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Isolatiechips houden 
vocht tegen
De kruipruimte onder de begane vloer is de koudste en vochtigste ruimte in uw 
woning. Daarom is het belangrijk om te zorgen dat het vocht onder de woning blijft. 
Daarvoor is bodemisolatie geschikt. Door een laag isolatiechips onder de begane vloer 
aan te brengen, kan het vocht de vloer niet bereiken. Het grote voordeel is dat we deze 
isolatiechips op allerlei plekken - zelfs de moeilijk bereikbare - kunnen aanbrengen. 

Meer wooncomfort
Na het aanbrengen van de isolatiechips kan het vocht nog wel condenseren op de bodem 
van de kruipruimte, maar zal niet meer verdampen. Zodoende wordt de lucht boven de  
laag isolatiechips - en dus ook in huis - droger. Daardoor koelt de vloer minder af en de 
woning voelt behaaglijker aan. Bijkomend voordeel is dat droge lucht veel sneller op te  
warmen is dan vochtige lucht en dat het de warmte langer vasthoudt. Bodemisolatie geeft 
meer wooncomfort én zorgt voor een gezonder leefklimaat.

100% van gerecycled plastic
De isolatiechips van Drowa zijn gemaakt van oude cassettehoesjes en plastic bekers.  
Geen nieuw plastic zoals ander isolatiemateriaal. Daarbij zijn de chips bestendig tegen  
vuil en water. Ze zijn eenvoudig aan te brengen door ze via slangen vanuit de auto in de  
kruipruimte te blazen. De werkzaamheden zijn in één dag uitgevoerd en zorgen voor  
weinig overlast. 

Bodemisolatie aanvragen
Wenst u ook bodemisolatie? 
Belt u dan naar 0228 587 587. 
Dan kijken wij of uw woning 
hier voor geschikt is.  
Voor bodem isolatie betaalt  
u kleine huurverhoging  
van € 4,- per maand.

Gezond 
woonklimaat

De ideale luchtvochtigheid in huis ligt 
tussen de 40% en 60%. Zowel te droge 
als te vochtige lucht voelt onaangenaam 
aan en kan zorgen voor gezondheids-
problemen. Maar hoe weet u of de 
luchtvochtigheid bij u in huis goed is?

Meten is weten!
Om te weten hoe hoog de luchtvochtigheid in 
uw woning is, kunt u een hygrometer plaatsen. 
Is de binnenlucht te vochtig of juist te  
droog? Tref dan de juiste maatregelen om  
een gezond woonklimaat te creëren. Dat is 
niet alleen belangrijk voor uw gezondheid,  
maar ook goed voor de woning zelf.

Voortdurend ventileren
Voor een gezond binnenklimaat moet u  
uw woning goed en voortdurend ventileren. 
Dat betekent in de meeste woningen de 
roosters open houden of een klepraampje 
op een kier.  
 
Meer info: www.wst-hetgrootslag.nl/ 
woning-onderhoud/ventileren-en-koelen
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Gasloos koken
t/m 2021 978 woningen
2022 80 woningen
Totaal 31/05 1058 woningen
(38% van ons woningbezit)

Bodemisolatie
t/m 2021 493 woningen
2022 41 woningen
Totaal 31/05 534 woningen
(43% van alle niet-
geïsoleerde vloeren)

Hybride en complete  
warmtepompen
t/m 2021  hybride 441 / compleet 338
2022 hybride 28 / compleet 29
Totaal 31/05 hybride 469 / compleet 367
(30% van ons woningbezit)

Gasloos wonen
t/m 2021 322 woningen
2022 1 woningen
Totaal 31/05 323 woningen
(11% van ons woningbezit)

Zonnepanelen
t/m 2021 1144 woningen  
 = 8606 panelen
2022 64 woningen  
 = 400 panelen
Totaal 31/05 1208 woningen 
 =  9006 panelen
(43% van ons woningbezit)

Ledlampen en  
zonnepanelen voor  
algemene voorzieningen 
woongebouwen
2021 12 woongebouwen
2022 2 woongebouwen
Totaal 31/05 14 woongebouwen
 = 329 zonnepanelen

A+++ 49 1,8% 

A++ 190 6,8% 

A+ 347 13,2%

A 1032 37,0%

B 390 14,0%

C 566 20,3%

D 153 5,5%

E 36 1,3%

F 1 0,0%
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