
Oproep m.b.t. isoleren van hoekwoningen 

 

Bewoners in hoekwoningen die in de zomerdagen de gehele dag de zon op hun zijgevel hebben 

raken in een onleefbare situatie omdat de temperatuur in huis zodanig en buiten proportie 

oploopt dat het niet meer om uit te houden is. In je eigen bed boven slapen is onmogelijk, laat 

staan dat het beneden nog te doen is. Tot s-ávonds laat blijft de warmte van de zijgevel nog je 

huis binnenkomen. 

Ter vergelijking: In de tussenwoningen is het natuurlijk ook warm, maar dat scheelt 6-8 graden (en 

soms wel méér!) met de hoekwoningen en daar is het dus wat beter toeven. 

 

In de winter stoken bewoners van hoekwoningen zich een ongeluk om het enigszins warm te 

krijgen omdat via diezelfde zijgevel de warmte zo het huis uit vliegt. Dit brengt enorme kosten qua 

energie met zich mee. Tussenwoningen hebben dit probleem niet of nauwelijks. Natuurlijk wel via 

slechte isolatie van daken en spouwen, maar dat geldt dus voor hoekwoningen extra. 

 

Daar er een totaal slot zit op investeringen van Vestia in onze gemeente, willen wij als 

bewonerscommissie in ieder geval ijveren dat minimaal de zijgevels van hoekwoningen worden 

geïsoleerd daar dit dan een geringe investering is en uiteindelijk de opvolgende tussenwoningen 

hier ook van profiteren. De warmte in de zomer blijft buiten het blok en in de winter gaat niet 

alleen de warmte van de hoekwoning via de zijgevel uit het blok, maar blijft binnen het blok als 

de zijgevel goed geïsoleerd is. Win-win is het idee hier. 

 

We doen daarom ook een oproep aan bewoners in een hoekwoning die bovenstaande 

problematiek hebben en in een onleefbare situatie komen in de zomer en in de winter extra 

kosten moeten maken om het warm te krijgen. Meld u zich bij info@bewonerscommissiebergeijk.nl  

 

Voorbeeld van binnen temperatuur van 29,7 ° !! 
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