanbieder je wilt kiezen. Er 
zijn ook milieuvriendelijke materialen in omloop.

 •   De eerste soort is het folie dat 
je op de muur achter de radiator 
plaatst. Dit folie is vrij dik en 
heeft een soort van schuimlaagje 
aan de achterkant. Het beste is 
om het oppervlak waarop je het 
plaatst iets groter te maken dan 
de oppervlakte van de radiator 
zelf, omdat de warmte van de 
radiator ook meer van de muur verwarmt dan alleen het stukje direct 
achter de muur. Veel mensen vinden dit een onaantrekkelijke oplossing, 
omdat het folie in het zicht zit. Vandaar dat er meestal voor de tweede 
oplossing wordt gekozen. 
 
•   De tweede oplossing is HR-radiatorfolie dat direct tegen de achterkant 
van de radiator geplaatst wordt. Dit kan met magneettape of met 
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magneetjes bevestigd worden. Dubbelzijdig tape is af te raden, omdat 
de lijm door de warmte van de radiator na verloop van tijd los laat. De 
folie die hiervoor wordt gebruikt is dun zilverkleurig materiaal. Het grote 
voordeel van deze optie is dat het folie niet zichtbaar is, tenzij je echt 
achter de radiator gaat kijken. In het geval je echter een radiator hebt, 
die uit 1 plaat bestaat is het beter om de eerste soort te gebruiken, dus 
die op de muur zit. Anders belemmer je de afgifte van warmte juist. Heb 
je geen zin om te investeren in HR-
radiatorfolie, dat toch al snel zo’n 15 
euro kost? Dan kun je ook gewoon 
aluminiumfolie gebruiken, dat heeft 
bijna dezelfde werking en kost veel 
minder. Voordeel van echt HR-folie 
is wel dat het veel steviger materiaal 
is, dat dus ook veel makkelijker 
te bevestigen is, zonder dat het 
scheurt. En zoals eerder in dit boekje genoemd, kun je HR-folie ook 
voor andere doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld onder je bureau of als 
voering voor je huisjasje. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 b.   Waarom radiatorfolie?

Radiatorfolie aan de muur reflecteert de uitgestraalde warmte van de radiator 
terug de woning in. Zonder folie achter de radiator ben je eigenlijk bezig om de 
buitenmuur op te warmen en die buitenmuur geeft weer de warmte af aan de 
buitenlucht. Je bent dus eigenlijk bezig om de buitenlucht mee te verwarmen als 
je geen radiatorfolie gebruikt. Door een infraroodcamera te gebruiken wordt dit 
goed zichtbaar. Aan de buitenkant van het huis is dan een rode vlek op de muur 
te zien. Gemiddeld levert radiatorfolie een besparing op van ongeveer 10 m3 gas 
per jaar per vierkante meter radiatorfolie (wanneer de muur niet extra geïsoleerd 
is). Woon je in een huis waar de isolatie wel goed is, dan bespaar je nog steeds 
de helft hiervan.
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 c.   Do’s and Don’ts. 

 Do’s:

-   Achter radiatoren die op buitenmuren zijn geplaatst. Dit levert altijd resultaat op.
   
-   Als er sprake is van een enkelsteensmuur is het zeker belangrijk om radiatorfolie 
te plaatsen. In dat geval lekt er veel warmte weg via de muur. De stenen warmen 
op door de warmte van de radiator en geven die warmte door naar buiten. Door 
het gebruik van radiatorfolie zul je tussen de 75 en 95% minder warmte verliezen. 

-  In sommige gevallen staat een radiator voor een raam. Gebruik in dat geval 
HR-radiatorfolie, dat direct op de achterkant van de radiator wordt geplaatst. Dit 
scheelt zelfs 25 tot 50 m3 gas per jaar. 

- HR-radiatorfolie moet je altijd met de meest glanzende kant tegen de 
achterkant van de radiator plaatsen. Ook bij gewoon folie moet de reflecterende 
kant richting de radiator geplaatst worden.

-  Maak altijd voor je begint de radiator en de muur goed schoon. Een vervuilde 
radiator kan minder warmte afgeven en bovendien zorgen verbrande stofdeeltjes 
voor fijnstof in huis en dat is slecht voor uw gezondheid. 

 Don’ts:

-  Radiatoren op binnenmuren hebben geen folie nodig. 
Dit levert geen winst op, omdat de muur die zij verwarmen 
de warmte ook weer binnenshuis zal afgeven. 

-  Gebruik geen gewoon radiatorfolie om tegen de 
achterkant van de radiator te plaatsen. Deze folie heeft 
nl. warmteweerstand en beïnvloed daarom negatief de 
convectiewarmte. 

-   Werk radiatoren niet weg achter panelen e.d. Het is dan 
niet meer goed mogelijk om radiatorfolie aan te brengen. 
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Bovendien, radiatoren die zijn weggewerkt achter lambriseringen of vensterbank-
uitbouwen, met roosters of gaas, verspillen energie. De temperatuur binnen de 
aftimmering is hoog, met extra verlies naar buiten als gevolg. Richting het vertrek 
is er juist beperkte warmteafgifte. Het maakt de radiatoren nauwelijks regelbaar 
en daarom staan ze vrijwel altijd vol aan.

  d.   Kan ik dit zelf?

Het zelf plaatsen van radiatorfolie is niet zo 
moeilijk. Iedereen die een beetje handig is 
kan het zelf. Hieronder een paar tips waar je 
op moet letten als je het zelf plaatst. 

-  Maak een keuze voor welke soort folie 
je kiest, gewoon folie op de muur of HR-
radiatorfolie tegen de achterkant van de 
radiator zelf. 

-   In beide gevallen moet je knippen, dus maak een tekening op maat. 

-   Knip het folie op maat en maak inkepingen voor het ophangsysteem. Deze kun 
je later weer met een stukje reflecterende tape aan elkaar plakken. 

-  Voor folie op de muur gebruik je dubbelzijdige tape. Dit kun je ook doen voor 
folie op de radiator, maar wij gebruiken zelf magneetjes. Tape en warmte gaan nl. 
niet heel goed samen. 

V   TOCHTSTRIPS

Tochtstrippen, daar zijn wel duizend soorten van. Het zou dan ook te ver gaan om 
ze allemaal te behandelen in dit boekje. Als je ze zelf wilt vervangen, maak dan 
een foto van de oude strip en neem die mee naar de bouwmarkt. Daar kunnen ze 
je helpen om de juiste strip te kopen. Iedere kier vraagt om een eigen strip en het 
is belangrijk om de juiste stip op de juiste plaats te bevestigen. 
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Rubbers en tochtstrippen
Wat de FIXbrigade heel vaak tegenkomt zijn ontbrekende of niet goed werkende 
rubbers en tochttrips. Dit kan allerlei oorzaken hebben, het gevolg is echter altijd 
dat er geen goede kierdichting meer plaatsvindt en hierdoor tocht kan ontstaan. 
Je kunt zelf checken of de rubbers nog soepel zijn, voelen die hard aan dan zijn 
ze waarschijnlijk niet goed meer. Je kunt ook op een dag dat de wind op je gevel 
staat, een kaars bij het raam of de deur zetten. Als de kaars begint te flakkeren, 
dan weet je dus dat er tocht door de kieren in het raam binnen komt en dat de 
rubbers waarschijnlijk niet goed meer zijn.

Het constateren dat de rubbers niet goed meer zijn is één. Het vervangen van 
de rubbers is een tweede. Er zijn heel veel verschillende soorten rubbers en 
tochtstrippen op de markt en elke situatie vraagt om de juiste aanpak. 

 a.   Hout op hout

Een test die de FIXbrigade vaak uitvoert is het raam of de deur stevig dicht doen. 
Je hoort dan of er een werkend rubber tussen zit of niet. Als je het geluid van 
hout op hout hoort, dan weet je dat het niet goed werkt. Een trucje dat je zelf ook 
makkelijk thuis kunt uitvoeren. 

 b.   Wees lief voor je rubbers

Ook rubbers hebben liefde nodig. Als je je rubbers met zorg behandelt, werken 
ze beter en gaan ze ook veel langer mee. 

Maak de rubbers regelmatig schoon, dit kan gewoon met een spons of doek met 
water. Doe dit bijvoorbeeld elke keer als je de ramen wast. Er kan zich stof en 
vuil op de rubbers hechten, waardoor ze beschadigd kunnen raken en ook hard 
kunnen worden. En beschadigde of harde rubbers dichten niet meer goed. 

Door wisselende weersomstandigheden kunnen rubbers hard worden. Om dit 
te voorkomen moet je de rubbers ongeveer twee keer per jaar insmeren met 
bijenwas. Dit kun je met een blik bijenwas doen, maar je kunt ook vloeibare 
bijenwas in een flesje krijgen. Er zijn ook allerlei producten op de markt die zeggen 
speciaal voor het onderhoud van rubber te zijn gemaakt. Vaak zijn die producten 
slecht voor het milieu en uiteindelijk is er niets beter dan gewone bijenwas. 
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           c.   Iedere kier heeft recht op zijn eigen tochtstrip 

Er zijn heel veel verschillende soorten tochtstippen op de 
markt en hoe weet je nu welke soort jij nodig hebt? De beste 
methode is om als je hebt geconstateerd dat jouw tochtstrip 
niet goed meer is, deze mee te nemen naar de winkel en 
eenzelfde soort te kopen. Elke kier vraagt om een specifieke 
tochtstrip en je mag ervan uitgaan dat bij aanvang voor de 
juiste soort is gekozen. 

Lastiger wordt het bij ramen met rubbers die in de fabriek al zijn aangebracht, de 
zogenaamde ingeponste rubbers. Deze zijn vaak niet zelf te vervangen. Enerzijds 
omdat je ze niet in een gewone bouwmarkt kan kopen, anderzijds omdat je ze 
niet goed kunt vervangen. De FIXbrigade kan ook niets aan deze rubbers doen. 
Hiervoor moet je dus echt bij de huisbaas zijn. Je kunt dus well zelf constateren of 
de rubbers nog goed zijn en als dat niet het geval is, moet je dus bij de huisbaas 
aankloppen. Zomaar een extra rubber plakken om de tocht tegen te gaan, kan 
het probleem zelfs verergeren, of ervoor zorgen dat het raam geforceerd wordt. 
Ga dus liever met dit soort, vaak kunststof ramen, niet zelf klussen. 
Tochtstrippen met plakstippen en die met nietjes of met spijkertjes bevestigd 
zijn, kunnen wel zelf vervangen worden. Let wel op dat je de juiste strip gebruikt. 
Veel tochtstippen lijken op elkaar, maar hebben toch een hele andere werking en 
moeten op een andere plek op het kozijn bevestigd worden, om het gewenste 
effect te verkrijgen. 

VI   WONING RENOVATIE EN WAT ER FOUT GAAT

Heel veel mensen in een slecht onderhouden en tochtend huis, zitten te wachten 
op een renovatie, in de hoop dat hun woning daarna heerlijk warm is en ze veel 
energie gaan besparen. Helaas is dat niet altijd het geval. In dit hoofdstuk lees 
je wat er allemaal mis kan gaan en dus ook waar je zelf allemaal goed op moet 
letten, als je woning wordt opgeknapt. 
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Renovatie van de woning en oh jee, de schilder komt langs

Renovatie van de woning is een breed begrip. Het kan van alles betekenen, 
van een eenvoudige schilderbeurt van de buitenkant, tot een ingrijpende 
verbouwing, waarbij keuken, badkamer en CV installatie vervangen gaan worden 
en waarvoor u de woning gedurende enkele weken tot maanden moet verlaten. 

De gedachte is logisch dat na een renovatie, de woning ook energiezuiniger 
zal zijn en comfortabeler. De FIXbrigade wordt echter vaak ook bij woningen 
geroepen, na een renovatie, omdat bewoners meer klachten daarna ervaren dan 
ze ervoor hadden. Hieronder een paar voorbeelden van de meest voorkomende 
problemen na renovatie. Houdt daarom als bewoner ook altijd een vinger aan de 
pols bij een renovatie en kijk vooral kritisch mee, bij wat er in uw woning gedaan 
wordt. Vaak gaat de huur na renovatie ook omhoog, dus u heeft alle recht om op 
te letten of alles goed wordt uitgevoerd, zodat u na afloop ook echt een betere 
woning heeft dan daarvoor. Uiteraard beperken wij ons in dit boekje tot de kleine 
isolatiemaatregelen en wat daar mis gaat. Daarnaast kan er nog heel veel meer 
fout gaan, maar daar ligt niet onze expertise.

 a.   Veel voorkomende klachten na renovatie

De problemen die wij het meest tegenkomen hebben te maken met een slechte 
afwerking van de werkzaamheden. Naden en kieren die niet zijn dichtgemaakt. 
Kitranden die niet zijn aangebracht. Tochtstrippen en bijvoorbeeld deurdorpels 
die kapot of versleten zijn, maar die niet zijn vervangen. 

Maar ook grotere problemen, zoals in het geval dat er een nieuw raam geplaatst 
is, dat net iets kleiner is dan het oude raam. De FIXbrigade heeft een aantal malen 
moeten constateren, dat de extra ruimte tussen het nieuwe raam en de muur 
niet afdoende is dichtgemaakt, maar slecht met een afdeklatje voor het oog is 
afgewerkt. In de winter levert dit een enorme koude lek op. 

Dit probleem hebben wij ook bij aangebracht isolatiemateriaal geconstateerd. 
Met de infraroodcamera worden deze problemen goed zichtbaar. Als muren, 
vloeren of daken bij een grote renovatie geïsoleerd zijn, worden er soms stukken 
vergeten. Op de infraroodbeelden zijn er dan vanuit de woning blauwe delen 
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te zien, daar waar de isolatie ontbreekt. Als de muur, vloer of plafond eenmaal 
is afgewerkt kan dit met het blote oog niet meer gezien worden, maar de 
infraroodcamera liegt nooit.
 
b.   Wordt de CV aangepast?

Als er tijdens een renovatie ook een nieuwe CV installatie wordt aangelegd, of als 
bijvoorbeeld de ketel wordt vervangen, of één of meerdere radiatoren worden 
vervangen, dan moet de installatie ook meteen Waterzijdig worden Ingeregeld. 
Helaas gebeurd dit bijna nooit hebben wij geconstateerd. In het Bouwbesluit is 
deze voorwaarde opgenomen. Je kunt dus ook als bewoner erop aandringen 
dat dit gebeurt. Het levert een aanzienlijke besparing op, die tot wel 20% op je 
stookkosten kan schelen. 
Als je een nieuwe ketel krijgt, laat te temperatuur dan niet hoger dan max. 60 
graden zetten, meer is niet nodig en zorgt slechts voor verspilling van energie. 

In de praktijk komen wij nogal eens radiatoren tegen die ondersteboven zijn 
geplaatst. Dit heeft als gevolg dat je een radiator niet meer kunt ontluchten, 
omdat de ontluchtingsknop onderaan zit. Lucht is lichter dan water, dus 
verzameld zich altijd bovenin de radiator, vandaar dat lucht dus ook alleen via de 
bovenkant kan ontsnappen. Dit is dus iets waar je zelf op kunt letten. 

Een ander probleem is dat de aanvoer en afvoerbuis van de radiator verwisseld 
zijn. Het warme water verlaat dan heel snel weer de radiator, waardoor het element 
niet gelijkmatig warm wordt en er tot 40% minder warmte afgifte plaats vindt. 
Dit is zelf te controleren, door middel van de pijltjes die op de koppelstukken 
staan, het pijltje dat richting de radiator wijst is de aanvoer, het pijltje dat van de 
radiator af wijst, is de afvoer. 

 c.   Oh jee, de schilder komt langs!

Bij heel veel kleine renovaties, waarvoor u het huis dus niet uit hoeft, krijgt de 
woning alleen een schilderbeurt aan de buitenkant, de zogenaamde cosmetische 
opknapbeurt. Het grootste probleem dat de FIXbrigade in de dagelijkse praktijk 
tegen komt, zijn rubbers die overgeschilderd zijn. 
Had u voor de schilderbeurt een prima tochtvrij huis, dan kan dat na de 
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schilderbeurt zomaar voorbij zijn. Een rubber dat vol zit met verf, verliest 
zijn afdichtende functie en moet dus eigenlijk altijd vervangen worden. Als 
huiseigenaren zouden weten wat voor schade schilders aan hun pand aanrichten, 
zouden ze denk ik wel beter opletten. Het vervangen van de rubbers in ramen 
en deuren, zeker als dit om metalen profielen gaat, is een tijdrovende klus, die 
bovendien niet door iedereen uit te voeren is. Onze FIXbrigade zou heel veel tijd 
kunnen besparen als schilders wat netter zouden werken en de rubbers met rust 
zouden laten. 

VII   GLAS

De meeste warmte thuis verdwijnt via het glas en bovendien is er heel veel glas 
is een woning. Het is dus zaak om je glas zo goed mogelijk te isoleren. Bij nieuwe 
woningen of woningen die kort geleden gerenoveerd zijn, is er vaak een goede 
kwaliteit dubbel glas aangebracht, maar wat nu te doen bij woningen met oud 
dubbel glas, of zelfs enkel glas.

Veel warmte verloren via glas.

Een gemiddelde woning over heel Nederland gemeten heeft ongeveer 20 m2 
glas oppervlak. De meeste warmte gaat verloren via het glas, dus hier valt ook 
bij renovatie de meeste winst te behalen. Ongeveer 14% van het totaal aantal 
woningen in Nederland heeft nog enkel glas. 

 b.   Enkel glas

Volgens onderzoek zijn er nog 100.000 woningen met enkel glas in Amsterdam. 
Nu zijn daar ook de woningen bij geteld waar nog maar 1 of enkele ramen enkel 
glas hebben, maar dit is toch een enorm aantal. Temeer als je je beseft dat een 
woning over het algemeen een groot deel van haar warmte via de ramen verliest. 
In het geval van enkel glas, kan dit zomaar 15% van je stookkosten zijn. 

Naast dat warmte ontsnapt uit je woning heeft enkel glas nog een aantal nadelen. 
Zo vindt er zodra het buiten kouder wordt condensvorming plaats. Doordat de 
ruit de kou van buiten overneemt, slaat vocht in de lucht neer op het raam. Dit 
zorgt voor veel vocht in huis en beslagen ramen. 

22 23



Een derde probleem met enkel glas is dat er koude zones in huis ontstaan, omdat 
de lucht in de buurt van het raam afkoelt en neervalt, ontstaat er als het ware een 
soort van koude val. Dit merk je doordat je ineens kou in je nek voelt bijvoorbeeld 
als je op de bank zit. Er ontstaan als het ware koude en warme zones in huis. Voor 
je gevoel is het dan al snel koud in huis en het antwoord is dan vaak om te kachel 
wat hoger te zetten. 

Kortom alle reden om enkel glas aan te pakken. 

 c.   Welke soorten glas zijn er?

Naast enkel glas, dat langzaamaan uitgebannen gaat worden, zijn er inmiddels 
allerlei andere soorten glas, die allemaal een eigen isolatiewaarde hebben. 

De eerste vorm dubbel glas, die tot in de jaren 90 van de vorige eeuw werd 
gebruikt bestond uit 2 lagen enkel glas die middels een metalen strip van elkaar 
af werden gehouden. De spouw tussen de twee ruiten was maximaal 12 mm, 
samen met het glas kwam dat op een dikte van max. 18 mm. Dit glas werd 
Thermopane genoemd, naar de fabrikant die het maakte. 

De generatie die daarna kwam was HR (hoogrendements) glas. Dit glas had voor 
het eerst een metaal coating aan de binnenzijde van het glas. 

Na HR glas werd HR+ glas ontwikkeld. Bij dit glas werd naast de metaalcoating 
in plaats van een droge luchtvulling van de spouw een gasvulling gebruikt. 
Deze spouwdikte was 9 mm tot 12 mm. Ook HR+ glas wordt alleen nog in de 
vervangingsmarkt gebruikt.

Tegenwoordig wordt dit glas niet meer bij nieuwbouw gebruikt, maar wordt 
meestal HR++ glas gebruikt. Nieuwe woningen worden tegenwoordig standaard 
van HR++ glas of triple glas (driedubbel glas) voorzien. Het blijft comfortabel 
warm in huis en tijdens warme zomerdagen blijft de hitte beter buiten, zodat het 
binnenshuis aangenaam koel blijft. Het bestaat uit twee platen glas. De ruimte 
tussen het glas wordt gevuld met edelgas.
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Doordat het glas aan één zijde voorzien is van een coating isoleert het nog eens 
extra goed. Het heeft een bredere spouw (gemiddeld 15 mm) dan die bij HR+ 
glas.

Triple glas bestaat uit drie glasplaten met daartussen twee spouwen. De ruimte 
tussen de glasbladen is gevuld met een edelgas.

Voor een nog betere isolatie is er een coating aangebracht op één of meerdere 
glasplaten.

 d.   Hoe weet ik welke soort glas ik zelf heb?

Je kunt op verschillende manieren achterhalen welke soort glas je zelf hebt. 

Enkel glas is natuurlijk met het blote oog te zien, omdat het maar 1 glasplaat 
heeft.

Oud dubbelglas, het zogenaamde Thermopane glas, heeft tussen de glasplaten 
een metalen strip.

HR glas, HR+ en HR++ glas kun je herkennen door de code die op de metalen 
strip tussen de glasplaten te zien is. Als je deze code op het internet invoert, kun 
je achterhalen om welke soort dubbelglas het gaat. De coating en het gas dat in 
het dubbelglas gebruikt worden, zijn immers met het oog niet te onderscheiden. 

Triple glas herken je aan het feit dat er drie glasplaten met twee keer een 
spouwruimte in het glas zichtbaar zijn. 

Er is nog een andere manier om de verschillende soorten glas te onderscheiden. 
Dit kun je doen met een vlammetje. Hou een aansteker of lucifer vlak voor het 
raam en kijk er schuin langs. 

 •   Zie je twee gele vlammetjes dan is het enkel glas.

 •   Zie je vier gele vlammetjes in het glas, dan is het dubbel glas, zonder 
metaalcoating.
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 •   Zie je vier vlammetjes, waarvan 
er één een andere kleur heeft, 
dan is er sprake van HR++ glas. De 
positie van het vlammetje met de 
andere kleur geeft aan op welke 
positie de coating zit. Deze kan op 
de binnenkant van het buitenste 
raam zitten, dan is er sprake van 
zonwerend glas, dat de warmte 
van de zon dus buiten houdt. Zit 
de coating op de binnenste ruit, dan is er sprake van warmte isolatie 
glas, waarbij de warmte van binnen dus binnen gehouden wordt. Zit de 
coating op beide ramen, dus beide binnen zijden van het dubbele glas, 
dan wordt zowel de warmte binnen gehouden, als ook in de zomer de 
warmte van de zon buiten gehouden.  

Wat kun je doen met enkel glas?

Het vervangen voor HR++ glas ligt het meest voor de hand, maar is niet haalbaar 
voor huurders die niet zelf hun glas mogen vervangen en daar vaak ook het geld 
niet voor hebben. 

De eerste stap is uiteraard om de huisbaas hierop aan te spreken. Voor 2030 moeten 
alle woningen een energielabel C hebben, en daar hoort goed dubbelglas bij. 

Echter zullen veel huiseigenaren dit niet direct doen en dan is de vraag hoe je tot 
die tijd toch je energieverlies kunt beperken, zonder dat dit direct heel veel geld 
kost. Een paar opties:

 e.   Dikke gordijnen

Het ophangen van dikke isolatie gordijnen is natuurlijk altijd zinvol, voor elk 
raam, maar zeker bij enkel glas. Let er wel voor op, dat de gordijnen niet over de 
radiator heen hangen, of ervoor, zodat de warmte achter het gordijn verdwijnt. 
Nadeel is wel dat dit alleen effect heeft als de gordijnen dicht zijn. 
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  f.   Kozijnfolie plaatsen

Een betere optie is dan ook om kozijnfolie te plaatsen. Dit is transparante folie, die 
met dubbelzijdig tape op het kozijn wordt geplaatst. Na plaatsing wordt het folie 
strak getrokken, door er met een föhn overheen te bewegen. Hierdoor wordt het 
folie mooi transparant en is er weinig verschil met alleen glas. Uiteraard blijft het 
folie wel kwetsbaar, het is tenslotte een dun laagje plastic. 

Tussen het folie en het glas ontstaat een spouw, die minimaal 15 mm breed 
moet zijn, om de beste isolatiewaarde te bereiken. Hiermee kun je al snel 30% 
van je warmteverlies door het raam verminderen. En bereik je ongeveer dezelfde 
waarde als gewoon dubbel glas. Het plaatsen van het folie is niet heel ingewikkeld 
en voor iemand die handig is, prima zelf uit te voeren. 

VIII    BESPAARTIPS

In dit laatste hoofdstuk een greep uit de vele bespaartips die er zijn. Als je meer 
wilt weten, kijk dan ook eens op de site van Milieu Centraal, daar vind je nog veel 
meer handige tips om minder energie te gebruiken. 
https://www.milieucentraal.nl/

Slimme bespaartips

 •   Beter isoleren staat altijd op nummer 1. Alle maatregelen die je neemt 
zullen beter werken als je begint met je woning beter te isoleren. De 
FIXbrigade kan je hierbij adviseren of als je een laag inkomen hebt, 
kunnen wij veel kleine maatregelen ook gratis uitvoeren.

 •   Zet alleen de radiatoren aan in de ruimtes die je gebruikt, of als je vaak 
op één plek zit, gebruik dan een infraroodpaneel en laat de CV uitstaan.

 •   Houd tussendeuren altijd dicht, zodat de warmte ook in de kamer blijft 
die je verwarmt.
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 •   In een slaapkamer is verwarming niet nodig, je bed kun je ook met een 
kruik voorverwarmen.

 •   Zet de kachel 1 graad lager dan je gewend bent. Je went hier snel 
aan en elke graad die je de CV lager zet bespaart je 6 tot 7% op je 
stookkosten. Als je aan de nieuwe temperatuur gewend bent, kun je 
kijken of je misschien met nog een graadje lager toe kunt.

 •   Zet de thermostaat een uur voordat je gaat slapen laag, de ruimte blijft 
nog zeker een uur warm, als er tenminste geïsoleerd is. Het advies van 
Milieu Centraal is om de thermostaat ’s nachts op 15 te laten staan, omdat 
die dan de volgende dag sneller weer opwarmt. De meningen hierover 
zijn verdeeld, er zijn ook mensen die beweren dat je meer bespaart als je 
de kachel ’s nachts gewoon uitzet. De waarheid ligt waarschijnlijk in het 
midden. Heb je een goed geïsoleerd huis dan kun je thermostaat gerust 
op 15 laten staan. Woon je echter in een slecht geïsoleerde woning, dan 
zal de kachel regelmatig ook tijdens de nacht aanslaan, waardoor je 
meer energie verbruikt dan nodig is. Dit is ook het geval als je ’s nachts 
de ramen open hebt, zet in dat geval de kachel liever gewoon echt laag. 
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Bijzondere uitspraken van woningcorporaties en particuliere verhuurders e.d.

Een bewoner belt met de woningbouwcorporatie omdat 

zij klachten heeft over kou en tocht in de woning en krijgt te 

horen. “Ik adviseer u mevrouw om contact op te nemen met de 

FiXbrigade, die kunnen u vast wel helpen.”



30

De bewoner komt met een doos spullen aan en overhandigd die 

aan onze fixers. Kijk die heb ik van de gemeente gehad, maar 

die meneer wilde de spullen niet aanbrengen en ik kan het niet. 

De doos zit vol met isolatieband, lampen, radiatorfolie, een 

douchekop, en een douchetimer. De fixer bekijkt alle spullen 

en concludeert dat de bewoner er eigenlijk niets aan heeft. De 

waterdruk is te laag, voor een waterbesparende douchekop, de 

lampen passen niet in de armaturen, het radiatorfolie is niet de 

juiste maat voor haar radiatoren en het tochtband is ook net 

de juiste soort. Een hele doos vol met dure spullen, die zo weer 

de kast in verdwijnen, tot dat ze na een hele tijd, waarschijnlijk 

zo de container in gaan. 
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Medewerker woningcorporatie: “Heeft u last van de drempels 
in huis, omdat u daar met uw rollator niet overheen komt? 
Maar u krijgt toch binnenkort de FIXbrigade op bezoek? Dan 
moet u ze maar meteen vragen om die drempels even weg te 
halen.
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Een bewoner belt ons, omdat ze mensen van de gemeente langs heeft gehad, die wat isolatieklusjes bij haar hebben uitgevoerd, alleen heeft het niets geholpen. Onze fixers gaan er langs en constateren, dat er tochtband is geplakt op een plaatsen op het raam en de deur, die geen contact met het kozijn maken. Volstrekt zinloos natuurlijk. Daarbij zit er een kier onder de vensterbank waar je zo door naar buiten kijkt en daar is dus niets aan gedaan. Ach zegt de bewoner “het was zo’n aardige jongen en hij vertelde nog wel dat hij speciaal een cursusje had gehad om tochtband te kunnen plakken”.
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