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interesse of vragen: info@mooimosterdhof.nl

prestatie-eisen in het kader van de Woonplan-aanpak
R-waarde nu 0,4 m²K/W
R-waarde na ingreep (= prestatie-eis) ≥ 2,1 m²K/W

beschrijving oorspronkelijke situatie
De houtwolcement platen zijn destijds meegenomen in de 
bekisting tijdens het storten van het beton. Hierdoor zijn 
deze beperkt isolerende platen vast komen te zitten aan de 
constructie. Daardoor vormen ze een zgn. ‘koudebrug’. Een koudebrug is een zwakke plek of 
een onderbreking in de isolerende schil van een woning. Hier staat de warme jas open. Dit is 
bijvoorbeeld te merken aan de koude vloeren in de slaapkamer in de winter. 

beschrijving oplossing
De houtwolcement platen zijn moeilijk te verwijderen. Maar deze koudebrug is eenvoudig op 
te lossen door een dunne, hardgeperste isolatieplaat onder de houtwolcement plaat aan te 
brengen. Let wel op dat eventuele nieuwe kozijnen hierop voorbereid worden door een lagere 
bovendorpel toe te passen of een soort ‘koof’ voor de bestaande kozijnen aan te brengen.

omschrijving werkzaamheden
• Aanbrengen van een pir 60mm RD 2,72 plaat met heraklith afwerking kleur wit 
• Houten plinten 12x55 mm wit gegrond incl. slagpluggen met afdekkapjes
• Rondom de afwerking een houten aftimmering red ceder 2 x grijs gegrond 28mm
• Afvoer restante afval

Aandachtspunten voor uitvoering voor de bewoner
• Werkruimte dient leeg te zijn voordat de werkzaamheden starten;
• Electra werk niet meegenomen in de offerte;
• Lampen en dergelijke dienen voordat de montage plaats vindt, zelf verwijderd te worden
• Nieuwe plafondplaten worden tegen bestaande plafond gemonteerd, uitgangspunt is 

dat dit bestaande plafond vast zit

prijsrange
De prijsrange van deze maatregel bevind zich tussen de € 2.000,- en € 4.000,- 
afhankelijk van type woning

potentiële aanbieders voor collectieve inkoop
EMS Didam - nog niet bevestigd

meer informatie:
https://mooimosterdhof.nl/woningverduurzaming/

4.
Isoleren plafond overdekte straatjes 
(= koudebrug slaapkamervloer)

Woonplan
Deze maatregel 

past in stap 1 en 2


