
woonwijzerwinkel.nl/albertshoven-gevelisolatie

Spouwmuurisolatie is de voordeligste methode voor gevelisolatie en zorgt 
voor een hoger wooncomfort. In de wintermaanden blijft de warmte binnen en 
de muren voelen minder koud aan. In de zomermaanden worden de kamers 
minder snel opgewarmd door de zon. Met spouwmuurisolatie kun je simpel en 
geodkoop stookkosten en CO2 besparen en je wooncomfort verhogen.
Onze woningen zijn voorzien van een spouwmuur en  geschikt voor het toepassen 
van een spouwisolatie. Hier is dus nog veel energie te besparen!

TUSSENWONING VANAF (INCL. BTW):   € 650,- 

Spouwmuurisolatie actie

SPOUWISOLATIE

€ 210,-
BESPAREN / JAAR

De wijkvereniging breidt, i.s.m. de WoonWijzerWinkel en 
de gemeente, de  duurzaamheidsmaatregelen in de wijk uit 
en gaat na vloerisolatie nu ook spouwisiolatie aanpakken.

HOEKWONING VANAF  € 1.300,- 
DE PRIJZEN ZIJN GELDIG TOT 30 JUNI 2016

COLLECTIVITEITSKORTING VANAF 5 WONINGEN
* Indicatieve besparing voor gemiddeld huishouden, gebaseerd op  € 0,65 per m3 gas.



Bent u geïnteresseerd in spouwisolatie en wilt u zich vrijblijvend aan-
melden of heeft u vragen voor deze actie, neem dan contact op met 
Liselotte Gips (bewoner wijk Albertshoven): lotgips@gmail.com. 

Een spouwmuur is een buitengevel die bestaat uit twee stenen muren met 
daartussen een ruimte (spouw) van 5 centimeter. 

De spouw wordt opgevuld met Supafil van Knauf door een gespecialiseerd bedrijf. 
Het bedrijf boort aan de buitenkant gaten in de voegen van de gevel. Via die gaten 
blaast het bedrijf isolatiemateriaal de spouw in. Uiteraard worden de gaten daarna 
weer dichtgemaakt met specie van dezelfde kleur. 

Isoleren van de spouw heeft een aantal voordelen: 
• Snel en eenvoudig aan te brengen
• Lage investering, vanaf € 13,- per m2

• Muren geven minder kou af en het blijft binnen gelijkmatiger warm

Er zijn door het VLEERMUISPLATFORM vleermuizen gesignaleerd in de wijk. De 
dieren kunnen ook in de spouw zitten. 

Vleermuizen zijn beschermd en willen graag voor voldoende plekken waar ze 
kunnen wonen. Om hiervoor te zorgen worden er op verschillende plekken in de 
wijk vleermuizkasten op gehangen. Aan de bewoners die hun huis isoleren wordt 
gevraagd om een kast mede te sponsoren. 

VLEERMUISPROJECT - VLEERMUIZEN IN DE WIJK

Een kast kost € 40,-. De gemeente heeft een subsidie van 50% 
toegezegd. De eigen bijdrage van de bewoner is ongeveer € 20,.
Ook als uw woning niet geïsoleerd wordt kunt u meedoen in 
het vleermuisproject!  


