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“Laat in de winter de voordeur van een woning op een kier 

staan: met een slechte isolatie zijn de gevolgen even erg.”

2 isolatievakmannen aan het woord

Vakmanschap is meesterschap
Zowel bij nieuwbouw als bij 

renovatie wint een energiezuinige 

aanpak steeds meer aan belang. 

Bouwheren worden zich meer en 

meer bewust van de noodzaak van 

een degelijke isolatie. Ze gaan 

vaak uitgebreid op zoek naar 

informatie op bouwbeurzen en 

op allerhande websites. Ze willen 

het immers goed doen, maar 

houden uiteraard ook steeds hun 

budget in het achterhoofd. Er zijn 

nochtans redenen te over om het 

aan een echte isolatievakman te 

vragen. We laten twee van hen 

aan het woord: René Verhoeven 

van Isolatiebedrijf Verhoeven in 

Kampenhout en Peter Suys van 

Eurabo/De Noordboom in Ronse.

In het verleden werd het belang van isolatie 
vaak onderschat en daardoor ten onrechte 
wat stiefmoederlijk behandeld. Vandaag 
bewijst niet alleen de overheid dat ze pal 
achter degelijk isoleren staat door tal van 
premies uit te keren, ook de bouwheren 
zelf zijn doorgaans steeds beter geïn-
formeerd. Toch wordt hun beeld in vele 
gevallen gekleurd door de publiciteit van 
een fabrikant van isolatiemateriaal die ze 
net hebben gezien of door de eerder pro-
ductgerichte uitleg van een medewerker 
in de doe-het-zelfzaak of door nog andere 
eerder toevallige factoren. “Onze taak 
bestaat erin onafhankelijk advies te geven 
en te zoeken naar de beste oplossing voor 
een welbepaalde situatie”, begint René 
Verhoeven van Isolatiebedrijf Verhoeven. 
“Lang niet alle aannemers nemen de tijd 
om particulieren zorgvuldig te informeren 
en hen bewust te maken van alle gevolgen 
van hun isolatiekeuze”, gaat Peter Suys 
van Eurabo/De Noordboom verder. 

Bezint eer ge begint

Bij isolatie dringen twee belangrijke keu-
zes zich op: welk materiaal kies ik en wie 
zal de werken uitvoeren? Bij het kiezen 
van het meest geschikte isolatiemateriaal 
kan de hulp van een specialist heel nut-

tig zijn. “In vele gevallen stel ik vast dat 
de materiaalkeuze – vaak ten onrechte 
– reeds gemaakt is wanneer men bij 
ons aanklopt”, vertelt René Verhoeven. 
“Omdat we in het verleden vaak dezelfde 
uitleg tientallen keren moesten geven, 
hebben we nu een heel uitgebreide web-

site gemaakt (www.isolatieverhoeven.be) 
met typeoplossingen en veel gestelde 
vragen. 40 jaar ervaring in isoleren levert 
immers een pak antwoorden uit de prak-
tijk op”, aldus nog René Verhoeven. “Wij 
leggen ons toe op lage-energiewoningen 
en bij renovaties van daken en zolders 
moeten we het vaak zonder architect 
doen. Wij hebben dan ook een pak know-
how in huis wanneer het gaat om het kie-
zen van het meest geschikte materiaal”, 
vertelt Peter Suys. Over de uitvoering 
zijn beide specialisten het eens: iedereen 
kan isolatie plaatsen, als je maar goed 
geïnformeerd en gemotiveerd genoeg 
bent en heel nauwkeurig tewerk gaat. 
Kies je voor een aannemer, dan betaal 

je uiteraard iets meer. “Sommige bouw-
heren vertrouwen terecht op de ervaring 
van vakmensen die ervoor zorgen dat 
alles voor 100% lucht- en dampdicht is”, 
aldus René Verhoeven. “Toch blijft het 
opletten geblazen”, waarschuwt Peter 
Suys, “want doordat bouwheren vaak op 

prijsbasis beslissen om zelf te isoleren 
of het aan een vakman over te laten, bie-
den bepaalde aannemers hun diensten 
aan een te laag tarief aan, waardoor de 
uitvoering te wensen overlaat.” René 
Verhoeven vat het belang van een vlekke-
loze plaatsing samen: “Laat in de winter 
de voordeur van jouw woning op een kier 
staan: met een slechte isolatie zijn de 
gevolgen even erg.” 

info

www.isolatieverhoeven.be
www.eurabo.be 

Bij isolatie dringen twee belangrijke keuzes zich op: welk materiaal kies ik en wie zal de 
werken uitvoeren?
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