
3-2-2019

1

Dr. Carina Wiekens

Kenniscentrum Energie

Hanzehogeschool Groningen

Check je Warmtelek: Wie?

79 deelnemers

Resultaten van:

Gemiddelde leeftijd is 50 jaar (SD = 11,47)

60% man 

- 45 voormeting 

- 36 nameting (loopt nog)

“Wat vind je belangrijk?” 6-puntsschaal

Check je Warmtelek: Wie?

3. Kosten besparen (M = 5,0; SD = 0,84)

1. Comfort (M = 5,3; SD = 0,71)

2. Beschermen milieu (M = 5,2; SD = 0,90)

4. Actief een bijdrage leveren aan duurzaamheid (M = 4.6, SD = 1,00)

Opvallend: Bij “het beschermen van het milieu”, range van 2-6! 

Helemaal niet belangrijk Heel belangrijk

Check je Warmtelek: Waar?
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“In wat voor soort woning woont u?”

Vrijstaand (24%)

2-onder-1 kap (31%)

Tussenwoning (20%)

Anders 
(11%)

Hoekwoning (13%)

30% voor 1955

19% 1955 -1980

51% na 1980

Bouwjaar

Kennismaking met thermografie Kennismaking met thermografie

Kennismaking met thermografie
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67% geeft aan iets van de beelden geleerd te hebben

“Bij een raam kun je ondanks spouwmuurisolatie 

toch een behoorlijk lek hebben”

Nameting

“Ik woon in een portiekflat op de hoogste 

verdieping (4e). Vermoeden dat woning beneden 

mij minder last heeft van warmtelekken dan bij mij 

is met de warmtecamera bevestigd.”

Zelfs dunne gordijnen isoleren aanzienlijk!

“Groot verschil in isolatiewaarde tussen stenen 

wanden en wanden van gipsbeton”

“Heeft u naar aanleiding van uw bevindingen iets veranderd?”

Nee (12%)

Maatregelen

Nee, maar misschien in de toekomst (9%)

Nee, maar dat ben ik wel van plan (39%)

Ja (15%)

“U heeft aangegeven wellicht iets in de toekomst te willen 

veranderen. Heeft u al een idee wat u in de toekomst zou willen 

veranderen?”

Maatregelen

Beglazing naar HR++

Vervangen van de huidige 

daglichtkoepel door een goed 

isolerende in de (verwarmde) garage.

Gordijnen

Vloerisolatie

Tochtstrips

Meer 

zonnepanelen.
Verder onderzoek 

naar isolatie van 

vloer, muren en 

dak.

Naad- en kierdichting

Kozijnaansluiting

Elastische kit

+ schuimband

Pur-schuim

Ramen Tochtband

Tochtstrips

Deuren Bv. een dorpelstrip

Milieucentraal.nl & duurzaambouwloket.nl

Kleine ingrepen

Onderzoek

✓ Ter verbetering van de actie

✓ Vaststellen van de effecten van de actie

Waardering: hoog!

Vervolgstappen

Interesse op basis van 32 deelnemers die 

afgelopen vrijdag de nameting ingevuld hadden: 

6x warmtepomp

6x (gezamenlijke) aanschaf zonnepanelen

5x isoleren

Divers: energieneutraal of zelfvoorzienend, EMS, 

opslag energie, …
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Vervolgstappen

✓ Ter inspiratie: Gasunie (Mark)

✓ Zelf starten? (Marloes)
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