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Geachte bewoner Weezenhof, 

Voor u ligt de klus-wijzer koof, bedoeld voor de huizen van het type “BHW” in de Weezenhof 
Nijmegen. Deze kluswijzer laat zien hoe je zelf de koofjes bij het dak kunt (laten) isoleren. 

Waarom koofjes van binnenuit isoleren?
• Het platte dak is met schuimbeton geïsoleerd, maar het besparend effect daarvan wordt 

deels teniet gedaan doordat er veel ventilatie van buitenaf via de boeiboorden onder het dak 
stroomt. Deze ventilatie is niet meer nodig omdat er isolatie op het dak is gebracht.

• Koofjes van binnenuit isoleren is erg goedkoop in verhouding met het isoleren van 
buitenaf: 100€ versus 4000€ 

• Overigens is de isolerende waarde van het schuimbeton naar moderne maatstaven niet zo 
hoog. Er wordt daarom geadviseerd bij vervanging van het dakleer pir-platen op het dak 
onder het dakleer aan te brengen. Isolerende waarde is meer dan 10 maal hoger dan dat van 
het schuimbeton. 

Drie waarschuwingen:
1. Het zelf van binnenuit isoleren van de koofjes is mogelijk en geen slechte methode. Beter 

is het echter dit van buitenaf te laten doen wanneer de boeiboorden vervangen worden. Bij 
die wijze van isoleren kunnen dampremmende lagen etcetera beter worden aangebracht. 
Bij het van binnenuit isoleren is er weinig ruimte om te werken en daarom zal het resultaat 
niet snel 100% perfect zijn. 

2. Hoe je het platte dak en de koofjes ook isoleert, platte daken kunnen wel eens lekken. Dat 
kan betekenen dat er vocht in de constructie komt. Het kan zelfs zijn dat u nu al lekken 
heeft zonder dat u dat merkt. Bij het isoleren van de koofjes wordt het grootste deel van de 
ventilatie in het dak afgesloten, hoewel het hout wel enigszins kan ademen. Wanneer er 
echter veel vocht in de dakconstructie zit of komt en u alles afsluit kan dit schade 
veroorzaken door schimmel en rotting. U moet dus altijd wel kritisch kijken naar de situatie 
van uw dak en af en toe checken of er geen vochtproblemen of lekken zijn. Bij twijfel moet 
u een specialist raadplegen
Bij ons zaten er twee lekken in de hoek van de achterkamer waar blijkbaar ergens nog 
water in het dak zat. Achteraf gezien konden we dat zien doordat de naden van het 
zachtboord wat los kwamen. We hebben dit probleem wel opgelost voordat de zaak weer 
dicht ging.

3. Zorgt u ervoor dat de ruimte boven de plafondplaten open blijft: u mag in geen geval 
isolatie tussen de balken aanbrengen. Dit zal bij vochtproblemen leiden tot rotting en 
schade aan het dak. Je mag een houten dak nooit aan twee kanten opsluiten tussen een 
dampdichte laag.
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Hoofdstuk 1: Samenvatting en kostenindicatie

1 Samenvatting werkzaamheden
In het kort gaan we het volgende doen:

1. Plafondstrook weghalen en voorkant koofje eraf halen met beleid, zodat je die weer terug kunt zetten 
later

2. Piepschuim weghalen en afvoeren, koof goed schoonmaken (muizenresten etc)

3. Balkjes en latjes in de koof inkorten met een zaag zodat er ruimte komt voor isolatiedeken (kleine 
decoupeerzaag past net)

4. Koof tussen jezelf en buren afsluiten tegen brandoverslag en muizen 

5. Spijkerflensdeken glaswol op maat maken

6. Twee lagen spijkerflensdeken plaatsen en tapen

7. koof dichtmaken en plafond-strook dichten

8. Afwerken

2 Kostenraming uren en euro's
Kostenindicatie (voor isoleren van 4 kamers) met koofjes:

• Materiaal
◦ 2x 5 meter glaswol flensdeken 8cm dik 50€ (Karwei)
◦ 40 meter alutape 20€
◦ Schroefjes ed 20€
◦ Gaas 10€
◦ Latten reparatie plafond-strook 15€

• Uren. Geschat voor 4 kamers met koof
◦ Koofvoorkant en latten verwijderen 8 uur 
◦ Latjes in het dak afzagen 5 uur
◦ Schoonmaken in koof 4 uur
◦ Anti-brand blokkade (2x) 4 uur
◦ Isolatie aanbrengen 4 uur
◦ Dichtmaken 4 uur

Totaal 30 uur werk + 115€
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Hoofdstuk 2: Koofisolatie uitvoeren

1 Plafond openmaken
Maak het plafond open. Om de voorkant van het koofje weg te kunnen halen moet eerst een randje 
zachtboord eruit. Bovendien moet de lat waarmee de randen van het zachtboord zijn afgetimmerd bij de koof 
eraf. In de achterkamer is er een handige smalle rand zachtboard dat je weg kunt halen, maar in de 
voorkamer(s) moet je een zachtboardplaat zelf recht afsnijden. 
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2 Latten en voorkant voorzichtig loswrikken
Wanneer de rand board weg is kun je de lat bij de koof losmaken. Wanneer je geduldig steeds een stukje 
wrikt lukt het om de lat met de lange spijkers los te krijgen. Als de lat eraf is kun je de voorkant van de koof 
op dezelfde behoedzame manier loswrikken.   
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3 Piepschuim wegbreken en afvoeren
In de open koof kun je nu vervolgens alle piepschuim zowel boven als bij de boeiboorden weghalen en 
afvoeren. Alle spijkers waarmee het piepschuim vast zat verwijderen, want anders beschadig je daar later de 
isolatie mee.

Wanneer je lekkages tegenkomt hulp inroepen!

4 Korter zagen latjes
Bodembalkjes (zie foto) onder zo veel mogelijk naar de buitenkant toe afzagen: zo ontstaat ruimte voor het 
glaswol dat in de koof moet komen. Latten van het rachelwerk die in de koof uitsteken afzagen zo veel als 
kan. Zo ontstaan ruimte in de koof om isolatiedeken erin te hangen: anders past het niet,
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Vervolgens nog tijdelijk de lat weghalen waar de koof voorkant aan vast zat.

5 Brand-doorslag beperken
Op twee plaatsen loopt de koof door van je eigen huis naar dat van de buren. Als je de koof open hebt kun je 
bij de buren in hun gedeelte van de koof kijken. 

Omdat de koofjes doorlopen en van hout zijn betekent dit ook dat bij brand de schade en rook snel naar de 
buren gaat. 
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De kans op branddoorslag zal afnemen als de koof niet doorloopt naar de buren toe en zo kun je ook muizen 
tegenhouden. Daarom brengen we een stevig obstakel in de koof aan daar waar je huis grenst aan dat van de 
buren. Helaas zijn hier geen foto's van, maar dit kan als volgt:

1. Breng een stuk ijzer-gaas aan met kleine mazen ivm muizen. Zet dit vast, bijvoorbeeld  met 
bakstenen of iets anders zwaars dat goed vast te klemmen is. Zorg dat dit goed aansluit, want een 
muis heeft weinig ruimte nodig.

2. Breng daartegenaan een flinke prop glaswol zo aan dat er geen lucht meer langs kan: mag best wat 
vastgepropt zitten. Glaswol is behoorlijk bestand tegen brand, en dat is nu net de bedoeling. Het is 
natuurlijk geen garantie tegen branddoorslag, maar wel een verbetering.

6 Flensdeken in twee lagen aanbrengen
We gaan nu verder met de isolatie van de koof. De koof is open en er is ruimte gemaakt door latjes en balkjes 
in te korten. Nu gaan de de deken op maat maken zodat die daarna in de koof kan worden gehangen.

Eerste de lengte opmeten en afknippen. Voor de achterkamers moet één deken 15 cm langer zijn dan de 
kamerbreedte omdat de koof doorloopt tussen de kamers en de isolatie moet dan ook doorlopen.

Nu de hoogte van de deken aanpassen. De 50cm hoge flensdeken in een reep van 30cm en een reep van 20 
cm knippen. Draag handschoenen, lange mouwen en een mondkapje bij het werken met glaswol! En daarna 
goed stofzuigen want het is irriterend spul. 

De randen waar is geknipt afplakken met tape zodat je met de dekens kunt slepen zonder dat het glas eruit 
valt. Breng eerst de 20cm hoge deken in het koofje, bovenop de bodembalkjes
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Afbeelding 8: Juiste lengte afknippen.
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Belangrijk is dat de laag met dampremming aan de binnenkant zit: dus het papier aan de buitenzijde en het 
metaalkleurige aan de binnenzijde. Niet de deken boven vast aan het nokbalkje en tape dat af met alutape: er 
mogen geen kieren overblijven waar lucht door kan!

Ruimte tussen balkjes opvullen

De glaswoldeken staat nu als het ware op de bodem-balkjes maar tussen de balkjes zit nog geen glaswol. Vul 
de ruimten tussen de balkjes nu ook op met glaswol: het glaswol moet één laag vormen, tussen de kamer en 
buiten, die 100% afdekt.  

Wanneer je twee achterkamers naast elkaar doet, doe dan eerst bij beide kamers deze eerste laag en tape alles 
met alutape zo aan elkaar vast dat de glaswoldeken uit de ene kamer, samen met de glaswoldeken uit de 
andere kamer, een enkele laag wordt die goed aansluit.  

Tweede dekenlaag aanbrengen

De reep spijkerflensdeken van 20cm hoog is nu aangebracht. Nu brengen we een tweede laag 
spijkerflensdeken aan van 30 cm hoog: zo krijgen we dus twee lagen van ieder 8 cm dik. Alleen de buitenste 
laag staat op de bodembalkjes en sluit dus niet 100% perfect aan. De tweede laag is 10cm langer en komt tot 
op de bodem van de koof. Deze deken weer bovenaan nieten aan de nokbalk en aan alle randen met alutape 
vastmaken. Natuurlijk de glimmende dampremmende laag aan de binnenkant houden.

Wanneer je de twee achterkamers doet zorg er dan weer voor dat de glaswoldekens in de afzonderlijke 
kamers op elkaar aansluiten.
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Afbeelding 9: Boven aan balkje vastnieten en daarna aftapen met alutape.
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7 Koof dichtmaken
Geen foto's hier, maar nu de koof weer dichtmaken: ik heb de spijkers uit het hout gehaald en schroeven 
gebruikt.

8 Plafond dichtmaken
Bij het dichtmaken van het plafondstrook dampdicht plastic plaatsen: warme lucht met waterdamp uit het 
huis mag niet in het plafond komen. 

Ik heb bij de hubo een latje op maat laten zagen. Waar die lat komt heb ik eerst een laag plastic aangebracht 
en luchtdicht vastgetaped. Daarna wilt schilderen. 
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Afbeelding 10: Zo ziet het er dan uit met de koof nog open
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