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Inhoudsopgave



Waarom Heatpulse?

Bijna 75% van de woningen

in Nederland is 
onvoldoende geïsoleerd.

Isolatiestatus woning 
veelal onbekend bij 

huiseigenaren. 

Isolatie cruciale stap 
voor een succesvolle 

energietransitie.

Bekijk video op Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=2Wsp_zEDfwc


Thermografie?

fotograferen visualiseren analyseren adviseren isoleren



Een temperatuurverschil 
van minimaal 10 graden 
tussen binnen en buiten.

Interpretatie van een 
warmtebeeld is geen 
exacte wetenschap.

De bevindingen zijn een 
indicatie en kunnen verschillen 
met de realiteit.

Voorgevel, beglazing en 
dak zijn zichtbaar vanaf de 
openbare weg.

Conservatieve analyse: bij 
twijfel benoemen we geen 
warmtelek. 

Het doel is bewustwording 
& activatie.

Werkwijze Heatpulse warmtescans



Uitleg warmtescan rapport



Resultaten Heemskerk



In 1 nacht zijn de 
foto’s ingewonnen 
met in totaal 2 teams

Met een buiten-
temperatuur tussen 
ca. 0 en 4 °C

En hebben we met ca. 10 

bewoners gesproken 

In totaal 496 warmtescan 
rapportages opgesteld

Samenvatting warmtescanproject



Gevel

Bij ca. 3% van de 
woningen zijn 

bespaarkansen 
door de gevel 

beter te isoleren

Beglazing*

Bij ca. 52% van de 
woningen zijn 

bespaarkansen 
door de beglazing

beter te isoleren

Warmtelek

Bij ca. 87% van de 
woningen zijn één 

of meerdere 
warmtelekken 
geconstateerd

Dak**

Bij ca. 11% van de 
woningen zijn 

bespaarkansen 
door het dak beter 

te isoleren

** Indien zichtbaar 

Potentieel

Bij ca. 60% van de 
woningen zijn er 
bespaarkansen 

door beter te 
isoleren

Resultaten Gemeente Heemskerk
Samenvatting

* Onder ‘beglazing’ vallen 
glas, kozijnen en deuren



Beglazing*: meeste rendement te behalen op dit onderdeel 

Gevel: meeste rendement te behalen op dit onderdeel

Dak: meeste rendement te behalen op dit onderdeel 
(indien zichtbaar)

Weinig verlies: weinig/geen onnodig energieverlies zichtbaar 
(mogelijk: kleine maatregelen of duurzame opwek?)

n = 496

* Onder ‘beglazing’ vallen de adviesteksten over glas,
afwijking om of rond kozijn en deur

Woning: toespitsing adviestekst in rapport
Uitsplitsing naar hoofdcategorie



Warmtelekken
Typische voorbeelden



Matige gevelisolatie

12

Gevel > Gevelisolatie

Matige isolatie
Uitleg: Isolatiemateriaal van beperkte kwaliteit is gebruikt. Betreft
meestal een woning uit de periode 1975-1992. Deze woningen zijn
bij de bouw voorzien van spouwmuurisolatie, maar vaak van
mindere kwaliteit en/of het isolatiemateriaal is weggezakt.
Signatuur: Veel kleuren zichtbaar op gehele gevel op een
onregelmatige manier. Gevel is warmer dan de buitenlucht.

Matige isolatie**← Niet annoteren Slechte isolatie →

** Het gaat om het gemiddelde van de gehele gevel



Enkel glas

13

Beglazing > Glas

Enkel glas
Uitleg: Meest eenvoudige en ouderwetse vorm van beglazing.
Signatuur: Een egaal, warm raam dat warmer is dan andere
ramen in het huis of in de straat.

Het gaat in het hele raam!

← Niet annoteren Niet HR dubbel glas Enkel glas →



Niet-HR dubbel glas

14

Beglazing > Glas

Niet-HR dubbel glas
Uitleg: Ouderwets dubbel glas waarbij geen sprake is van een
edelgas of coating tussen de glasplaten in.
Signatuur: Het raam is significant warmer dan de buitenlucht.
Let op: scherpe patronen duiden op reflecties en niet op
gebrekkig glas.

Het gaat in het hele raam! Wanneer er één rode vlek in zit, maar
overwegend een koudere kleur is het waarschijnlijk een reflectie.

← Niet annoteren Niet HR dubbel glas Enkel glas →



Luchtlek in nok

15

Dak > Luchtlekkage in dakvlak

Luchtlek in nok
Uitleg: Naad in de nok van een schuin dak.
Signatuur: Nok is warmer dan de rest van het dak, zelfs als het
verschil minimaal is.

Annoteren →← Niet annoteren



Luchtlek in kilgoot

16

Dak > Luchtlekkage in dakvlak

Luchtlek in kilgoot
Uitleg: Naad in de goot tussen twee dakvlakken in of de goot
tussen twee dakvlakken is slecht geïsoleerd.
Signatuur: Lokaal patroon in de kilgoot.

Annoteren →← Niet annoteren



Luchtlek rond dakdoorvoer

17

Dak > Luchtlekkage in dakvlak

Luchtlek rond dakdoorvoer
Uitleg: Een naad rondom een dakdoorvoer.
Signatuur: Afwijking op het dakvlak rond een dakdoorvoer.
Omdat de lucht van onder de dakpannen vandaan komt, geeft
het een uitgewaaierd signaal.

Annoteren →← Niet annoteren



Vragen?

heatpulse.nl
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