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Voorwoord 

Vloerverwarming wordt steeds vaker toegepast. Vooral vanwege het comfortabele binnenklimaat 
bij gebruik van lage mediumtemperaturen. Hierdoor is vloerverwarming bij uitstek geschikt voor 

warmte-opwekkers als warmtepompen die bij lage medium temperaturen een hoog rendement 
hebben. Ook het steeds meer toepassen van steenachtige vloerafwerkingen draagt bij aan de 
toegenomen populariteit van vloerverwarming. Naast verwarmen met de vloer is het ook mogelijk 
met de vloer te koelen. 

Vloerverwarming/vloerkoeling is een systeem waarbij de warmte-afgevende of warmte-opnemende 
elementen zijn opgenomen in de vloer. Het doel is deze vloer op een hogere/lagere temperatuur 
dan zijn omgeving te brengen waardoor de vloer bijdraagt aan het handhaven van een thermisch 
comfortabel binnenklimaat. 
Deze publicatie gaat in op de voor- en nadelen van de verschillende systemen en geeft 

ondersteuning bij het maken van een goede systeemkeuze. 
Verder behandelt deze publicatie het gehele ontwerpproces vanaf het begin tot en met de in 

gebruik name en het onderhoud van de installatie. De publicatie geldt voor alle 
vloerverwarmingssystemen zoals die worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. 
Vloerverwarming in industriële toepassingen wordt in dit kleintje niet behandeld. 
Wandverwarming wordt in deze publicatie beperkt behandeld. Plafondverwarming wordt in dit 
kleintje niet behandeld. Dit ISSO-kleintje is conform de NEN-EN 1264 deel 1- 5. 

De publicatie behandelt niet alleen vloerverwarming/vloerkoeling met watervoerende buizen maar 
ook de elektrische vloerverwarmingssystemen. 



De publicatie geeft informatie voor zowel de nieuwbouwsituatie als voor toepassing van 

vloerverwarming bij renovatie of verbouw. 

Met Kleintje Vloerverwarming en vloerkoeling wordt een handig en compact hulpmiddel geboden 
aan de installateur of adviseur die zich bezighoudt met het adviseren en installeren van 
vloerverwarming en vloerkoeling in zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Wij hopen dat de kennis 

hier bij elkaar gebracht hem of haar kan ondersteunen in het afleveren van een kwaliteitsproduct. 
De publicatie is voorzien van vele afbeeldingen en tabellen ter toelichting. 

Het ISSO-kleintje vloerverwarming en vloerkoeling is niet geschikt voor het ontwerpen van 
vloerverwarming in industriële toepassingen. 

Symbolenlijst 

Φ 

warmteafgifte van de vloer [W] 

λ warmtegeleidingscoëfficiënt [W/(m·K)] 

λu warmtegeleiding materiaal dekvloer [W/(m·K)] 

θa aanvoerwatertemperatuur [°C] 

θi ontwerpbinnentemperatuur [°C] 

θl luchttemperatuur [°C] 

θo operatieve temperatuur [°C] 

θr retourwatertemperatuur [°C] 

θs stralingstemperatuur [°C] 

θu temperatuur ondergelegen ruimte [°C] 

θw,i ontwerpaanvoertemperatuur [°C] 

θvl vloertemperatuur [°C] 

σ verschil tussen aanvoer- en retourwatertemperatuur [K] 

a fractie afhankelijk van de luchtsnelheid [-] 

A oppervlakte [m²] 

Arand oppervlakte randzones [m²] 

Agebruiksopp oppervlakte ruimte excl. de randzones [m²] 

Avloer vloeroppervlakte  [m²] 

db de dikte onder een belasting van 2,0 kN/m² [mm] 

dl de dikte bij levering, gemeten bij een bovenbelasting van 0,25 

kN/m² 

[mm] 

ds de vervorming onder invloed van een voorgeschreven belasting [mm] 

mH massastroom van het CV-water [kg/s] 

Pvl vermogen van de (elektrische) vloerverwarming [W/m²] 

q specifieke warmteafgifte van de vloer [W/m²] 

qrand specifieke warmteafgifte randzones [W/m²] 



qgebruiksopp specifieke warmteafgifte van de ruimte exclusief randzones [W/m²] 

Rb warmteweerstand van de afwerklaag [m²·K/W] 

Rdraagvloer warmteweerstand van de constructie vloer/plafond [m²·K/W] 

Ri warmteweerstand van de isolatie [m²·K/W] 

Ro warmteweerstand van de laag/lagen boven de buis [m²·K/W] 

Ru warmteweerstand van de laag/lagen onder de buis [m²·K/W] 

su dikte van de laag boven de buis [m] 

si dikte van de isolatielaag [m] 

T hart op hart afstand van de verwarmingsbuizen [m] 

vl luchtsnelheid [m/s] 

Grafische symbolenlijst 

 

Een warmtegebruiker (radiator, convector, vloerverwarmingsregister) of een groep 
warmtegebruikers 

 

Warmteopwekker; ketel, warmtepomp, warmtewisselaar, etc. 

 

2-wegregelafsluiter (RA) met servomotor of motorafsluiter (MA) (open/dicht) 

 

2-wegregelafsluiter met thermostatische regelaar (TRA) 

 

3-wegregelafsluiter (RA) met servomotor 

 

Circulatiepomp CP 

 

Inregelafsluiter (IRA) voor het instellen van een ontwerpvolumestroom met of zonder 
meetnippels voor het meten van een volumestroom 

 Regelaar 

 

Aanvoer CV-water 

 Retour CV-water 

 

Aanvoer CV-water met een verwaarloosbaar drukverlies (korte lengte en/of grote 
pijpdiameter) 

 

Aanvoer CV-water met een verwaarloosbaar drukverlies (korte lengte en/of grote 
pijpdiameter) 

Begrippenlijst 



Basisverwarming 

Een deel van de totale warmtebehoefte (veelal 60 - 80%) wordt geleverd door de 
vloerverwarming; de rest door een ander systeem. 

Comforttemperatuur 
Temperatuur waarbij geldt -0,5 ≤ PMV ≤ 0,5. 

Droogbouwsysteem 
Een vloerverwarmingssysteem waarbij de verwarmingsbuizen niet ingebed zijn in een mortelbed 
maar de warmte via warmte spreidende elementen aan de bovenlaag afgeven. 

Hoofdverwarming 
Verwarmingssysteem dat het totaal benodigde vermogen van de ruimte levert. 

Hechtende dekvloer 
Natbouw dekvloer die direct, hechtend, op de constructievloer wordt aangebracht. 

Hydraulische schakeling 
Schakeling van de watervoerende componenten zoals opwekkers, leidingen, verdelers en afsluiters. 

Koudeval 
Neerwaarts gerichte convectieve (koude) luchtstroming langs (koude) ramen of wanden. 

Lage Temperatuur Verwarming (LTV) 
Een verwarmingssysteem waarbij de gemiddelde watertemperatuur (= 0,5 · (aanvoertemperatuur 
+ retourtemperatuur)) 50 °C of lager is. 

Nat systeem 
Een vloerverwarmingssysteem waarbij de verwarmingsbuizen ingebed zijn in een mortellaag. 

Ontwerpbinnentemperatuur 
De operatieve temperatuur behorende bij PMV = 0. 

Optimaliserende regelaar 
Regeling waarbij de ingestelde comforttemperatuur automatisch bereikt wordt op het moment dat 
de aanwezigheid begint en de comforttemperatuur gedurende de tijd dat men aanwezig is 

gehandhaafd wordt (de regelaar bepaalt zelfstandig de tijdsduur en grootte van de 

bedrijfsbeperking). 

Opwarmtijd 
De tijd vanaf het moment van inschakelen van de installatie, na een periode van bedrijfsbeperking, 

tot het moment dat de temperatuur behorende bij PMV = -0,5 bereikt is en de bedrijfstijd begint. 

PMV (Predicted Mean Vote) 
De gemiddelde voorspelde waardering van het binnenklimaat op basis van de vergelijkingen van 
Fanger (voor nadere informatie over de PMV-berekeningen zie [8]). 

Randzone 
Strook langs koude vlakken (bijv. ramen) waar men nauwelijks vertoeft en waar een hogere 
oppervlaktetemperatuur is toegestaan. 

Stralingstemperatuur 
Maat voor het thermisch comfort die bepaald wordt door de gewogen gemiddelde temperatuur van 
omringende oppervlakken, die door straling warmte uitwisselen. 

Temperatuurfluctuaties 

Temperatuurschommelingen in een ruimte rondom de ingestelde of gewenste (lucht)temperatuur. 

Thermisch comfort 
Toestand waarin de mens tevreden is over zijn thermische omgeving en geen voorkeur heeft voor 
een warmere of koudere omgeving. 

Thermische massa 
Maat voor de thermische traagheid en thermische opslagcapaciteit van een systeem. Wordt 
berekend als product van massa en warmtecapaciteit. 



Tocht 

Ongewenste luchtbeweging die lokale afkoeling van een lichaamsdeel veroorzaakt. 

Temperatuurgradiënt (verticaal) 
Verschil in de luchttemperatuur in een ruimte per eenheid van afstand (hoogte). Bijvoorbeeld: het 
verschil in luchttemperatuur tussen hoofd- en enkelniveau (bij zittende personen: 1,1 m en 0,1 m 

boven de vloer). 

Vloerverwarming 
Verwarmingssysteem, waarbij de warmte-afgevende elementen zijn opgenomen in de vloer. Het 
doel is de vloer op een hogere temperatuur dan de omgeving te brengen zodat warmte wordt 
afgegeven aan het vertrek. 

Vloerkoeling 
Koelsysteem, waarbij de warmte-opnemende elementen zijn opgenomen in de vloer. Het doel is de 
vloer op een lagere temperatuur dan de omgeving te brengen zodat warmte wordt onttrokken aan 
de vertreklucht. 

Vreemdvermogen 

Vermogen dat door door het vertrek lopende leidingen van systemen in andere vertrekken wordt 
afgegeven en dat niet in de berekening/dimensionering van het vertrek is meegerekend. 

Wandverwarming 
Verwarmingssysteem, waarbij de warmte-afgevende elementen zijn opgenomen in de wand. Het 
doel is de wand op een hogere temperatuur dan de omgeving te brengen zodat warmte wordt 
afgegeven aan het vertrek. 

Waterzijdig inregelen 
Het inregelen van ontwerpvolumestromen naar warmteafgifte-elementen met behulp van 
inregelafsluiters. 

Weersafhankelijke regeling 
Systeem waarbij de aanvoerwatertemperatuur geregeld wordt op basis van de buitentemperatuur. 

Zelfregelend effect 
Het verschijnsel dat een verwarmde vloer minder warmte gaat afgeven naar mate de 

vertrektemperatuur stijgt, en omgekeerd. 

Zwevende dekvloer 
Dekvloer die is aangebracht op een laag thermisch of akoestisch isolatiemateriaal. 

1 Vloerverwarming/vloerkoeling - eigenschappen 

Bij toepassing van vloerverwarming krijgt de vloer een hogere temperatuur dan de lucht en de 

omringende vlakken in de te verwarmen ruimte. Het gevolg hiervan is dat het menselijk lichaam 

minder warmte aan de omgeving verliest dan bij een niet verwarmde vloer. Hiermee heeft men een 

verwarmingssysteem dat als heel behaaglijk ervaren wordt. 

Er zijn een aantal redenen om voor vloerverwarming te kiezen: 

• Het systeem legt geen beperkingen op aan het gebruik van de ruimte. Het beschikbare 
vloeroppervlak bij vloerverwarming is maximaal. Bij met name de utiliteitsbouw is de 

wens/eis van vrije indeelbaarheid van de ruimte een reden om voor vloerverwarming te 

kiezen;  

• Het gebruik van warmte-opwekkers met lage mediumtemperaturen;  

• Het verhoogde comfort bij steenachtige vloerafwerkingen.  

Bij vloerkoeling krijgt de vloer een lagere temperatuur dan de lucht en de omringende vlakken. Het 

gevolg hiervan is dat warmte uit de omgeving opgenomen wordt en het menselijk lichaam iets 

meer warmte naar de omgeving verliest en deze daardoor als minder warm/koeler ervaart. Het 

weg te koelen vermogen met vloerkoeling is beperkt. 



 
Afb. 1.1 Vloerverwarming 

Voordelen van vloerverwarming 

• Esthetica/gebruik:  
o Geen verwarmingslichamen in het zicht;  
o Vrije indeelbaarheid van de ruimte (geen beperkingen door verwarmingslichamen);  
o Gehele vloeroppervlak te gebruiken.  

• Gezondheid:  
o Minder luchtbeweging en stofverplaatsing;  
o Minder huisstofmijt (zie bijlage A);  
o Geen verwarmingslichamen waardoor schoonmaken beter en eenvoudiger kan 

geschieden;  
o Geen gevaar voor verbranding bij aanraking;  
o Geen gevaar voor verwonding door stoten tegen de verwarmingslichamen.  

• Comfort:  
o Grote verwarmde vlakken waardoor koudestraling beperkt wordt en een zeer 

gelijkmatige temperatuur zowel in het horizontale vlak als verticaal 
(temperatuurgradiënt vrijwel gelijk aan nul). Voor een uitgebreide toelichting zie 
bijlage A.  

• Energie:  
o Een systeem dat volstaat met lage mediumtemperaturen en daardoor uitermate 

geschikt is voor warmtebronnen met lage aanvoertemperaturen (bijvoorbeeld 
warmtepompen);  

o Door de lage watertemperaturen is het rendement van HR-ketels en 
warmtepompen hoger;  

o Het systeem is geschikt voor het gebruik van restwarmte;  

o Door het grote aandeel warmteoverdracht door straling kan de luchttemperatuur 
lager zijn in vergelijking met andere verwarmingssystemen waardoor er minder 
verlies (vooral infiltratie- en ventilatiewarmteverlies) optreedt.  

Nadelen van vloerverwarming 

• Maximaal 30% van de vloer mag worden afgeschermd met bijvoorbeeld kasten, dikke 

kleden etc.;  

• Afwerkmaterialen van de vloer mogen slechts een beperkte warmteweerstand hebben 
(maximaal 0,15 m²·K/W bij basisverwarming of 0,1 m²·K/W bij hoofdverwarming). 
Waarden voor de warmteweerstand van afwerkmaterialen van de vloer worden gegeven in 

tabel 3.1. Bij het ontwerp moet rekening gehouden worden met de Rc-waarde van de 
vloerafwerking;  

• Met name bij renovatieprojecten kan vloerverwarming problemen opleveren doordat de 
vloeropbouw dikker wordt. Hiervoor moet bij conventionele watervoerende installaties 

gerekend worden op een extra dikte van de vloer van minimaal 5 cm;  

• Zware systemen (zie paragraaf 2.2.1) zijn thermisch traag reagerend;  
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• Bij het bevestigen van objecten in de vloer moet men erop letten dat geen buizen 

aangeboord worden;  

• Als hoofdverwarming is vloerverwarming alleen toepasbaar bij gebouwen met een goede 
isolatie (minimaal Bouwbesluit eisen);  

• Niet alle vloerafwerkingen zijn geschikt voor vloerverwarming (bijvoorbeeld zachte 
houtsoorten zijn niet geschikt).  

Bij de gebouwen die aan de nieuwbouw eisen van het Bouwbesluit voldoen is er nagenoeg altijd 

voldoende vloeroppervlak beschikbaar om het voor de ruimte benodigde vermogen te leveren, 

zodat dit geen argument is om voor vloerverwarming aangevuld met bijvoorbeeld radiatoren te 

kiezen. Bij de badkamer komt het regelmatig voor dat vloerverwarming gecombineerd moet 

worden met decorradiatoren omdat het beschikbare vloeroppervlak te klein is. De verwarmde vloer 

wordt als comfortabel ervaren. 

Bij de huidige bouwwijze is de warmteafgifte van gebouwen naar de omgeving gering. Dit wil 

zeggen dat de warmte die binnen is, vastgehouden wordt en slechts beperkt naar de omgeving 

afgegeven wordt. Hierdoor kan het in de zomer te warm worden. Het is dus belangrijk in voorjaar, 

zomer en najaar te voorkomen dat te veel warmte het gebouw binnen komt door toepassing van 

goede (buiten)zonwering en het toepassen van een bypass van warmteterugwinning. Door de vloer 

een aantal graden te koelen wordt warmte uit de omgeving opgenomen en wordt de door het 

lichaam ervaren omgevingstemperatuur verlaagd. 

Voordelen van vloerkoeling 

• Esthetica/gebruik:  
o Geen koelunits in het zicht;  
o Vrije indeelbaarheid van de ruimte (geen beperkingen door koelunits);  
o Gehele vloeroppervlak te gebruiken.  

• Gezondheid:  
o Minder luchtbeweging en stofverplaatsing.  

• Comfort:  
o Groot vlak met een iets lagere temperatuur waardoor het lichaam warmte naar de 

omgeving kan afstaan;  
o Geen geluid door ventilatoren/luchtstroming;  
o Geen tochtklachten in de buurt van koelunits.  

• Energie:  
o Een systeem dat volstaat met hoge koeltemperaturen en daardoor uitermate 

geschikt is voor koelbronnen met hoge aanvoertemperaturen (bijvoorbeeld 
warmtepompen) of bodemopslagsystemen.  

Nadelen van vloerkoeling 

• Beperkt koelvermogen per vierkante meter vloer;  

• Verder gelden dezelfde nadelen als voor vloerverwarming.  

Keuze vloerverwarming/wandverwarming 

Veelal wordt gekozen voor vloerverwarming omdat zij geen beperkingen oplegt aan het gebruik 

van de wanden (afschermen door meubels of ophangen van zaken als boekenplanken, schilderijen 

etc.). 

Bij de keuze voor vloerverwarming zijn er beperkingen zijn aan het percentage afscherming van de 

vloer (maximaal 30%) en het gebruik van afwerkmaterialen van de vloer (de warmteweerstand 

van de vloerafwerking mag in het algemeen niet hoger zijn dan 0,15 m²·K/W bij basisverwarming 

of 0,1 m²·K/W bij hoofdverwarming). 

Met name bij renovatieprojecten kan vloerverwarming problemen opleveren doordat de 

vloeropbouw dikker wordt. Hiervoor moet gerekend worden op een extra dikte van de vloer van 

minimaal 5 cm. Dit kan een reden zijn om te kiezen voor wandverwarming. Wandverwarming 

wordt in deze publicatie slechts beperkt behandeld (zie bijlage D).  

http://linkmanager.isso.nl/Connect/gglhje


2 Systeembeschrijving en systeemkeuze 

Er zijn vele uitvoeringsvarianten van vloerverwarming beschikbaar. Afhankelijk van de toepassing 

en situatie wordt voor een bepaald systeem gekozen. Bijlage C bevat een vraagspecificatie met de 

benodigde vragen om tot een goede systeemkeuze en tot een goed ontwerp te komen. 

2.1 Systeemkeuze 

Om tot een goed functionerend systeem te komen dat ook aan de verwachtingen voldoet moet 

men kiezen tussen: 

• Vloerverwarming of vloerverwarming/vloerkoeling;  

• Vloerverwarming als hoofdverwarming of basisverwarming;  

• De verschillende vloerverwarmingssystemen.  

2.1.1 Keuze hoofd- of basisverwarming 

Met de huidige eisen van het Bouwbesluit met betrekking tot isolatie en luchtdoorlatendheid is het 

in het algemeen mogelijk om vloerverwarming als hoofdverwarming toe te passen. Afbeelding 2.1 

geeft het schema voor de keuze van vloerverwarming als basis- of als hoofdverwarming. 

 
Afb. 2.1 Keuze hoofdverwarming/basisverwarming 

2.1.2 Keuze van het type verwarming 

Hierbij gaat het om de keuze voor een elektrisch of watervoerend systeem en het meest geschikte 

type vloerverwarming. Afbeelding 2.2 geeft hiervoor als indicatie een keuzemethodiek. 

Vloerverwarming in gestapelde bouw vereist minimaal 4 cm isolatie onder de verwarmingsbuizen 

om ervoor te zorgen dat het systeem niet te veel warmte afgeeft naar het onder gelegen vertrek. 

Hier zal men dus kiezen voor de zwevende dekvloer. Voor de overige aspecten met betrekking tot 

de systeemkeuze kan men onderstaand schema volgen. 



 
Afb. 2.2 Systeemkeuze vloerverwarming 

2.2 Systeembeschrijvingen 

De warmwatergevoede systemen worden weergegeven in volgorde van bouwkundige massa en de 

daaraan verbonden thermische traagheid. 

Per systeem wordt ingegaan op de volgende zaken: 

• Specifiek vermogen (warmteafgifte per vierkante meter);  

• Opwarmtijd;  

• Massa;  

• Dikte van het systeem;  

• Toepassingsgebied.  

Overzicht van de verschillende systemen: 



 
Afb. 2.3 Overzicht van de verschillende systemen 

2.2.1 Zware systemen 

De zware systemen zijn de zgn. natbouw systemen, dat wil zeggen dat de watervoerende buizen 

geheel in de mortel (cementgebonden of anhydrietgebonden) zijn ingebed. 

Afbeelding 2.4 linker afbeelding geeft de traditionele vorm weer. Hierbij worden de 

verwarmingsbuizen in de dekvloer aangebracht. Deze dekvloer ligt zonder isolerende tussenlaag op 

de constructievloer of draagvloer. Een bijzondere uitvoering is het systeem van ingefreesde buizen 

(zie afbeelding 2.4 rechterafbeelding). 

 
Afb. 2.4 Principe van de zware natbouw 

Opmerking: Bij renovatie waarbij vloerverwarming op een niet of slecht geïsoleerde begane 

grondvloer wordt aangebracht verdient het aanbeveling na-isolatie van de betreffende vloer toe te 

passen omdat anders een aanzienlijk deel van de warmte aan de kruipruimte wordt afgegeven. 

 

Zware natbouw met hechtende dekvloer 

De belangrijkste eigenschappen van het zware natte systeem: 

• Maximale warmteafgifte (zie opmerking) in leefzone 100 W/m² bij een buisafstand T van 

0,1 m; resp. 0,15 m en 90 W/m² bij een buisafstand T van 0,3 m;  

• Maximale warmteafgifte in randzone: 150 W/m²;  

• Opwarmtijd > 3 uur (na een nachtverlaging van 4 graden);  

• Thermische massa van de vloer 170- 240 kg/m²;  

• Dikte van 7-10 cm noodzakelijk voor vloerverwarming + afwerklaag;  

• Systeem is ook geschikt voor vloerkoeling.  

Opmerking: Uitgaande van een dekking boven de buis van 30 mm (optimale dekking); bij een 

geringere dekking boven de buis neemt de warmteafgifte en de regelbaarheid af. 

Wanneer de buizen te dicht bij de oppervlakte liggen treedt een nogal ongelijkmatige 

oppervlaktetemperatuur op (warmte kan zich niet goed verdelen; warm boven de buizen en 

duidelijk kouder ertussen) en wanneer de buizen te diep liggen wordt het systeem te traag. 

 

Toepassing: 



• Zowel woningbouw als utiliteitsbouw;  

• Alleen realiseerbaar bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie;  

• Minder geschikt voor snel wisselende belastingen;  

• Niet geschikt voor volledige houtskeletbouw.  

Er is, wanneer de beschikbare hoogte beperkt is (bijvoorbeeld bij renovatie), ook een speciale 

geperforeerde montageplaat (zie afbeelding 2.5) verkrijgbaar die gebruik maakt van dunne buizen 

(ca. 10 mm) en waarbij de vloer voorzien wordt van een dunne laag (5 - 10 mm) egalisatiemortel 

of anhydriet. Door de perforatie ontstaat een hechting met de ondervloer en daardoor ook een 

goede belastbaarheid. De totale dikte van de vloerverwarming wordt 15-20 mm. 

 
Afb. 2.5 Noppenplaat en buis met beperkte inbouwhoogte (bron: Uponor) 

Opmerkingen:  

• Doordat de buizen dicht onder de oppervlakte liggen is er een snel reagerend systeem; er 

wordt meestal gewerkt met kleine buisafstanden ( T ≤ 0,2 m);  

• Systeem is ook toepasbaar op zwevende dekvloeren.  

 

Ingefreesde buizen 

Bij dit systeem worden de buizen in de bestaande vloer ingefreesd (let op: dit kan niet altijd; 

bijvoorbeeld doordat er andere (CV- of water)leidingen in de vloer liggen). Hierna kan de 

afwerklaag worden aangebracht (zie afbeelding 2.6). 

 
Afb. 2.6 Systeem met ingefreesde buizen 

De belangrijkste eigenschappen van het systeem met de ingefreesde buizen: 

• Maximale warmteafgifte in leefzone 75 W/m² bij een buisafstand T van 0,1 m; resp. 0,15 
m en 65 W/m² bij een buisafstand T van 0,3 m bij een dekking van 1 cm boven de buis (bij 

een grotere dekking is de warmteafgifte hoger);  



• Maximale warmteafgifte in een randzone: 135 W/m²;  

• Opwarmtijd > 1,5 uur;  

• Thermische massa van de vloer 170- 240 kg/m²;  

• Dikte van 1-3 cm boven de buis is noodzakelijk voor vloerverwarming + afwerklaag;  

• Systeem is ook geschikt voor vloerkoeling.  

Toepassing: 

• Renovatie in de woningbouw;  

• Matig geschikt voor snel wisselende (warmte) belastingen;  

• Niet geschikt voor houtskeletbouw.  

2.2.2 Middelzware systemen 

Dit zijn vloerverwarmingssysteem met een zwevende dekvloer. De belangrijkste voordelen van dit 

systeem: 

• Een goede geluiddemping is mogelijk (afhankelijk van de hardheid/samenstelling van de 
isolatie);  

• Minder thermische massa waardoor het systeem thermisch sneller reageert.  

In afbeelding 2.7 zijn de buizen aan de onderzijde van de dekvloer geplaatst. Er zijn ook 

uitvoeringen waarbij de buizen tussen 'noppen' van de isolatieplaten worden aangebracht 

(afbeelding 2.8). 

In afbeelding 2.9 is het systeem weergegeven waarbij de buizen opgenomen zijn in het hart van de 

dekvloer. 

In afbeelding 2.10 is het systeem weergegeven met capillaire buisjes die net onder het oppervlak 

zijn opgenomen. Voordeel van deze uitvoering is de gelijkmatige vloertemperatuur en de korte 

reactietijd. 

Systeem met buizen onder in de dekvloer 

 

 

 

Afb. 2.7 Middelzware vloerverwarming met zwevende dekvloer; buizen onder in de dekvloer 

aangebracht (foto: bron Comap)  

De belangrijkste eigenschappen van het middelzware natte systeem met de buizen onderin de 

dekvloer: 

• Maximale warmteafgifte (zie opmerking) in leefzone 100 W/m² bij een buisafstand T van 
0,15 m en 90 W/m² bij een buisafstand T van 0,3 m;  

• Maximale warmteafgifte in randzone: 150 W/m²;  

• Opwarmtijd > 2 uur;  

• Thermische massa van vloer met verwarming 65 - 80 kg/m²;  



• Dikte van 5-8 cm bij systemen met noppenplaten (zie ook de opmerking onder afbeelding 

2.5);  

• Systeem is ook geschikt voor vloerkoeling.  

Opmerking: Uitgaande van een dekking boven de buis van minimaal 30 mm; bij een geringere 

dekking boven de buis neemt de warmteafgifte af. 

 

Toepassing: 

• Zowel woningbouw als utiliteitsbouw;  

• Alleen realiseerbaar bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie;  

• Minder geschikt voor snel wisselende (warmte) belastingen;  

• Niet geschikt voor volledige houtskeletbouw.  

 
Afb. 2.8 Middelzware dekvloer met de verwarmingsbuizen in een noppenplaat (bron: Uponor) 

Systeem met buizen in het hart van de dekvloer 

 
Afb. 2.9 Middelzwaar natbouwsysteem met zgn. zwevende dekvloer; buizen in het midden van de 

dekvloer 

De belangrijkste eigenschappen van het middelzware natte systeem met de buizen in het hart van 

de dekvloer: 

• Maximale warmteafgifte (zie opmerking) in leefzone 100 W/m² bij een buisafstand T van 
0,1 m en 90 W/m² bij een buisafstand T van 0,3 m;  

• Maximale warmteafgifte in randzone: 150 W/m²;  

• Opwarmtijd > 2 uur;  

• Thermische massa 170- 240 kg/m²;  

• Dikte van 8-12 cm noodzakelijk voor vloerverwarming + afwerklaag;  

• Systeem is ook geschikt voor vloerkoeling.  



Opmerking: Uitgaande van een dekking boven de buis van minimaal 30 mm; bij een geringere 

dekking boven de buis neemt de warmteafgifte af. 

 

Toepassing: 

• Zowel woningbouw als utiliteitsbouw;  

• Alleen realiseerbaar bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie;  

• Minder geschikt voor snel wisselende (warmte) belastingen;  

• Door het gewicht beperkt geschikt voor volledige houtskeletbouw.  

Systeem met capillaire buisjes 

 

 

 

Afb. 2.10 Middelzwaar natbouwsysteem met capillaire buisjes boven in de dekvloer (foto: bron 

Nathan) 

Het hart van het systeem is de mat met capillaire buizen. Het is een oppervlaktewarmtewisselaar 

die bestaat uit kunststoffen buisjes met een buitendiameter van slechts 4,3 mm die op hun beurt 

uitmonden in twee 20 mm dikke verdeler-/verzamelaarbuizen. Deze verdeler-/verzamelaarbuizen 

zijn net als de andere vloerverwarmingssystemen aangesloten op de per verdieping geplaatste 

verdelers/verzamelaars. 

De belangrijkste eigenschappen van het middelzware natte systeem met capillaire buizen boven in 

de dekvloer: 

• Maximale warmteafgifte in de leefzone (zie opmerking) 115 W/m²;  

• Opwarmtijd < 2 uur;  

• Thermische massa 110- 140 kg/m² bij toepassing op betonvloer en 20 kg/m² bij 
toepassing op houtenvloer;  

• Dikte van 6-7 cm voor vloerverwarming + afwerklaag;  

• Systeem is ook geschikt voor vloerkoeling.  

Opmerking: Deze waarde wordt bepaald door de oppervlaktetemperatuur van de vloer. 

 

Toepassing: 

• Zowel woningbouw als utiliteitsbouw;  

• Zwevende dekvloer alleen realiseerbaar bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie;  

• Geschikt voor snel wisselende (warmte) belastingen;  

• Geschikt voor volledige houtskeletbouw.  

2.2.3 Lichte systemen 

Er zijn een aantal varianten van de lichte systemen.  

Het betreft twee hoofdgroepen: 



• Natbouw systemen;  

• Droogbouwsystemen.  

Natbouw 

Bij dit systeem wordt een mat met buisjes op een houten draagvloer aangebracht en wordt het 

geheel afgedekt met een speciale gietmortel. Hierop kan dan de vloerafwerking worden 

aangebracht. 

De belangrijkste eigenschappen van het lichte natte systeem met capillaire buizen boven in de 

dekvloer: 

• Maximale warmteafgifte in de leefzone (zie opmerking) 115 W/m²;  

• Opwarmtijd < 2 uur;  

• Dikte van 2-3 cm voor vloerverwarming incl. afwerklaag;  

• Systeem is ook geschikt voor vloerkoeling.  

Opmerking: Deze waarde wordt bepaald door de oppervlaktetemperatuur van de vloer. 

 

Toepassing: 

• Zowel woningbouw als utiliteitsbouw;  

• Geschikt voor nieuwbouw en renovatie;  

• Geschikt voor snel wisselende (warmte) belastingen;  

• Geschikt voor volledige houtskeletbouw.  

 
Afb. 2.11 Licht systeem op houten vloer aangebracht 

Droogbouwsystemen 

Droogbouwsystemen hebben als kenmerk dat de verwarmingsbuizen niet in mortel ingebed liggen 

maar geplaatst worden in gegroefde platen (meestal voorzien van warmte spreidende elementen) 

met daarop een zogeheten drukverdeelplaat/lastverdeelplaat. Hierop kan de vloerafwerking worden 

aangebracht. 

 
Afb. 2.12 Droogbouwsysteem 

De belangrijkste eigenschappen van het droge systeem: 



• Maximale warmteafgifte in leefzone 100 W/m² bij een buisafstand T van 0,1 m en 80 W/m² 

bij een buisafstand T van 0,3 m;  

• Maximale warmteafgifte in een randzone: 150 W/m²;  

• Opwarmtijd < 2 uur;  

• Thermische massa 30- 90 kg/m²;  

• Dikte van 4-9 cm noodzakelijk voor vloerverwarming + afwerklaag.  

Toepassing: 

• Vooral woningbouw;  

• Zowel bij nieuwbouw als renovatie;  

• Geschikt voor snel wisselende belastingen;  

• Geschikt voor volledige houtskeletbouw.  

Verbeterde zwevende dekvloer 

Door de bouwers wordt de doorlooptijd van de natte systemen als een nadeel ervaren. Zij hebben 

veel liever een droogbouwsysteem. Nadeel van droge systemen kan, door de beperkte massa, de 

slechte geluiddemping zijn. Daarom is de zgn. verbeterde zwevende dekvloer ontwikkeld (zie 

afbeelding 2.13). 

 
Afb. 2.13 Opbouw verbeterde zwevende dekvloer 

De belangrijkste eigenschappen van het droge systeem: 

• Maximale warmteafgifte in leefzone 100 W/m² bij een buisafstand T van 0,1 m; resp. 0,15 
m en 80 W/m² bij een buisafstand T van 0,3 m;  

• Maximale warmteafgifte in randzone: 150 W/m²;  

• Opwarmtijd > 1 uur;  

• Thermische massa 30 - 90 kg/m²;  

• Dikte van 11-12 cm noodzakelijk voor vloerverwarming + afwerklaag.  

Toepassing: 

• Vooral woningbouw en utiliteitsbouw;  

• Zowel bij nieuwbouw als grondige renovatie;  

• Geschikt voor snel wisselende (warmte) belastingen;  

• Geschikt voor volledige houtskeletbouw.  

3 Dimensionering 

Wanneer de vloer gebruikt wordt voor zowel verwarmen als voor koelen, is in het algemeen de 

dimensionering voor het koelen maatgevend. Het dimensioneren van vloerkoeling is beschreven in 

paragraaf 3.2. Na het uitvoeren van de dimensionering voor het koelen moet gecontroleerd worden 

of voor het verwarmen bij de gekozen buisafstand en de beschikbare watertemperaturen 

voldoende vermogen beschikbaar is. 



Indien niet voldoende vermogen beschikbaar is bij de gekozen buisafstanden en beschikbare 

watertemperaturen, dan volgt de dimensionering uit de vloerverwarming. 

3.1 Vloerverwarming 

Het dimensioneren van een vloerverwarmingssysteem kan in een aantal stappen ingedeeld 

worden: 

• Stap 1: bepaal het door de vloerverwarming aan de ruimte af te geven vermogen; deze 
stap geldt zowel voor de elektrische systemen als voor de watervoerende systemen;  

• Stap 2: bepaal de specifieke warmtebehoefte van het vertrek.  

De volgende stappen gelden alleen voor de watervoerende systemen. Voor de elektrische systemen 

zie hoofdstuk 7. 

• Stap 3: dimensioneer de vloerverwarming:  
o Bepaal de buisafstand en watertemperaturen;  

o Bepaal de ontwerpaanvoertemperatuur en de retourtemperatuur.  

• Stap 4: bepaal de ontwerp massastroom.  

De hydraulische schakeling en de regeling worden beschreven in hoofdstuk 5. 

De stappen worden één voor één nader toegelicht. 

1. Bepaal het door de vloerverwarming af te geven vermogen aan de ruimte 

Dit kan voor woningen bepaald worden met ISSO-publicatie 51 [2]. Het ISSO-kleintje 

warmteverlies voor woningen is minder geschikt voor vloerverwarming (bepaalt een iets te grote 

warmtevraag). Voor utiliteitsgebouwen wordt ISSO- publicatie 53 [6] gebruikt. 

Het vermogen dat met de warmteverliesberekening bepaald wordt is het vermogen dat, vanuit het 

vertrek gezien, moet worden toegevoerd om de temperatuur constant te houden of binnen een 

bepaalde tijd te bereiken. 

Dit heeft als consequentie dat uit de warmteverliesberekening het vermogen volgt dat de 

vloerverwarming aan de vertrekzijde moet afgeven (afgifte naar de onderzijde, globaal gezien 

ongeveer 10% van de afgifte naar de vertrekzijde, is in feite een systeemverlies) en dat er: 

• Vanuit het vertrek gezien geen warmteverlies door de vloer plaats vindt;  

• Bij het bepalen van de opwarmtoeslag de vloer niet meegeteld wordt als accumulerend 
oppervlak.  

Hiermee is het te installeren vermogen in het vertrek bekend. 

Bij toepassing van vloerverwarming als hoofdverwarming volgt het vermogen dat de vloer aan 

het vertrek moet leveren uit de warmteverliesberekening. 

Bij het toepassen van vloerverwarming als basisverwarming resp. comfortverwarming moet 

nagegaan/vastgesteld worden welk deel van het vermogen door de vloerverwarming geleverd moet 

worden. Bij basisverwarming wordt een deel van het vermogen door de vloerverwarming gedekt 

(60 -80%) en een deel door een aanvullend systeem (bijv. radiatoren of convectoren). 

2. Bepaal het specifieke vermogen per vertrek 

Het specifieke vermogen is gedefinieerd als het vermogen per vierkante meter vloeroppervlak. 

Bij de dimensionering is het vertrek met het hoogste specifieke vermogen maatgevend voor het 

bepalen van de watertemperaturen. 

3. Dimensioneer de vloerverwarming 

Voor het dimensioneren van de vloerverwarming wordt gebruik gemaakt van zgn. 

ontwerpdiagrammen voor verschillende toepassingen (natbouw, droogbouw, ingefreesde buizen 

etc.). 

Bij vloerverwarming als comfortverwarming/bijverwarming gaat het er niet specifiek om hoe de 

vloer ontworpen moet worden om voldoende warmte te kunnen leveren maar moet de geleverde 

warmte bepaald worden en in mindering gebracht worden op het hoofdverwarmingssysteem (bijv. 

radiatoren-/convectorenverwarming). Houd hierbij rekening met de uiteindelijke vloerafwerking. 
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Hoofdverwarming/basisverwarming 

Het eigenlijke ontwerp wordt in een aantal stappen onderverdeeld: 

• Stap A: kies het juiste ontwerpdiagram (zie bijlage B; linker pagina voor grote 
temperatuurverschillen, rechterpagina voor kleine temperatuurverschillen zoals veelal bij 
basisverwarming);  

• Stap B: selecteer buisafstand (zie opmerking) en de overtemperatuur van het 
verwarmingsmedium uit het ontwerpdiagram;  

• Stap C: bepaal de aanvoer en retourtemperatuur.  

Opmerking: wanneer met de vloer ook gekoeld moet worden wordt, door het beperkte 

koelvermogen (zie bijlage B.2), uitgegaan van kleine buisafstanden (T = 0,1 m of T = 0,15 m). 

 

Bij lagetemperatuurverwarmingsystemen (bijvoorbeeld bij toepassing van een warmtepomp) is het 

zaak een lage Rb-waarde (bijv. 0,05) en een kleine Δθh-waarde te kiezen. Zie bijvoorbeeld de rode 

streeplijn in afbeelding 3.1 waarbij Δθh = 18 K t.o.v. Δθh = 28 K in het eerste voorbeeld. 

Bepaal de ontwerpaanvoertemperatuur θa 

θa = Δθh + θi + σ / 2 [°C] (3.1) 

 

Waarin: 

Δθh = gemiddelde overtemperatuur (uit ontwerpdiagram) [K] 

θi = ontwerpbinnentemperatuur [°C] 

σ = verschil tussen aanvoer- en retourwatertemperatuur [K] 

 

De gemiddelde overtemperatuur Δθh kan worden benaderd door: 

Δθh = 0,5 · (θa + θr) - θi [°C] (3.2) 

 

Waarin: 

θa = aanvoerwatertemperatuur [°C] 

θi = ontwerpbinnentemperatuur [°C] 

θr = retourwatertemperatuur [°C] 

 

Het verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur is circa 5 K. Bij kleinere σ-waarden moet er 

veel vloeistof verpompt worden hetgeen extra pompenergie kost. Bij grotere 

temperatuurverschillen ontstaat makkelijk een te groot verschil in warmteafgifte wat leidt tot 

discomfort. Voor andere vertrekken kan een afwijkende waarde van σ gekozen worden. 

Werkwijze bij stap B c.q. gebruik van het ontwerpdiagram (afbeelding 3.1): 

• Trek de lijn met de gewenste warmtestroomdichtheid, bijvoorbeeld 85 W/m² (groene lijn);  

• Trek vanaf de warmteweerstand van de afwerklaag Rb (tabel 3.1) -bijvoorbeeld tapijt voor 
vloerverwarming met Rb = 0,1- een horizontale lijn (blauwe lijn) tot deze de 
hartafstandlijnen T snijdt;  

• Ga na of de gekozen hartafstand (in dit geval T = 37,5) voldoet. Doe dit door vanaf het 
snijpunt van de lijn T = 37,5 en de lijn met de warmteweerstand van de vloerafwerking 

verticaal omhoog te gaan tot de lijn van de specifieke warmtevraag gesneden wordt 
(blauwe stippellijn). Dan blijkt dat we de lijn grenswaarde verblijfsgebied T = 37,5 (rode 

lijn) eerder snijden dan de lijn behorende bij de warmtestroomdichtheid van 85 W/m² 
(groene lijn). De lijn grenswaarde (rode lijn) verblijfsgebied geeft de maximum 
warmteafgifte wanneer de in tabel A.1 genoemde oppervlaktetemperaturen niet 
overschreden mogen worden. Wanneer de lijn grenswaarde (rode lijn) verblijfsgebied 
eerder gesneden wordt dan de lijn van de benodigde warmtestroomdichtheid (groene lijn) 
dan volgt hieruit dat met deze hartafstand het gevraagde vermogen niet realiseerbaar is 

zonder de maximaal toelaatbare vloertemperaturen te overschrijden;  

• Kies dan een kleinere hartafstand die wel voldoet (in dit geval vanaf T = 30 mm);  
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• Voor een gelijkmatigere warmteverdeling kiezen we voor T = 20 mm (blauwe verticale lijn 

met pijlpunt). Hieruit volgt Δθh = 28 K.  

Opmerking: In veel gevallen blijkt dat het benodigde vermogen geleverd kan worden bij 

verschillende combinaties van buisafstand en gemiddelde watertemperatuur. Hierbij geldt: hoe 

dichter de buizen bij elkaar liggen, hoe lager de gemiddelde watertemperatuur kan zijn en hoe 

gelijkmatiger de oppervlaktetemperatuur van de vloer is. Hierdoor is in het algemeen het 

opwekkingsrendement van de verwarming hoger maar zijn ook de installatiekosten hoger. De 

buisafstand is dus een kwestie van het maken van een afweging tussen installatiekosten en 

gelijkmatigheid van de vloertemperatuur en een (iets) hoger opwekkingsrendement. Bij een 

combinatie met vloerkoeling moet altijd uitgegaan worden van een kleine buisafstand (T = 10 of 15 

cm). 

 

 
Afb. 3.1 Toelichting op werking van ontwerpdiagrammen 

Tabel 3.1 Warmteweerstand Rb van vloerafwerking 



Materiaal Dikte 

[mm] 

Rb 

[(m²·K)/W] 

Tegels/plavuizen 5 0,01 

Eiken parket direct verlijmd 10 0,05 

PVC 3 0,03 

Kurkparket direct verlijmd 6 0,07 

Laminaat (zonder ondervloer) 8 0,07 

Tapijt voor vloerverwarming 7 0,1 

Ondertapijt 5 - 7 0,2 

Zwaar tapijt1) 7 0,15 

Linoleum 2 - 3,2 0,012 - 0,017 

1) Let op: Bij gebruik van ondertapijt wordt de warmteweerstand veel groter. 

Opmerking: Wanneer niet bekend is wat de afwerklaag op de vloerverwarming wordt, is het 

verstandig, om later problemen te voorkomen, uit te gaan van tapijt geschikt voor 

vloerverwarming als afwerklaag . Voor andere afwerklagen voldoet het systeem dan ook. 

 

4. Bepaal de ontwerpmassastroom 

Hiervoor zijn een aantal gegevens nodig: 

• Warmteweerstand Ro van lagen boven de buis;  

• Warmteweerstand Ru van de lagen onder de buis;  

• Ontwerpbinnentemperatuur θi van het betreffende vertrek;  

• Temperatuur van de ondergelegen ruimte.  

Deze waarden worden in onderstaande tekst nader bepaald. 

Warmteweerstand Ro van de lagen boven de buis: 

 

[m²·K/W] (3.3) 

 

Waarin: 

Rb = warmteweerstand van vloerafwerking (zie tabel 3.1) [m²·K/W] 

su = dikte van de dekvloer [m] 

λu = warmtegeleiding materiaal dekvloer [W/(m·K)] 

 

Voor zand-cementmortels en anhydriet geldt dat gerekend moet worden met λu = 1,2 W/(m·K). 

Voor systeemplaten bij droogbouw geldt veelal λu = 0,28 of λu = 0,53 W/(m·K). 

Opmerking: Volgens DIN 4108 is de λ-waarde van een zand-cementmortel 1,4. Doordat in de 

praktijk de mortel in een vloerverwarmingssysteem slecht/niet te verdichten is moet volgens de 

NEN-EN 1264 worden uitgegaan van λ = 1,2. Voor anhydriet geldt λ = 1,2. De diagrammen gelden 

dus zowel voor cementgebonden dekvloeren als anhydrietgebonden dekvloeren. 

 

Waarden voor su / λu zijn gegeven in tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Waarden voor su / λu 



su λu 

0,28 0,53 0,75 1 1,2 

0,02 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02 

0,025 0,09 0,05 0,03 0,03 0,02 

0,03 0,11 0,06 0,04 0,03 0,03 

0,035 0,13 0,07 0,05 0,04 0,03 

0,04 0,14 0,08 0,05 0,04 0,03 

0,045 0,16 0,08 0,06 0,05 0,04 

 

Warmteweerstand Ru van de lagen onder de buis: 

Ru = Ri + Rdraagvloer + 0,17 [m²·K/W] (3.4) 

 

Waarin: 

Ri = R-waarde van de isolatie [m²·K/W] 

Rdraagvloer = R-waarde van de constructie vloer/plafond [m²·K/W] 

 

De R-waarde van de isolatie Ri volgt (bij benadering) uit: 

(voor waarden zie tabel 3.3) 

 
Afb. 3.2 Bepaling van de isolatiedikte 

Te hanteren waarden voor λi , tenzij door de leveranciers anders aangegeven wordt: 

• Polystyreenschuim (piepschuim) geëxtrudeerd: λi = 0,033;  

• Polystyreenschuim (piepschuim) geëxpandeerd: λi = 0,038;  

• Polyurethaan (PUR-schuim): λi = 0,035.  

Waarden voor si / λi zijn gegeven in tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Waarden voor si / λi 

si λi 

0,03 0,033 0,035 0,04 0,045 

0,01 0,33 0,30 0,29 0,25 0,22 

0,015 0,50 0,45 0,43 0,38 0,33 

0,02 0,67 0,61 0,57 0,50 0,44 

0,025 0,83 0,76 0,71 0,63 0,56 

0,03 1,00 0,91 0,86 0,75 0,67 



0,035 1,17 1,06 1,00 0,88 0,78 

0,04 1,33 1,21 1,14 1,00 0,89 

0,045 1,50 1,36 1,29 1,13 1,00 

 

Ontwerpbinnentemperatuur θi 

Tabel 3.4 geeft richtwaarden voor de ontwerpbinnentemperatuur. 

Tabel 3.4 Richtwaarden voor de ontwerpbinnentemperatuur θi 

Beschrijving ruimte θi 

[°C] 

Verblijfsruimte in woning (woonkamer, keuken, slaapkamer) 20 

Verkeersruimte (gang, hal) 18 

Badkamer 22 

Verblijfsruimte in bejaardenwoning, verzorgingshuis, verpleeghuis etc. 22 

Verblijfsruimte in kantoren , scholen 20 

Toiletruimte 15 

Overige ruimten 10 

 

Temperatuur θu van de ondergelegen ruimte 

Wanneer de ondergelegen ruimte verwarmd is, geldt de ontwerpbinnentemperatuur van die ruimte. 

Tabel 3.5 geeft richtwaarden voor de temperatuur van ondergelegen ruimten in de overige 

situaties. 

Tabel 3.5 Richtwaarden voor de temperatuur θu 

Beschrijving ruimte θu 

[°C] 

Verwarmde ruimte zie tabel 3.4 

Kruipruimte matig geventileerd 0 

Kruipruimte goed geventileerd -10 

Buitenlucht -10 

Vloer direct op de grond 10 

 

Warmteafgifte naar de onderzijde van de vloer 

De warmteafgifte aan de onderzijde van de vloer wordt berekend als specifieke warmteafgifte qu (= 

warmteafgifte per m²) en volgt uit: 

 

[W/m²] (3.5) 

 

Waarin: 

q = warmteafgifte van de vloerverwarming volgend uit berekening/ontwerpdiagrammen [W/m²] 

Ro = warmteweerstand van de lagen boven de buis [m²·K/W] 

Ru = warmteweerstand van de lagen onder de buis [m²·K/W] 



θi = ontwerpbinnentemperatuur (zie tabel 3.4) [°C] 

θu = temperatuur ondergelegen ruimte (zie tabel 3.5) [°C] 

 

Bepaling van de massastroom 

De massastroom volgt uit: 

 

[kg/s] (3.6) 

 

Waarin: 

4.190 = soortelijke warmte van water [J/(kg·K)] 

q = warmteafgifte per vierkante meter vloer [W/m²] 

Φ = warmteafgifte van de vloer [W] 

θi = ontwerpbinnentemperatuur (zie tabel 3.4) [°C] 

θu = temperatuur ondergelegen ruimte (zie tabel 3.5) [°C] 

σ = verschil tussen aanvoer- en retourwatertemperatuur (meestal 5 K) [K] 

 

Warmteafgifte Φ van de vloer 

Indien in de gehele ruimte één hart op hart afstand is toegepast volgt de warmteafgifte Φ van de 

vloer uit: 

Φ = Avloer · q [W] (3.7) 

 

Waarin: 

Avloer = oppervlakte van de vloer [m²] 

q = specifieke warmteafgifte van de vloer [W/m²] 

 

Indien in de randzones (zie par. 2.4.10) een andere buisafstand is toegepast als in de rest van het 

vertrek volgt de warmteafgifte Φ van de vloer uit: 

Φ = Arand · qrand + Agebruiksopp · qgebruiksopp [W] (3.8) 

 

Waarin: 

Arand = oppervlakte randzones [m²] 

Agebruiksopp = oppervlakte van de ruimte excl. de randzones [m²] 

qrand = specifieke warmteafgifte randzones [W/m²] 

qgebruiksopp = specifieke warmteafgifte van de ruimte exclusief de randzones [W/m²] 

 

3.2 Vloerkoeling 

Het dimensioneren van een vloerkoelsysteem kan in een aantal stappen ingedeeld worden: 

• Stap 1: bepaal het door de vloerkoeling uit de ruimte op te nemen vermogen;  

• Stap 2: bepaal de specifieke koudebehoefte van het vertrek;  

• Stap 3: dimensioneer de vloerkoeling:  
o Bepaal de buisafstand en watertemperaturen;  
o Bepaal de ontwerpaanvoertemperatuur en de retourtemperatuur.  

• Stap 4: bepaal de ontwerpmassastroom.  

De hydraulische schakeling en de regeling worden beschreven in hoofdstuk 5. 

De stappen zullen één voor één nader toegelicht worden. 

http://linkmanager.isso.nl/Connect/yomwjf


1. Bepaal het door de vloerkoeling op te nemen vermogen uit de ruimte 

Dit kan geschieden met het ISSO-kleintje Koellast [9] of met een computerprogramma voor 

uurlijkse temperatuursimulatie van gebouwen/vertrekken. 

2. Bepaal de specifieke koudebehoefte van het vertrek 

Dit geschiedt door het berekende af te voeren vermogen te delen door het voor de vloerkoeling 

beschikbare oppervlak. 

3. Dimensioneer de vloerkoeling 

Voor het dimensioneren van de vloerkoeling wordt gebruik gemaakt van zgn. ontwerpdiagrammen. 

 
Afb. 3.3 Relatie tussen relatieve vochtigheid en dauwpunttemperatuur 

Ter voorkoming van schade aan de vloer/vloerafwerking mag de aanvoertemperatuur van het 

koelwater niet onbeperkt worden verlaagd. Bij buizen ingebed in de dekvloer mag de 

aanvoertemperatuur van het koelwater niet meer dan 1 graad onder de dauwpunttemperatuur 

liggen. Lagere temperaturen leiden tot condensatie in de vloer/vloerafwerking. Bij 

droogbouwsystemen mag de aanvoertemperatuur niet onder de dauwpunttemperatuur komen. 

Afbeelding 3.3 geeft het verband tussen de dauwpunttemperatuur en de relatieve vochtigheid als 

functie van de luchttemperatuur. Het verdient aanbeveling de vochtigheid in de ruimte te meten en 

op basis hiervan de minimale aanvoertemperatuur te bepalen. 

Zonder regeling van de aanvoerwatertemperatuur op basis van de vochtigheid geldt dat Δθw 

maximaal 5K is (blauwe lijn in het ontwerpdiagram in afbeelding 3.4). 

Het eigenlijke ontwerp wordt in een aantal stappen onderverdeeld: 

• Stap A: kies het juiste ontwerpdiagram (zie bijlage B);  

• Stap B: selecteer buisafstand en het temperatuurverschil van het koelmedium uit het 
ontwerpdiagram;  

• Stap C: bepaal de aanvoer en retourtemperatuur.  

Toelichting op stap B 

• Trek de lijn van het benodigde koelvermogen (in dit voorbeeld 25 W/m², groene lijn) naar 
rechts;  

• Ga uit van de weerstand van de vloerafwerking (zie tabel 3.1), in dit voorbeeld wordt 
uitgegaan van tegels met een Rb = 0,01, en trek een lijn naar rechts (rode lijn) tot de 
lijnen met de buisafstanden worden gesneden;  

• Ga vanaf de gekozen buisafstand (bijv. T = 15 cm) recht omhoog tot de lijn van de 
maximale ondertemperatuur (zie formule 3.6) in dit voorbeeld 5 K gesneden wordt. Wordt 
de blauwe lijn van Δθw = 5 K eerder gesneden dan de lijn van het benodigde koelvermogen 
(groene lijn), dan moet een kleinere buisafstand gekozen worden om het benodigde 
vermogen te kunnen leveren;  

• T = 10 cm voldoet in dit geval (de verticale rode lijn snijdt de groene lijn voordat de 
blauwe lijn van Δθw = 5 K gesneden wordt). Er geldt Δθw = 4,9 K.  

http://linkmanager.isso.nl/Connect/ceuypc
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Afb. 3.4 Toelichting op het gebruik van het ontwerpdiagram voor vloerkoeling 

De bepaling van de ontwerpondertemperatuur Δθw volgt uit onderstaande vergelijking: 

Δθw = θi -(θw,i + σ / 2)  [°C] (3.9) 

 

Waarin: 

θw,i = ontwerpaanvoertemperatuur  [°C] 

θi = ontwerpbinnentemperatuur voor koeling (bijv. 25 °C) [°C] 

σ = verschil tussen retour- en aanvoerwatertemperatuur [K] 

 

Het temperatuurverschil σ bij koeling is vaak veel kleiner dan bij verwarming om het 

condensatierisico te beperken en tegelijkertijd het koelvermogen te maximaliseren. Een 

ontwerpwaarde van 2 of 3 K kan aangehouden worden. 

Bij systemen zonder dauwpuntregeling is Δθw beperkt tot maximaal ca. 5 K. 

Bij systemen met dauwpuntregeling is Δθw beperkt tot maximaal ca. 10 K. 

4 Uitvoeringsvormen en detaillering 

4.1 Uitvoeringsvormen 

4.1.1 Dekvloer op bezemschone vloer 
Zorg voor voldoende dekking boven de buizen (3 cm is optimaal). Dit betekent dat de dikte van de 

afwerkvloer, exclusief tegel, 4 cm is . De totale dikte, inclusief tegel, wordt dan minimaal 5 cm. Als 

op de vloer tapijt of linoleum wordt gelegd verkiest men een afwerkvloer van 5 cm dik. 

Om het uitzetten en krimpen van de vloer op te vangen wordt in alle gevallen randisolatie langs de 

wanden aangebracht. 

Bij een kanaalplatenvloer behoren de spijkergaten voorgeboord te zijn. Leg de buizen zodanig vast 

dat ze op hun plaats blijven en niet kunnen gaan 'drijven' bij het aanbrengen van de dekvloer. 



4.1.2 Dekvloer op een thermisch isolerende laag 

Bij het beschrijven van de vloersamenstelling wordt vanaf de constructievloer naar boven gewerkt. 

Isolatie 

Wanneer de isolatie wordt gelegd, moet de vloer voldoende vlak zijn. Oneffenheden groter dan 5 

mm dienen te worden uitgevlakt met een laagje mortel of zand zodat de isolatieplaten vlak liggen. 

Dit om breuk of ongelijkmatige vervorming te voorkomen. De isolatie moet een goede weerstand 

tegen vervorming hebben. 

ds = dl - db [mm] (4.1) 

 

Waarin: 

ds = de vervorming onder invloed van een voorgeschreven belasting [mm] 

dl = de dikte bij levering, gemeten bij een bovenbelasting van 0,25 kN/m²  [mm] 

db = de dikte onder een belasting van 2,0 kN/m² [mm] 

 

Een vervorming ds van 5 mm is toelaatbaar. 

De isolatieplaten moeten aanééngesloten gelegd worden. Bij het aanbrengen van meerdere lagen 

isolatie moeten de platen met een overlap van tenminste 100 mm gelegd worden. 

Folie 

Een waterkerende folie van polyetheen heeft een dikte van ten minste 0,2 mm. Tijdens het 

aanbrengen van de vloerverwarming en specie mag geen beschadiging optreden. Extra zorg vereist 

het aanbrengen van een wapeningsnet, want de folie is dan zeer kwetsbaar. 

Dekvloer 

Vloerverwarmingsbuizen moeten zodanig worden bevestigd dat ze niet kunnen losraken, opdrijven 

of verschuiven tijdens het aanbrengen van de vloer. Tabel 4.1 geeft de minimale dikte aan van de 

vloer. Bij woningen met GIW-garantie mag de dekking boven de buis maximaal 55 mm zijn. 

Tabel 4.1 Minimale dikte van (zwevende) dekvloer afhankelijk van de kwaliteit van de dekvloer 

Sterkteklasse Dekvloerdikte in mm met vloerverwarming vervorming isolatie ≤ 5 

mm 

D20 70 

D30 60 

GD20 60 

GD30 50 

Opmerkingen: 

De toe te passen dekvloerdikte wordt verder nog bepaald door de vereiste dekking op de 

vloerverwarmingsbuis. Deze moet uit sterkteoverwegingen ten minste 25 mm bedragen. 

Bij woningen wordt bij gebruik van een goede plastificeerder door een aantal leveranciers 

uitgegaan van een dikte van 55 mm.  

 

Wapening 

Wapening heeft in een zwevende dekvloer slechts beperkt nut. Scheuren van de vloer wordt niet 

voorkomen echter de scheurwijdte en eventuele ongelijkheden bij de scheur worden wel beperkt. 

Indien in de dekvloer een wapeningsnet wordt toegepast, moet dit in de bovenste helft van de 

dekvloer worden aangebracht. De wapening moet ten minste een speciedekking hebben van 10 

mm. Als meer netten naast elkaar worden gebruikt, moeten deze elkaar ten minste over een 

breedte van 200 mm overlappen. 

Een montagenet voor het bevestigen van de vloerverwarmingsbuis, fungeert niet als wapening. 

Bij wapening met betonstaal moet het staal voldoen aan NEN 6008. Indien de vloerafwerking 

bestaat uit lichte steensoorten kan het om esthetische redenen (verkleuringen) wenselijk zijn een 

gegalvaniseerd of een met kunststof bekleed wapeningsnet toe te passen. Een kunststof net of 

kunststofwapeningsvezels zijn niet geschikt als wapening bij vloerverwarming. 



Bij calciumsulfaat gebonden vloeren is bij de gangbare belastingen in woningen in het algemeen 

geen wapening noodzakelijk. Wordt toch wapening toegepast dan moet er rekening worden 

gehouden met mogelijke corrosie; in vochtige condities kan calciumsulfaat corrosief zijn. 

Voegen 

Dilatatievoegen 

Een dilatatievoeg scheidt delen van een constructie van elkaar op zodanige wijze dat die delen 

vormverandering kunnen ondergaan zonder dat de vloer scheurt. Een dilatatievoeg in de 

draagvloer moet altijd doorgetrokken worden in een daarop gelegen dekvloer. 

Leg de buizen van de vloerverwarming zodanig dat dilatatievoegen zo weinig mogelijk gekruist 

worden. Verwarmingsbuizen die een dilatatievoeg kruisen dienen ter plaatse steeds te worden 

omhuld door een kunststof mantelbuis met een lengte van tenminste 0,40 m en een inwendige 

diameter die tenminste 6 mm groter is dan de uitwendige diameter van de verwarmingsbuis (zie 

afbeelding 4.1). 

 
Afb. 4.1 Dilatatievoeg met kruisende vloerverwarmingsbuis 

Krimpvoegen 

Een krimpvoeg wordt aangebracht in een niet hechtende dekvloer (d.w.z. een dekvloer op een 

folie(glijlaag) of een dekvloer op isolatie) met het doel om willekeurige scheurvorming door krimp 

te voorkomen. Deze voegen zijn niet nodig bij dekvloeren die geen verhardingskrimp hebben, zoals 

anhydrietvloeren. Er gelden geen bijzondere eisen voor buispassages. 

Indien de vloer een L-vorm heeft of een plaatselijke versmalling, dient hij door een of meer 

krimpvoegen te worden verdeeld in velden met een rechthoekige vorm. Dit geldt ook voor 

anhydrietvloeren. 

Maximale vloerveldgrootten zijn gegeven in paragraaf 4.2.3. 

4.2 Detaillering 

4.2.1 Situering ten opzichte van koudwaterleiding 
Eis 

Uit een aantal overwegingen (o.a. gezondheid) dienen koudwaterleidingen zover van warme 

leidingen te liggen dat het koude water niet warmer wordt dan 25 °C. 

Het kruisen van verwarmingsleidingen in de vloer is niet toegestaan. Dit geldt ook voor geïsoleerde 

leidingen bij de kruising. 

Mogelijke oplossingen zijn afhankelijk van de situatie; betreft het een begane grondvloer, een 

verdiepingsvloer, is er tussenisolatie of niet. Op de verschillende situaties wordt onderstaand nader 

ingegaan. 

Begane grondvloer zonder tussenisolatie 

De waterleidingen voor drinkwater, huishoudwater of een uittapleiding voor warmwater moeten bij 

toepassing van vloerverwarming met een steenachtige vloerafwerking minimaal 150 mm van de 

'buitenste' buis gesitueerd zijn (zie ook afbeelding 4.2; in het rode gebied géén waterleiding 

situeren). Bij toepassing van parket of vloerbedekking moet deze afstand minimaal 200 mm zijn. 

Uitgangspunt hierbij is een ruimtetemperatuur van 20 °C. 

In de deuropening waar de leidingen dichter bij elkaar liggen moeten de warme leidingen voorzien 

zijn van een mantelbuis en moeten de waterleidingen minimaal 200 mm van de warme leidingen 

liggen. 



 
Afb. 4.2 Situering van drinkwaterleiding/huishoudwaterleiding bij toepassing van vloerverwarming 

met steenachtige afwerklaag 

Begane grondvloer met tussenisolatie 

Bij situering van de drinkwaterleiding/huishoudwaterleiding onder de isolatielaag die deel uitmaakt 

van het vloerverwarmingssysteem gelden er geen bijzondere eisen. 

Verdiepingsvloer zonder tussenisolatie 

Een leiding voor drinkwater of uittapleiding voor warm tapwater in een vloer met vloerverwarming 

weggewerkt moet minimaal een bepaalde afstand van de buitenste buis hebben (zie afbeelding 4.2 

voor situering). De minimale afstanden zijn afhankelijk van de temperaturen boven en onder de 

vloer en volgen uit tabel 4.2, kolom 7. 

Ter plaatse van een deuropening of passage volgt de minimum onderlinge afstand uit tabel 4.2, 

kolom 7. Indien dit niet haalbaar is, dan ter plaatse van deuropening een mantelbuis of isolatie 

aanbrengen. 

De minimum onderlinge afstand wordt dan:  

• Bij mantelbuis: volgens tabel 4.2, kolom 7 x factor 0,75;  

• Bij isolatie 10 mm: volgens tabel 4.2, kolom 7 x factor 0,5.  

Verdiepingsvloer met tussenisolatie 

Een leiding voor drinkwater of uittapleiding voor warm tapwater onder/achter isolatielaag met 

daarboven vloer verwarming (afbeelding 4.3) is in bepaalde situaties niet toegestaan of moet aan 

bepaalde voorwaarden voldoen. Zie tabel 4.2 kolom 8. 

 
Afb. 4.3 Waterleiding in laag onder de tussenisolatie 



Tabel 4.2 Aanbevelingen voor de minimum afstanden in vloeren tussen waterleidingen ten opzichte 

van verwarmingsleidingen en warmtapwatercirculatieleidingen 

Verwarmi

ng 

onderligge

nde 

ruimte 

Vloerbede

kking 

Temperatuur [°C] Tusseniso

latie 

Minimum 

horizontale 

afstand 

(naast 

vloerverwar

ming) 

[mm] 

Waterleid

ing onder 

tusseniso

latie 

toegestaa

n? 

Vloerverwar

ming 

Ruim

te 

bove

n 

vloer 

Ruim

te 

onde

r 

vloer 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Hoofd 

vloerverwar

ming 

Tegels/plav

uizen 

50 20 20 Ja 250 Ja 

22 22 300 mha 150 

mm1) 

24 24 400 mha 400 

mm 

Radiatoren 50 20 23 250 mha 150 

mm 

22 25 300 Nee 

24 27 550 

Hoofd 

vloerverwar

ming 

40 22 22 250 Ja 

30 22 22 150 

Radiatoren Licht tapijt 50 20 23 300 mha 250 

mm 

22 25 400 Nee 

Hoofd 

vloerverwar

ming 

50 20 20 250 Ja 

22 22 350 mha 150 

mm 

24 24 500 mha 500 

mm 

20 20 Nee 250 
 

22 22 350 

24 24 700 

40 20 20 Ja 200 Ja 

22 22 250 

24 24 400 mha 400 

mm 

20 20 Nee 150 
 

22 22 250 

24 24 500 



30 20 20 Ja 100 Ja 

22 22 150 

24 24 250 

20 20 Nee 50 
 

22 22 100 

24 24 250 

1) mha = minimum horizontale afstand ten opzichte van de vloerverwarming die boven de 

tussenisolatie ligt. 

 

4.2.2 Legpatroon 

Vloerregisters kunnen op vele manieren worden gelegd. 

Bij de keuze van het legpatroon spelen de volgende aspecten een rol: 

• Beperk het aantal bochten (zie bijvoorbeeld afbeelding 4.4 en 4.5);  

• Kies de kromtestraal zo groot mogelijk; volg in ieder geval het advies van de fabrikant van 
kunststofbuis op;  

• Het aanvoerwater, met de hoogste temperatuur, bij voorkeur eerst in de 'koudste' zones 
brengen (zie afbeelding 4.4 en 4.5);  

• Vloerverwarmingsbuizen worden niet onder keukenblokken, kookeilanden, bad en/of 
douche gelegd.  

Opmerking: Let op de afstanden tot koudwaterleidingen (zie par. 4.2.1). 

 

 
Afb. 4.4 De invloed van de buisafstand s op het legpatroon bij een bepaalde maximaal toegestane 

kromte-straal r 

 
Afb. 4.5 Het slakkenhuispatroon geeft een gelijkmatige temperatuurverdeling 



In afbeelding 4.6 is een voorbeeld gegeven voor een L-vormig vertrek. 

 
Afb. 4.6 Voorbeeld van legpatroon en registerindeling voor L-vormig vertrek 

Bij een systeem met een regeling per vertrek mogen registers niet in meerdere vertrekken gelegen 

zijn. Uitzondering hierop zijn het toilet en de verkeersruimten, die eventueel gecombineerd mogen 

worden met woonkamer of badkamer. 

4.2.3 Veldgrootte 

Wanneer vloerverwarmingsvelden te groot worden moet de veldgrootte d.m.v. krimpvoegen 

worden onderverdeeld om scheurvorming te beperken. De volgende richtwaarden (tenzij de 

leverancier anders voorschrijft) moeten worden aangehouden: 

• Bij gestorte cementgebonden dekvloeren onderverdelen bij oppervlakte > 25 à 40 m² of 
volle lengte > 7 meter;  

• Bij vloeivloeren (zowel cementgebonden als anhydrietgebonden) maximaal 100 m² of een 
volle lengte van 15 meter.  

Bovendien is, afhankelijk van de gekozen buisafstand, het oppervlak van het 

vloerverwarmingsregister in het algemeen beperkt tot ca. 20 à 30 m², omdat de maximale 

buislengte aan één stuk 120 meter is en verbindingen in de buis ongewenst zijn. In verband met 

de drukverliezen (pompenergie) is het aan te bevelen de registers niet langer dan ca. 100 m te 

kiezen. Bij GIW-garantie geldt een maximum lengte van 70 meter. 

4.2.4 Randzones 

Om contact tussen de dekvloer en omringende bouwdelen te voorkomen brengt men randisolatie 

aan (zie afbeelding 4.7). De randisolatie moet goed samendrukbaar zijn. De dikte van de 

randisolatie moet zodanig zijn, dat de dekvloer onder alle omstandigheden vrij kan vervormen. De 

dikte van de randisolatie moet minimaal 5 mm zijn. Tabel 4.3 geeft de uitzetting per meter 

vloerveld. 

Let op: Na het verharden van de vloer moet de randstrook voldoende dikte hebben om de 

uitzetting op te kunnen vangen. Een cementgebonden dekvloer krimpt bij de verharding. Een 

calciumsulfaatgebonden vloer (anhydriet) zet echter maximaal 0,2 mm/m uit! 

 

Tabel 4.3 Uitzetting van vloervelden door opwarming 

Type vloer Uitzetting in mm per meter vloerveld 

Opwarming 1 

K 

Opwarming 5 

K 

Opwarming 10 

K 

Cement gebonden dekvloer 0,012 0,06 0,12 



Calciumsulfaat gebonden dekvloer 

(anhydriet) 

0,01 0,05 0,10 

 

 
Afb. 4.7 Toepassing van randisolatie 

4.2.5 Wandaansluiting en kolomaansluitingen 

Scheidingswanden worden in principe op de constructievloer geplaatst. De dekvloer wordt 

vrijgehouden van wanden en dorpels d.m.v. tenminste 5 mm samendrukbaar isolatiemateriaal. 

Hetzelfde geldt ter plaatse van de kolommen. Bij het bepalen van de dikte en de eventuele 

wapening van de dekvloer houd men rekening met het gewicht van eventuele scheidingswanden. 

4.2.6 Verticale leidingen 

Verticale leidingen worden, d.m.v. een mantelbuis of een strook isolatiemateriaal (tenminste 5 

mm), vrijgehouden van de dekvloer (zie afbeelding 4.8). 

 
Afb. 4.8 Doorvoer verticale leidingen 

4.2.7 Roosters en schrobputten 

Dekvloerroosters, schrobputten of dergelijke (bijvoorbeeld als onderdeel van een afvoerinstallatie) 

dienen de bewegingen van de dekvloer te kunnen volgen. Onder de dekvloer moet een flexibele 

overgang aanwezig zijn op de desbetreffende installatie. Een oplossing is gegeven in afbeelding 

4.9. Houdt, om droogdampen van het waterslot te beperken, enige afstand tussen 

vloerverwarmingsbuizen en de schrobput. 



 
Afb. 4.9 Aansluiting schrobput 

4.2.8 Bevestiging van de buis 

Vloerverwarmingsbuizen moeten zodanig worden bevestigd dat ze niet kunnen losraken, opdrijven 

of verschuiven tijdens het aanbrengen van de vloer. 

De buis wordt bevestigd met behulp van: 

• Afstandbeugels, clips, klemrail e.d. (zie afbeelding 4.10);  

• Geprofileerde platen of noppenplaten (zie afbeelding 4.11).  

Let op: Het bevestigingsmateriaal mag de kunststofbuis niet voortdurend op druk belasten, in 

verband met kruip van kunststoffen. Scherpe randen e.d. aan de bevestigingsbeugels en 

wapeningsnetten zijn uit den boze. 

 

Bevestiging op ondernet Bevestiging in de isolatie 

 

 



 

 

 

 

 

Afb. 4.10 Voorbeelden van bevestiging vloerverwarmingsbuis (bron: Comap, Therminon, Uponor) 

 
Afb. 4.11 Vloerverwarmingsbuis geplaatst in geprofileerde plaat (bron: Uponor) 

In het algemeen worden de beugels, clips om de meter geplaatst. 

Bij vloeivloeren verdient het aanbeveling de beugels, clips om de halve meter te plaatsen. 



4.2.9 Buiskwaliteit 
In de praktijk worden voor vloerverwarming hoofdzakelijk kunststofbuizen toegepast. Koperen 

leidingen komen incidenteel voor en zijn beduidend duurder dan kunststofbuizen. Zij mogen niet 

worden gebruikt bij toepassing van sneldrogende cement (met het oog op corrosie). 

De vier typen kunststofbuizen zijn: 

• LPPE (low density polyethyleen);  

• VPE (vernette, vernetzte of crosslinked polyethyleen);  

• PPco (polypropyleen copolymeer);  

• PB (polybutheen).  

Voor het verkrijgen van een goede zuurstofdiffusiedichtheid bestaan er ook z.g. meerlagige buizen. 

Deze buizen kunnen een aluminiumlaag bevatten. 

De gebruikte kunststofbuizen moeten voldoende zuurstofdiffusiedicht zijn. Buizen die voorzien zijn 

van een KOMO-keur hebben in het algemeen een geringe zuurstofdiffusie. Tabel 4.4 geeft een 

overzicht van de beoordelingsrichtlijnen (BRL's) voor vloerverwarmingsbuizen. 

Tabel 4.4 BRL's voor verwarmingsbuizen 

Type verwarmingsbuis BRL 

PE-40 (polyetheen) 5601 

PE-X (crosslinked polyetheen) 5602 

PE-X/Al (crosslinked polyetheen met aluminium barrièrelaag) 5603 

PB (polybuteen) 5604 

Opmerking: Wanneer de verhouding tussen kunststof- en metaaloppervlak erg ongunstig is (weinig 

metaaloppervlak) kan in de metalen delen versneld corrosie optreden bij toepassing van niet 

diffusiedichte buizen. 

 

Wanneer buizen toegepast worden die onvoldoende weerstand bieden tegen zuurstoftoetreding is 

het noodzakelijk te werken met gescheiden systemen: twee circuits (één voor de vloerverwarming 

en één voor het warmte-opwekkercircuit) die gekoppeld worden met behulp van een 

warmtewisselaar (zie afbeelding 4.12) of moeten andere maatregelen getroffen worden. 

 
Afb. 4.12 Scheiding van ketel- en CV-circuit 

De scheiding van het vloerverwarmingscircuit en het ketel circuit vindt in het algemeen plaats door 

toepassing een zgn. platenwarmtewisselaar (zie afbeelding 4.13). Kenmerkend voor de 

platenwarmtewisselaar is dat er slechts een kleine warmtewisselaar nodig is om het vermogen over 

te dragen. 



 
Afb. 4.13 Verdeler met platenwarmtewisselaar (bron: WTH) 

Algemeen geldt dat de zuurstoftoetreding lager is bij lagere watertemperaturen. Een verhoging van 

de watertemperatuur met 10 °C betekent veelal een verdubbeling van de zuurstoftoetreding! 

Een andere methode om de installatie tegen aantasting door toegetreden zuurstof te beschermen 

is het toepassen van een zgn. offeranode. Dit is een materiaal dat zeer snel oxideert (bijvoorbeeld 

magnesium of een granulaat ervan). Afbeelding 4.14 geeft een voorbeeld van een systeem dat 

microbelletjes lucht verwijdert, oxidatieproducten en in het water zwevende verontreinigingen kan 

afscheiden en een offeranode bevat om zuurstof uit het CV-water te binden. Dit soort systemen 

heeft periodiek onderhoud nodig om te voorkomen dat offeranode onwerkzaam wordt en 

installatieonderdelen alsnog aangetast gaan worden door toegetreden zuurstof. 

 
Afb. 4.14 Systeem voor verwijderen microbellen, een vuilafscheider en bevat tevens een 

offeranode (Bron: TA-hydronics) 

4.2.10 Buisafstand 

De buisafstand is in principe bepaald bij de dimensionering. In verband met de behaaglijkheid kan 

het gewenst zijn in zones waar koudeval optreedt (bijvoorbeeld langs een gevel met groot (dubbel) 

glasoppervlak) de vloertemperatuur daar te verhogen. Dit wordt gerealiseerd door de 



vloerverwarmingsbuizen in deze zones (randzones) dichter bij elkaar te leggen. Randzones zijn 

maximaal 1 meter breed. Het gekozen legpatroon moet dan deze mogelijkheid bieden. 

 
Afb. 4.15 Kleine buisafstand in de randzones 

4.2.11 Voorkomen tochtklachten door koudeval 
Tochtklachten langs de gevel kunnen twee oorzaken hebben: 

• Koudeval langs glasvlakken;  

• Koudeval door toetreding buitenlucht.  

Onderstaand wordt nader ingegaan op maatregelen om klachten door koudeval te 

beperken/voorkomen. 

Koudeval langs glasvlakken 

Voor tocht op enkelniveau ten gevolge van koudeval bij de gevel is in tabel 4.5 het percentage 

klagenden (PD) als functie van de glashoogte en de U-waarde van de beglazing opgenomen. 

Tabel 4.5 Percentage klagenden ten gevolge van tocht door koudeval 

Glashoogte 

[m] 

U-waarde beglazing1) [W/m²·K] 

3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 

1,0 19% 14% 10% 7% 4% 1% 

1,5 
  

17% 12% 8% 4% 

2,0 
   

17% 12% 7% 

2,5 
    

15% 10% 

3,0 
    

18% 12% 

3,5 
     

14% 

4,0 
     

17% 

4,5 
     

19% 

5,0 
      

1) U-waarde HR-/HR+-/HR++-glas = 2,0/1,6/1,2 W/(m²·K). 



 

Uitgangspunten 

• Buitenluchttemperatuur: -10 °C;  

• Binnenluchttemperatuur: 20 °C;  

• Geen verwarmingslichamen onder ramen;  

• Afstand vanuit de gevel is 1,0 m.  

In tabel 4.5 zijn alleen de percentages klagenden (PD < 20%) vermeld, waarmee aan de 

kwaliteitseisen wordt voldaan. 

Bij de oranje velden is het noodzakelijk randzones met een hogere temperatuur aan te brengen. 

Bij de rood gekleurd velden zijn extra voorzieningen noodzakelijk om de invloed van koudeval te 

beperken/voorkomen. Deze extra voorzieningen betreffen niet het aanbrengen van randzones! 

Koudeval door toetreding buitenlucht 

Natuurlijke luchttoevoer via gevelrooster 

Bij natuurlijke luchttoevoer van buitenlucht via de gevel is, vanwege het beperkte 

verwarmingsvermogen per vierkante meter vloeroppervlak, menging in de ruimte beperkt en door 

inducerende werking van de toevoerlucht is de kans op een onbehaaglijk binnenklimaat (lokaal 

discomfort) aanwezig. 

Afbeelding 4.16 geeft de comfortaspecten bij een voorziening voor natuurlijke luchttoevoer in 

combinatie met vloerverwarming. 

 
Afb. 4.16 Comfortaspecten bij handmatig bediende natuurlijke luchttoevoer met vloerverwarming 

Opmerking: Door de in het Bouwbesluit vereiste isolatie van de gebouwomhulling en de vereiste 

luchtdichtheid van gebouwen is de warmtevraag beperkt. Hierdoor is ook het opgestelde 

verwarmingsvermogen beperkt en daardoor is er veelal onvoldoende thermisch vermogen om 

koudeval langs een gevel te voorkomen. 

 

Het thermisch comfort in de leefzone bij de combinatie van (geavanceerde) natuurlijke of 

mechanische luchttoevoer via de gevel en vloerverwarming vereist enkele randvoorwaarden. 

Uit klimaatkameronderzoek met diverse typen gevelroosters is proefondervindelijk gebleken dat 

het thermisch comfort in de leefzone positief beïnvloed wordt door: 

• Zelfregelende gevelroosters. Deze regelen de luchtstroom automatisch tot de nominale 

luchtvolumestroom waardoor hoge luchtsnelheden t.g.v. winddruk op de gevel worden 
voorkomen. Er zijn er twee typen zelfregelende roosters;  

• Mechanische roosters; hierbij zorgt de winddruk voor draaiing van een klep in het rooster 
waardoor de doorlaat bij hogere drukken beperkt wordt. Bij deze roosters treedt er een 
duidelijke verbetering op van het comfort in de leefzone;  

• Elektronische roosters; hierbij registreert een sensor de doorlaat van het rooster en regelt 
een klep om de doorstroom constant te houden. Deze roosters regelen de luchtstoom beter 

dan de mechanische roosters en hebben daardoor een nog iets hoger comfort;  



• Een aerodynamische vorm van het inblaasdeel te kiezen, waarbij de inkomende 

luchtstroom naar het plafond is gericht. De koude binnenkomende lucht mengt daardoor 
beter met de binnenlucht.  

Onderstaand zijn afbeeldingen opgenomen voor handmatig bediende toevoerroosters en 

zelfregelende toevoerrooster bij verschillende drukverschillen over de roosters [7]. Een 

drukverschil van 10 Pa komt overeen met een windsnelheid van ongeveer 5 m/s op de gevel. Een 

drukverschil van 25 Pa komt overeen met een windsnelheid van ongeveer 7,5 m/s op de gevel. 

 
Afb. 4.17 Stromingspatroon bij een ongeregeld gevelrooster, drukverschil 10 Pa 

 
Afb. 4.18 Stromingspatroon bij een mechanisch zelfregelend gevelrooster, drukverschil 25 Pa 



 
Afb. 4.19 Stromingspatroon bij een elektronisch zelfregelend gevelrooster, drukverschil 25 Pa 

In tabel 4.6 zijn de numerieke resultaten weergegeven, te weten het percentage van de ruimte-

inhoud waarvan de luchtsnelheid aan een aantal grenswaarden voldoet. De meetresultaten laten 

zien dat bij zowel het mechanische als elektronisch zelfregelende gevelrooster er maar een 

beperkte verstoring is van de binnentemperatuur, terwijl bij een standaard ventilatierooster er 

dusdanig veel koude lucht binnenstroomt dat de ruimte merkbaar afkoelt en tochtklachten kan 

opleveren. De hoge luchtsnelheden komen voornamelijk voor op kleine hoogte boven de vloer 

(koudeval). Het verschil tussen mechanische en elektronische gevelroosters is vooral kort bij de 

gevel (buiten de leefzone) merkbaar. Zelfregelende gevelroosters kunnen dus vanuit het oogpunt 

van comfort een duidelijk voordeel bieden, met de kanttekening dat de roosterconstructie per 

fabrikant verschilt en nog behoorlijk van invloed kan zijn. 

Tabel 4.6 Percentage van de ruimte-inhoud waar de luchtsnelheid aan een grenswaarden voldoet 

Luchtsnelheid Type gevelrooster 

Standaard 

rooster 

Passief/mechanisch 

zelfregelend rooster 

Actief/elektronisch 

zelfregelend rooster 

Winddruk op 

gevel 

Winddruk op gevel Winddruk op gevel 

10 Pa 10 Pa 25 Pa 10 Pa 25 Pa 

Gemiddeld in de 

hele ruimte 

0,24 m/s 0,08 m/s 0,10 m/s 0,05 m/s 0,06 m/s 

Minder dan 0,20 

m/s 

32% 76% 81% 87% 88% 

0,20 tot 0,24 m/s 12% 7% 2% 6% 5% 

Meer dan 0,24 m/s 56% 17% 17% 7% 7% 

 

Decentrale mechanische luchttoevoer 

Het thermisch comfort bij decentrale, mechanische luchttoevoer met een geveltoevoerunit is 

eveneens onderzocht in een klimaatkamer, vooral omdat de onverwarmde lucht sterk inducerend 

en op een hoogte van circa 0,8 meter in de ruimte wordt gebracht. Bij de nominale 

luchttoevoerstroom blijft de gemiddelde luchtsnelheid in de leefzone laag en is er nauwelijks kans 

op tochtklachten. Voorwaarde is dat de gevelventilatie-unit vrij kan inblazen en conform de 



voorschriften van de fabrikant gemonteerd is. Bij maximaal debiet (niveau spuiventilatie) wordt het 

thermisch comfort minder door de sterke luchtstroom. 

 
Afb. 4.20 Stromingspatroon gevelventilatie-unit, nominale luchtvolumestroom 

In tabel 4.7 zijn de numerieke resultaten weergegeven, te weten het percentage van de 

luchtsnelheid dat aan een aantal grenswaarden voldoet. 

Tabel 4.7 Percentage van de ruimte-inhoud waar de luchtsnelheid aan grenswaarden voldoet 

Luchtsnelheid Luchtvolumestroom 

55 dm³/s (spuien) 25 dm³/s 

Minder dan 0,20 m/s 57% 94% 

0,20 tot 0,24 m/s 15% 3% 

Meer dan 0,24 m/s 28% 3% 

5 Regeling en hydraulische schakeling 

5.1 Regeling 
Voor de regeling van het verwarmingssysteem zijn er, afhankelijk van de thermische massa van 

het systeem verschillende soorten regelingen mogelijk/noodzakelijk. 

De volgende regelingen worden hier behandeld: 

• Regeling met een kamerthermostaat (zie paragraaf 5.1.1);  

• Regeling met een stooklijn (zie paragraaf 5.1.2);  

• Regeling per vertrek (zie paragraaf 5.1.3).  

Snelle wisselingen in warmtevraag (bijvoorbeeld door zoninstraling) kunnen voor een deel worden 

opgevangen door het zgn. zelfregelend effect (zie paragraaf 5.1.4). 

Voor de regeling van een systeem met koeling zijn er in principe twee systemen te onderscheiden: 

• Systeem met thermostaat waarbij de watertemperatuur tot ca. 5 graden onder de 
ruimtetemperatuur beperkt blijft (zie paragraaf 5.1.5);  

• Regeling op basis van het dauwpunt (zie paragraaf 5.1.6).  



5.1.1 Regeling met kamerthermostaat bij verwarmen 

Bij de thermisch snel reagerende systemen (bijvoorbeeld de droogbouwsystemen) kan volstaan 

worden met een kamerthermostaat of een klokthermostaat (al dan niet in een zgn. zelflerende 

uitvoering). 

Dit is de meest eenvoudige vorm van regeling. De temperatuur in het vertrek met de 

kamerthermostaat wordt geregeld en alleen in dit vertrek kan de temperatuur gegarandeerd 

worden. 

Deze manier van regelen is niet geschikt voor thermisch trage systemen (systemen met veel 

thermische massa zoals bijvoorbeeld de systemen met zwevende of hechtende dekvloeren). Dit 

type regeling kan wel toegepast worden bij systemen met capillaire buisjes vlak onder de 

oppervlakte van de (zwevende) dekvloer. 

5.1.2 Regeling met een stooklijn bij verwarmen 

Bij deze systemen is een buitenvoeler (meetsensor voor de buitentemperatuur; zie afbeelding 5.1) 

aanwezig en wordt de watertemperatuur in het systeem bepaald aan de hand van een stooklijn op 

basis van de buitentemperatuur. De buitenvoeler dient zodanig geplaatst te worden dat deze niet 

beïnvloed wordt door zonnestraling of uitblaasvoorzieningen van ventilatie, warme rookgassen etc. 

Plaatsing bij voorkeur op een gevel met een noord-oriëntatie. 

 
Afb. 5.1 Voorbeeld van een buitenvoeler 

Afbeelding 5.2 geeft een voorbeeld van een stooklijn instelling voor vloerverwarming. 

 
Afb. 5.2 Voorbeeld van een stooklijninstelling 

Naregeling (bijvoorbeeld met kamerthermostaat) om oververhitting tegen te gaan is noodzakelijk. 

Wanneer men nachtverlaging toepast, is het niet zinvol de ruimtetemperatuur meer dan 2 graden 

te laten dalen. Door de traagheid van het systeem moet het systeem enige uren voordat de 

gewenste temperatuur bereikt moet zijn ingeschakeld worden. Deze regeling is geschikt voor alle 

typen vloerverwarming. In het algemeen is het geïnstalleerde vermogen per vertrek iets groter dan 

bij regeling met alleen een kamerthermostaat. 



5.1.3 Regeling per vertrek bij verwarmen 

Regeling per vertrek (eis in GIW-regeling voor hoofdverwarming!) geeft in het algemeen de beste 

waardering van het binnenklimaat. Hierbij kan men in ieder vertrek individueel de gewenste 

temperatuur instellen. Regeling per vertrek is met vloerverwarming goed mogelijk. Bij regeling per 

vertrek wordt met een stooklijn de warmtelevering aan de buitentemperatuur aangepast en wordt 

per vertrek nageregeld. Afbeelding 5.3 geeft een schematische voorstelling van regeling per 

vertrek bij vloerverwarming. Bij regeling per vertrek wordt per register de hoeveelheid water 

geregeld (e.e.a. afhankelijk van de warmtevraag); zie afbeelding 5.4. 

 
Afb. 5.3 Principe van regeling per vertrek (links bedraad systeem en rechts radiografisch systeem) 

 
Afb. 5.4 Verdeler met voorzieningen voor regeling per vertrek (bron: Nathan) 

De traditionele thermostaten in de vertrekken vereisen bedrading. Hierbij moet dan bij de 

bouw/aanleg rekening gehouden worden. 

Tegenwoordig zijn er ook zgn. radiografische systemen. Doordat geen bedrading nodig is; kan dit 

systeem ook achteraf nog vrij eenvoudig aangebracht worden. 

Deze regeling kan worden toegepast bij alle typen vloerverwarming. 

5.1.4 Zelfregelend  
Het zelfregelend effect heeft betrekking op de warmteoverdracht van het afgiftesysteem naar de 

ruimte. Een geringe toename van de oppervlaktetemperatuur van de vloer heeft een relatief grote 

afname van de overtemperatuur tot gevolg en dus geeft de vloer relatief veel minder warmte af. 

Neemt de binnentemperatuur, aannemende dat de vloertemperatuur nagenoeg constant blijft, af 

dan neemt de warmteafgifte van de vloer navenant toe. Tabel 5.1 geeft het effect voor een 

verandering in ruimtetemperatuur van één Kelvin. Met name bij een lage warmtebehoefte is het 

effect het grootst. 

Tabel 5.1 Zelfregelend effect van LTV bij een temperatuurverandering van 1 K 

Warmteafgifte 

[W/m²] 

Reductie van de warmteafgifte bij verhoging ruimtetemperatuur met 1 K 



80 14% 

40 26% 

20 48% 

10 91% 

 

5.1.5 Regeling met een thermostaat bij koelen 

Bij regeling met een thermostaat wordt de watertemperatuur verlaagd tot een ingestelde waarde 

zolang de binnentemperatuur hoger is dan de op de thermostaat ingestelde waarde. Indien geen 

controle plaats vindt op condensatie is de gemiddelde watertemperatuur maximaal 5 K lager dan 

de ruimtetemperatuur. Hierdoor is het koelvermogen beperkt tot maximaal 25 W/m². 

5.1.6 Regeling op basis van het dauwpunt bij koelen 

Ter voorkoming van schade aan de vloer/vloerafwerking mag de aanvoertemperatuur van het 

koelwater niet onbeperkt worden verlaagd. Bij buizen ingebed in de dekvloer mag de 

aanvoertemperatuur van het koelwater niet meer dan 1 graad onder de dauwpunttemperatuur 

liggen. Lagere temperaturen leiden tot condensatie in de vloer/vloerafwerking. Bij 

droogbouwsystemen mag de aanvoertemperatuur niet onder de dauwpunttemperatuur komen. 

Afbeelding 5.5 geeft het verband tussen de dauwpunttemperatuur en de relatieve vochtigheid als 

functie van de luchttemperatuur. Het verdient aanbeveling de vochtigheid in de ruimte te meten en 

op basis hiervan de minimale aanvoertemperatuur te bepalen. 

Zonder regeling van de aanvoerwatertemperatuur op basis van de vochtigheid geldt dat Δθw 

maximaal 5K is (blauwe lijn in het ontwerpdiagram; zie bijlage B voor de ontwerpdiagrammen). 

 
Afb. 5.5 Relatie tussen relatieve vochtigheid en dauwpuntstemperatuur 

5.2 Hydraulische schakeling 

Welk type systeem kan/moet worden toegepast hangt af van het temperatuurniveau van de 

warmteopwekker: 

• Bij opwekkers met lage temperaturen (≤ 55 °C) zoals bijvoorbeeld warmtepompen, HR-
ketels, bodemopslagsystemen of thermische opslagsystemen waarbij de 
maximaalthermostaat de watertemperatuur begrenst, kiest men voor een hydraulische 
schakeling zonder mengen (zie paragraaf 5.2.1. De lage temperaturen zijn ook geschikt om 
te combineren met systemen met zonnecollectoren of bij het gebruik van restwarmte;  

• Bij hoge temperaturen (> 55 °C) van de warmteopwekker moet gekozen worden voor een 
hydraulische schakeling met mengen (zie paragraaf 5.2.2).  



In het algemeen is de aanvoerwatertemperatuur voor het vloerverwarmingssysteem niet hoger dan 

40 °C. 

Bij het systeem met de capillaire buisjes is een temperatuur van ongeveer 30 °C voldoende. 

5.2.1 Systemen zonder mengen 

Bij warmteopwekkers, die water met een lage temperatuur (< 55 °C) leveren, kan een 

mengschakeling achterwege blijven. Men moet er dan wel zeker van zijn dat de watertemperatuur 

na de warmtebron nooit boven de 55 °C komt. 

Afbeelding 5.6 geeft de hydraulische schakeling voor regeling met alleen een kamerthermostaat en 

een ketel als warmteopwekker. De hydraulische schakeling voor een regeling per vertrek (GIW-eis) 

en een ketel als warmteopwekker is gegeven in afbeelding 5.7. Afbeelding 5.8 geeft de schakeling 

voor regeling met een kamerthermostaat en een warmtepomp (met naverwarmer) als 

warmteopwekker. 

 
Afb. 5.6 Hydraulische schakeling zonder mengregeling en regeling met alleen een 

kamerthermostaat 



 
Afb. 5.7 Hydraulische schakeling zonder mengregeling en regeling per vertrek 

 
Afb. 5.8 Hydraulische schakeling voor LT-systeem zonder mengregeling met een warmtepomp + 

naverwarmer 

5.2.2 Hydraulische schakeling met mengend systeem 

Systemen waarbij het water met een hoge temperatuur (hoger dan voor het gebruik in de 

vloerverwarmingcircuits nodig) wordt aangeboden (bijvoorbeeld stadsverwarming, ketel) zijn 

voorzien van een mengregeling (zie afbeelding 5.9 en 5.10) 



 
Afb. 5.9 Mengschakeling; vloerverwarming is hoofdverwarming 

 
Afb. 5.10 Hydraulische schakeling voor LT-systeem met mengschakeling; vloerverwarming is 

basisverwarming 

5.2.3 Verdeler(s) en verzamelaar(s) 
Plaats van de verdelers/verzamelaars 



Vloerverwarmingsinstallaties maken gebruik van verdelers/verzamelaars (zie afbeelding 5.11) die 

fungeren als gezamenlijke aanvoer/retour hulpstukken, waarop verschillende componenten van de 

hydraulische schakeling aangesloten kunnen worden. De verdelers/verzamelaars zijn tegenwoordig 

veelal verkrijgbaar in zowel een metalen als kunststof uitvoering. 

Bij het ontwerp van de installatie dient rekening gehouden te worden met de benodigde 

opstelruimte voor de verdeler. Voor de afmetingen van de benodigde ruimte wordt verwezen naar 

informatie van de leverancier. 

Verdelers dienen centraal in het gebouw geplaatst te worden. 

Indien sprake is van te grote concentraties van leidingen/buizen (maximaal 20% vreemdvermogen 

in een vertrek) dienen meerdere verdelers toegepast te worden. 

Montage 

Om geluidsproblemen te voorkomen bij units met een pomp, dient de wand waarop de unit 

gemonteerd wordt voldoende zwaar (≥ 200 kg/m² d.w.z. minimaal 8 cm kalkzandsteen of 10 cm 

beton) te zijn of moet gekozen worden voor montage op de vloer. 

Zorg dat eventuele rubber dempers goed aan de wand/vloer gemonteerd worden. 

Monteer de leidingen spanningsvrij aan de verdeler/verzamelaar. Gebruik, om verwarmingsbuizen 

op de tules te schuiven, geen andere middelen dan water. 

Hoofdverwarming 
  

 

 

 

Composiet verdeler hoge 

temperatuur aanvoer 

Metalen verdeler hoge 

temperatuur aanvoer 

Metalen verdeler lage 

temperatuur aanvoer 

Basisverwarming 
  

 

  



Verwarmen en koelen 
  

 

  

 

Afb. 5.11 Voorbeelden van verdeler/verzamelaars (bron: WTH en Therminon) 

Voorzieningen 

Er dient een voorziening te worden getroffen voor elektrische aansluiting van de 

verdeler/verzamelaar en voor communicatie met de warmteopwekker en eventuele overige 

regelsignalen. 

5.2.4 Inregelen 

De installatie dient waterzijdig te worden ingeregeld. Hiervoor zijn inregelvoorzieningen 

noodzakelijk. 

Er zijn een aantal mogelijkheden om de installatie in te regelen, welke hieronder worden 

besproken, op volgorde van toenemende kwaliteit. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat, bij de hieronder aangegeven methode 1 de installatie in 

verwarmingsbedrijf moet draaien. Dat wil zeggen dat deze methode bij natbouw vloeren niet 

toegepast kan worden vóór de eerste verwarming van de dekvloer, uitgevoerd is. 

1. Inregelen met de temperatuurmethode 

Hierbij wordt de installatie in een (semi-) stationaire toestand gebracht en worden de 

temperatuurverschillen tussen aan- en afvoer gemeten voor alle registers. Er is een 

ontwerptemperatuurverschil bekend bij ontwerpbuitencondities (zie hoofdstuk 3). Het 

ontwerptemperatuurverschil bij de actuele buitentemperatuur kan nu geschat worden. Alle 

registers worden ingeregeld op dit temperatuurverschil. 

2. Inregelen op basis van een drukverliesberekening 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de berekende drukverliezen in de leidingen. 

Deze leidingnetberekening is gemaakt met een computerprogramma. De bochten in de leidingen 

zijn zo goed mogelijk benaderd. Op basis hiervan is de opvoerhoogte van de pomp gespecificeerd, 

en kunnen de registers ingeregeld worden met de zgn. voorinstelmethode. 

Hiervoor zijn verdelers verkrijgbaar die voorzien zijn van (dubbelinstelbare) afsluiters of direct 

afleesbare inregelafsluiters (zie afbeelding 5.12). Hierbij worden per register inregelafsluiters 

opgenomen waarop direct de volumestroom kan worden afgelezen. 



 

 

 

Afb. 5.12 Verdeler zonder (links) of met (rechts) voorgemonteerde debietmeter (bron: Igrova en 

Nathan) 

3. Toepassen van constant volumeregelaars 

Een recente ontwikkeling is die van de zgn. constant volumeregelaars. Bij deze regelaars wordt per 

register de berekende volumestroom ingesteld. De regelaar houdt, vanaf een beschikbare voordruk 

van 10 - 15 kPa de volumestroom constant. Het inregelen wordt zo beperkt tot het instellen van 

ieder register op de gewenste volumestroom. Zolang er voldoende voordruk beschikbaar is, houdt 

de regeling de volumestroom constant. 

 
Afb. 5.13 Verdeler/verzamelaar met constant volumeregelaars (bron: TA hydronics) 

5.3 Drukverliesberekening 

In ISSO-publicatie 18 [10] wordt de drukverliesberekening uitvoerig behandeld en worden de 

noodzakelijke gegevens om drukverliezen in leidingen, hulpstukken en afsluiters te berekenen 

gegeven. Een volledige drukverliesberekening wordt vanwege zijn bewerkelijkheid niet met de 

hand uitgevoerd maar met behulp van een computerprogramma. Voor een snelle oriëntatie zijn in 

tabel 5.2 en 5.3 drukverliezen pr meter buis en het drukverlies van regelafsluiters gegeven. Een 

CV-pomp levert in het werkgebied 30.000 - 350.000 Pa. 

Tabel 5.2 geeft richtwaarden voor de weerstand per meter buis bij verschillende snelheden en 

buisdiameters. 

Opmerking: De koppeling aan de verdelers, inregelvoorzieningen en eventuele andere koppelingen 

van de buis hebben een duidelijk kleinere diameter en daarmee een duidelijk hogere weerstand. 

Vooral bij de kleinere buisdiameters speelt dit een rol. 



 

Tabel 5.2 Richtwaarden drukverlies per meter rechte buislengte [Pa/m] 

Q 

[W] 

Δθ 

[K] 

qv 

[m³/h] 

Binnendiameter van de buis 

10 [mm] 12 [mm] 14 [mm] 16 [mm] 18 [mm]  

1.000 5 0,171 693 290 140 74 41 

800 5 0,137 471 198 94 42 20 

600 5 0,103 287 99 39 18 11 

400 5 0,069 86 38 20 12 7 

400 3 0,114 344 137 54 24 12 

200 5 0,034 39 19 10 6 4 

200 3 0,057 65 32 17 10 6 

 

Voor iedere bocht van 90 graden moet een equivalente buislengte van 0,75 meter worden opgeteld 

bij de geïnstalleerde buislengte. 

Tabel 5.3 Richtwaarden voor het drukverlies van regelafsluiters [Pa] 

Q 

[W] 

Δθ 

[K] 

qv 

[m³/h] 

kvs-waarde [m³/h] 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

1.000 5 0,171 32.676 18.380 11.763 8.169 6.002 

800 5 0,137 20.913 11.763 7.529 5.228 3.841 

600 5 0,103 11.763 6.617 4.235 2.941 2.161 

400 5 0,069 5.228 2.941 1.882 1.307 960 

400 3 0,114 14.523 8.169 5.228 3.631 2.667 

200 5 0,034 1.307 735 471 327 240 

200 3 0,057 3.631 2.042 1.307 908 667 

6 Oplevering, beheer en onderhoud 

6.1 Oplevering 
Wanneer een met water gevuld vloerverwarmingssysteem nog niet in bedrijf is, dient men erop toe 

te zien dat dit niet bevriest. 

Bestaat er kans op bevriezen: 

• Maak de installatie watervrij;  

• Is watervij maken niet mogelijk dan wordt antivries aan het water toegevoegd.  

Let op: Het antivriesmiddel mag het buismateriaal niet aantasten. Aanbevolen wordt hierover 

advies in te winnen bij de leverancier van de kunststof buis. 

Bij het inbedrijfstellen overtuigt men zich ervan dat het systeem vrij is van antivries indien het 

ontwerp daarop niet gebaseerd is. De soortelijke warmte van het mengsel antivrieswater is 

aanzienlijk lager dan die van water. 

 



6.1.1 Vullen en ontluchten 

Alvorens de verwarmingsregisters in mortel in te bedden of bij droogbouw op de registers de 

afdekking aan te brengen, moet de installatie gevuld en ontlucht worden. 

Voor een goede ontluchting kan het vullen het beste onder druk geschieden door de installatie 

achtereenvolgens per register op het waterleidingnet aan te sluiten. Het water laat men zolang, 

met voldoende snelheid, door de registers stromen tot het zonder luchtbellen uit de aftap stroomt. 

Bij de capillaire systemen moet per groep/zone het systeem gevuld worden en daarna men het 

systeem moet laten doorspoelen tot er geen belletjes meer in het uitstromende water zitten. 

Na het vullen moet de circulatiepomp ingeschakeld worden en deze op maximaal vermogen laten 

draaien om zo resterende lucht die zich nog in zones bevindt mee te nemen en via de centrale 

ontluchting uit het water te verwijderen. 

6.1.2 Beproeven/afpersen 

Na het vullen en ontluchten perst men de installatie in koude toestand af. Doe dit volgens de 

opgave van de fabrikant/leverancier. Wanneer deze geen richtlijnen geeft, volg dan de volgende 

werkwijze: 

Pers af op 1,5 maal de maximale werkdruk van de installatie met een minimum van 100 kPa (1 

bar). Na het vullen en op druk brengen moet de verbinding tussen de installatie en het 

waterleidingnet of de eventueel gebruikte perspomp worden losgenomen. 

Afhankelijk van het toegepaste buismateriaal verloopt de beproevingsprocedure als volgt: 

• Kunststof buizen: door elastische vervorming neemt de aangebrachte persdruk geleidelijk 
af, zodat deze na 2 uur op de oorspronkelijke waarde moet worden gebracht. Hierna vindt 
de eigenlijke beproeving plaats die tenminste 6 uur moet duren;  

• Metalen buizen: bij metalen buizen heeft de elastische vervorming nauwelijks invloed op 
het drukverloop. De beproevingsduur bedraagt minimaal 2 uur.  

Opmerking: Indien er kans op bevriezing bestaat dient de beproeving met lucht te geschieden. Er 

dient ook gecontroleerd te worden of het systeem doorstroomd kan worden om eventuele 

verstoppingen te kunnen constateren. 

 

Als na afloop van de beproevingsperiode blijkt dat de druk niet of nauwelijks is afgenomen, mag 

met het aanbrengen van de mortel of het afdekken worden begonnen. Leg in een rapportage vast 

dat de installatie afgeperst is (welke datum, welke druk, hoe lang op druk etc. ) 

De installatie blijft op druk. Dit kan geschieden door gebruik te maken van een expansievat of een 

andere waterbuffer (waterleidingnet) teneinde het tijdens de werkzaamheden eventuele 

beschadigen van de buis op te opmerken. 

Ook daarna blijft de druk bij voorkeur enige dagen, maar minimaal een dag gehandhaafd. 

6.1.3 Herstel van beschadiging/gaatje in buis 

Indien een buis aangeboord is of er een beschadiging is opgetreden moet deze gerepareerd 

worden. Verschillende leveranciers hebben hiervoor speciale koppelingen in de handel. Afbeelding 

6.1 geeft een voorbeeld van zo'n koppeling. 

 



 
Afb. 6.1 Reparatiekoppeling (foto: WTH) 

Bij een lek in een bocht dient de gehele bocht te worden vervangen. 

Let er bij de montage op dat alle ringen goed aangebracht worden en dat men koppelingen 

gebruikt van de leverancier van de betreffende buis en dat de koppeling ook ontworpen is voor 

buizen met die diameter en wanddikte. 

Men dient altijd de door de leverancier van de vloerverwarming/buizen voorgeschreven materialen, 

perskoppelingen en gereedschappen te gebruiken. Dit in verband met het voorkomen van lekkages 

en het behoud van de garantie. 

6.1.4 Ingebruikname 

Het verwarmen van cementgebonden dekvloeren mag pas plaatsvinden na een verhardings- 

respectievelijk droogperiode van minimaal 21 dagen maar bij voorkeur 28 dagen (minimaal 1 week 

per cm vloerdikte). 

Het verwarmen van anhydrietgebonden dekvloeren mag pas plaatsvinden na een 

verhardingsperiode van minimaal 7 dagen. 

Het verhardingsproces mag onder geen voorwaarde versneld worden door het in bedrijfstellen van 

de verwarming. 

Bij de eerste inbedrijfstelling van het vloerverwarmingssysteem gelden de volgende 

eisen/werkwijze: 

1. De watertemperatuur niet hoger dan de toelaatbare temperatuur van de buis/vloer 
(richtwaarde: voor cementgebonden vloeren maximaal 50 graden);  

2. Het in bedrijfstellen van de verwarming zoals hieronder omschreven mag pas plaatsvinden 
nadat de maximale aanvoerwatertemperatuur op de maximaalthermostaat is ingesteld;  

3. Vanaf koude toestand wordt de aanvoerwatertemperatuur geleidelijk met stappen van 5 K 
opgevoerd. Na iedere stapsgewijze temperatuurverhoging blijft de watertemperatuur 
gedurende een periode van 12 uur constant. 
De maximale aanvoerwatertemperatuur blijft 24 uur lang behouden. 
Laat de vloer vervolgens op natuurlijke wijze afkoelen.  

Na deze eerste inbedrijfstelling (punt 3) kan de automatische temperatuurregeling in werking 

gesteld worden. 

Opmerking: Bij de watervoerende systemen komt tijdens het opwarmen voortdurend lucht vrij. De 

installatie dient tijdens het in bedrijfstellen regelmatig ontlucht te worden. Zorg ervoor dat de lucht 

in dezelfde richting kan ontwijken als de stroomrichting van het water. 

 

6.1.5 Oplevering 

Bij de oplevering van de installatie dient minimaal de volgende rapportage/informatie beschikbaar 

te zijn en te worden overgedragen: 

• Beproevingsrapport;  



• Inregelrapport;  

• Technische documentatie van de geleverde apparatuur;  

• Onderhoudsvoorschriften;  

• Bedieningsvoorschriften;  

• Aanwijzingen voor het oplossen van een eenvoudige storing.  

6.2 Beheer 

6.2.1 Gebruiksaspecten 
Bij zware vloerverwarming mag de ruimtetemperatuur niet te veel zakken (maximaal 2K) omdat 

anders de opwarmtijd langer is dan bij traditionele radiatorenverwarming. Bij de zgn. lichte 

systemen geldt dit niet. 

Koude vloer klachten in de winter 

In moderne goed geïsoleerde woningen is, zeker wanneer het ventilatiesysteem van WTW voorzien 

is, de warmtevraag gering. Hierdoor kunnen klachten voorkomen over een koud aanvoelende 

vloer. De bedrijfstijd beperkt zich veelal tot perioden met een lage buitentemperatuur en de 

opwarming na nachtverlaging. De klachten ontstaan niet doordat de binnentemperatuur niet hoog 

genoeg zou zijn, maar omdat men bij vloerverwarming gedurende het stookseizoen een 

comfortabele warme vloer verwacht. Verbetering van de beleving is mogelijk door ervoor te zorgen 

dat 's avonds de vloer enige graden warmer is. Dit is te realiseren door 's nachts niet te stoken en 

overdag de temperatuur niet hoger in te stellen dan strikt noodzakelijk is. 

6.2.2 Aanbrengen van de vloerafwerking 

Bij toepassing van vloerverwarming als hoofdverwarming mag de warmteweerstand van de totale 

vloerafwerking (incl. eventuele luchtlaag en/of ondervloer) niet meer zijn dan 0,1 m²·K/W. 

Bij vloerverwarming als basisverwarming mag de totale weerstand niet meer zijn dan 0,15 

m²·K/W. 

Voor een aantal vloerafwerkingen/lijmsoorten geldt een maximaal restvochtgehalte van de vloer. 

Overleg hierover met de leverancier van de lijm/vloerafwerking. 

Volgens NEN-EN 1264 dient een cementgebonden dekvloer 14 dagen verwarmd te zijn voor de 

vloerafwerking gelegd kan worden. 

Voor alle soorten vloerafwerking geldt dat de verwarming uitgeschakeld dient te worden vóór het 

leggen, en enige tijd ná het leggen niet ingeschakeld mag worden. 

Voor informatie m.b.t. de benodigde tijd dient de informatie van de fabrikant van de vloerafwerking 

aangehouden te worden. 

Houten vloerafwerking: 

Het hout voor de vloer dient gedurende 7 dagen in het vertrek opgeslagen te worden. 

Niet-hygroscopische houtsoorten kunnen direct op de vloer gelijmd worden. Bij hygroscopische 

houtsoorten wordt dit ten stelligste afgeraden. 

In het algemeen geldt dat bij een houten vloerafwerking de handleiding van de fabrikant zorgvuldig 

gevolgd dient te worden. 

Onderstaand wordt ingegaan op veel toegepaste vloerafwerkingen. 

Houten vloer 

Bij de keuze voor een houten vloer is de Rc-waarde mede bepalend voor het wel of niet geschikt 

zijn van een vloer. Daarnaast speelt de uitzettingscoëfficient een voorname rol. Hoe groter deze is 

hoe gevoeliger de vloer is voor krimp. Houtenvloeren moeten gelijmd worden op de ondervloer. De 

(elastische) lijm moet egaal worden aangebracht zodat een gelijkmatige verlijming plaats vindt 

over minimaal 70% van het vloeroppervlak. Harde houtsoorten zijn vaak geschikt. Overleg 

hierover met de vloerleverancier. 

Kurkvloeren 

Kurk met een hoge persing (meer dan 500 kg/cm²) en beperkte dikte (ca. 4 mm) is geschikt voor 

toepassing op vloerverwarming. De kurk wordt op de vloer met vloerverwarming gelijmd. De 

uiteindelijke Rc-waarde ligt dan gelijk aan die van hardhout. 

Zwevende kurkvloeren kunnen niet worden toegepast op vloerverwarming als hoofdverwarming. 



Bij vloerverwarming als basisverwarming kan in een beperkt aantal gevallen kurk als zwevende 

vloer toegepast worden. Overleg hierover met de vloerleverancier. 

Parketvloeren 

Omdat parket een relatief dunne opbouw heeft van ca. 8 tot 12 mm, heeft het een lage Rc-waarde 

(0,04 tot 0,1). Hierdoor is deze vloersoort geschikt voor vloerverwarming. Bij voorkeur het parket 

verlijmen aan de ondergrond. 

Niet alle houtsoorten kunnen worden toegepast. Met name houtsoorten die een wat grotere 

uitzettingscoëfficiënt hebben zoals beuken, maple en berken zijn niet geschikt. 

PVC vloeren 

PVC wordt in dunne lagen van 2 tot 3 mm wordt gelegd en verlijmd aan de ondergrond. 

Omdat pvc vochtongevoelig is, kan het ook prima worden gecombineerd met vloerkoeling. De Rc-

waarde is ca. 0,03. 

Laminaat 

Laminaat wordt altijd zwevend gelegd. Hierdoor ontstaat er een luchtlaagje tussen het laminaat en 

de ondergrond waardoor er extra isolatie optreedt. Omdat laminaat van een harde kunststof rug is 

voorzien, moet er altijd een laminaat ondervloer onder worden gelegd. Het nadeel is dat deze 

ondervloer extra isolerend werkt. 

Om een laminaatvloer succesvol toe te passen geldt: 

• Ga na of op gegeven door de fabrikant garantie wordt gegeven voor toepassing op 
vloerverwarming;  

• Gebruik een ondervloer met een lage Rc-waarde.  

Opmerking: Een laminaatvloer kan soms worden voorzien van een rugbekleding die de ondervloer 

overbodig maakt. Hierdoor is de laminaatvloer vele malen beter geschikt voor vloerverwarming. 

 

Vloerbedekking 

De dikte van de foam- of juterug is beperkt tot 3 mm en de totale dikte tot 10 mm. 

De R-waarde van vloerbedekking (Rb) mag maximaal 0,15 (m²·K)/W zijn bij basisverwarming. 

Aanbevolen wordt echter een maximum van 0,1 (m²·K)/W. Dit houdt in dat zwaar tapijt niet 

gewenst is of een tapijt met een ondertapijt in uitgesloten is. Hoogpolig tapijt is uit oogpunt van 

hygiëne (ongedierte) af te raden. 

Afbeelding 6.2 geeft het de toegepaste symbolen voor vloerbedekking geschikt voor 

vloerverwarming. 

 
Afb. 6.2 Symbool voor vloerbedekking geschikt voor vloerverwarming 

Tegels of plavuizen 

Gebruik een geschikte lijmsoort. 

6.2.3 Energiegebruik 

In een goed geïsoleerde woning met vloerverwarming is tot 6% besparingen te halen ten opzichte 

van een HTV-systeem met radiatoren en een HR-ketel. 

Ten opzichte van een LTV-systeem van radiatoren met een HR-ketel is een besparing tot 4% te 

realiseren. 

Voor het elektriciteitsgebruik zijn er nagenoeg geen verschillen te constateren. 

6.3 Onderhoud 

Een vloerverwarmings- of vloerkoelsysteem heeft nauwelijks onderhoud nodig. 

Het kan in bepaalde gevallen, bij niet diffusiedichte buizen, noodzakelijk zijn het systeem grondig 

door te spoelen om verstoppingen te voorkomen. 



7 Elektrische vloerverwarming 

7.1 Inleiding 
Elektrische vloerverwarming wordt veelvuldig toegepast in kleine ruimten die niet continu in 

gebruik zijn (bijvoorbeeld de badkamer) en/of ruimten waarbij men de kou van de vloer wil halen 

en het niet mogelijk is de vloer duidelijk in dikte te laten toenemen (1,5 - 20 mm toename van de 

dikte). Een ander voordeel is dat elektrische vloerverwarming geheel onafhankelijk functioneert 

van de CV-installatie. Denk hierbij aan het voor- en najaar als de CV-installatie niet meer of nog 

niet aan staat. Op kille avonden kan de vloerverwarming aangezet worden heeft men vrij snel een 

warme vloer. 

 
Afb. 7.1 Vloerverwarmingskabels in een badkamer 

Er zijn systemen verkrijgbaar op zwakstroom en op 230 V. 

De geïnstalleerde vermogens liggen in het algemeen tussen de 80 en 300 W/m². Installeer 

minimaal 10% meer dan uit de warmteverliesberekening (zie hoofdstuk 3 stap 1 en 2) volgt (dit 

om verliezen naar beneden te compenseren). Een hoger geïnstalleerd vermogen geeft een kortere 

opwarmtijd/reactietijd. Het afgegeven vermogen onder stationaire omstandigheden wordt beperkt 

door de vloertemperatuur. 

Doordat de verwarmingselementen dicht onder het oppervlak liggen is de opwarmtijd van het 

systeem kort. 

Elektrische vloerverwarmingssystemen zijn gemakkelijk regelbaar. Door de geringe bouwhoogte is 

het systeem zeer geschikt voor renovatie. 

Bij grotere vermogens (grotere oppervlakten) kan het noodzakelijk zijn een extra elektrische 

groep(en) aan te (laten) brengen. Iedere groep mag maximaal met 3300 W worden belast. 

7.2 Verschillende systemen 

Elektrische vloerverwarming is op de markt in de vorm van: 

• Losse kabels, geleverd op een spoel of rol;  

• Kabels in een zig-zag patroon bevestigd op een mat;  

• Dunne kunststof folie waarop een geleidende laag is aangebracht (laagspanningssysteem).  

In afbeelding 7.2 is een voorbeeld van de genoemde systemen gegeven. 



   

Kabel Mat Folie 

 

Afb. 7.2 Verschillende systemen elektrische vloerverwarming (bron: Magnum) 

7.2.1 Losse kabels 

De kabel wordt op de vloer bevestigd in klemmenstrips om de juiste afstand tussen de kabels te 

krijgen/handhaven. De kabels zijn verkrijgbaar in dikten van 3 mm tot 15 mm. De dikkere kabels 

worden regelmatig, net als bij vloerverwarming met de watergevoede buizen, in de vloer 

ingefreesd (kan niet altijd). 

Zorg dat de kabels zorgvuldig gelegd worden en er niet te grote afstanden tussen de kabels 

optreden (ongelijkmatige vloertemperatuur). 

Bij grotere afstanden tussen de kabels moeten de kabels heter worden om voldoende warmte via 

de vloer af te geven. Hierdoor ontstaan (onaangename) temperatuurverschillen in de vloer en kan 

soms ook schade aan de vloer ontstaan. Gebruik daarom geen kabel met een vermogen van méér 

dan 20 Watt per meter. Veelal ligt de warmteafgifte (afhankelijk van het fabricaat) tussen 15 en 20 

W/m. 

Wanneer de kabels dicht onder de oppervlakte liggen en/of de afstand tussen de kabels vrij groot 

is (20 cm en meer) kan voor een betere warmteverdeling onder de kabels een zgn. 

warmteverdeelfolie worden aangebracht. 

 
Afb. 7.3 Vloerverwarmingskabels (bron: Magnum) 

Voordelen van systemen met de losse kabels: 

• 230 Volt systemen (geen verlies in trafo's);  

• De kabel is relatief voordelig in aanschaf;  

• Geschikt als bij- en hoofdverwarming;  

• In iedere vorm te leggen.  

Nadelen: 

• Minder geschikt voor de doe-het-zelver;  

• Meer arbeidsloon/tijd voor 't verleggen;  



• Warmteverdeelfolie toepassen wanneer de kabel dicht onder het vloeroppervlak wordt 

gelegd.  

7.2.2 Kabels op mat bevestigd 

De verwarmingskabel is op een dunne mat bevestigd in een zigzag patroon. Vaak hebben de 

matten ook een functie in de sterkte en/of warmtegeleiding van de vloer. 

In het algemeen zit de kabel goed aan de mat bevestigd. Let er op dat de bevestiging niet 

beschadigd wordt tijdens het leggen. 

Er zijn systemen waarbij de kabel bevestigd is door tapen, naaien of invlechten. Een nadeel van 

invlechten kan zijn dat de mat niet geheel vlak op de ondergrond ligt. Er zijn matten met een 

zelfklevende laag zodat de montage vereenvoudigd wordt. 

De dikte van de kabels is in het algemeen 3 en 8 mm. 

Voordelen: 

• Veelal 230 Volt systemen (geen verlies in trafo's);  

• Snel en voordelig te leggen (laag arbeidsloon);  

• Geschikt voor de doe-het-zelver (veelal geleverd als pakket met: mat, thermostaat, voeler, 
mantelbuis, pocketvoeler en handleidingen);  

• Geschikt om dicht onder het vloeroppervlak te leggen;  

• Geschikt als bij- en hoofdverwarming.  

Nadeel: 

• Duurder in aanschaf dan losse kabel.  

7.2.3 Kunststof folie met geleidende laag 

Dit zijn altijd laagspanningssystemen met een transformator. De folie is uiterst dun, niet meer dan 

een paar tiende millimeter. Let er altijd op dat de meegeleverde transformator een zgn. 

veiligheidstransformator (d.w.z. met gescheiden wikkelingen) is. 

Voordelen: 

• Zeer geringe dikte;  

• Makkelijk zelf te leggen.  

Nadelen: 

• Alleen geschikt voor kleine oppervlakten;  

• Extra verlies in de transformator;  

• Alleen geschikt als basisverwarming.  

7.3 Werking/regeling 

In het algemeen werken de systemen met een temperatuurvoeler tussen de kabels. Deze voeler, in 

combinatie met een regelorgaan, beperkt de temperatuur in de vloer. Daarnaast is er de 

ruimtethermostaat die afhankelijk van de ruimtetemperatuur het systeem in en uit schakelt. In 

afbeelding 7.4 is e.e.a. systematisch weergegeven. 

De thermostaten kunnen uitgevoerd zijn als klokthermostaten. 



 
Afb. 7.4 Plaats van thermostaat en temperatuurvoeler 

Er zijn thermostaten die ca. 3.300 W kunnen schakelen, maar in het algemeen kunnen de 

thermostaten slechts een beperkt vermogen schakelen. 

Bij een schakelvermogen van de thermostaat van 10 Ampère is het maximale 

verwarmingsvermogen 10 A x 230 V = 2.300 W. 

Bij een verwarmingsmat met een vermogen van 150 W/m² is het maximale oppervlak dan 2300 W 

/ 150 W/m² = 15,3 m². 

Bij verwarmingskabel met een warmteafgifte van 18 W/m is de maximale kabellengte 2.300 W / 18 

W/m = 127,7 m. 

 

 

 

Afb. 7.5 Voorbeeld van thermostaten (bron: WTH) 

7.4 Situering ten opzichte van koudwaterleiding 

Eis 

Uit een aantal overwegingen (o.a. gezondheid) moeten koudwaterleidingen zover van 

verwarmingskabels/verwarmingsfolie liggen dat het koude water niet warmer wordt dan 25 °C. 

Het kruisen van een koud waterleiding met verwarmingskabels/verwarmingsfolie in de vloer is niet 

toegestaan. Dit geldt ook voor geïsoleerde leidingen bij de kruising. 

Mogelijke oplossingen zijn afhankelijk van de situatie; betreft het een begane grondvloer, een 

verdiepingsvloer, is er tussenisolatie of niet. Op de verschillende situaties wordt onderstaand nader 

ingegaan. 



Begane grondvloer zonder tussenisolatie 

De waterleidingen voor drinkwater, huishoudwater of een uittapleiding voor warmwater moeten bij 

toepassing van vloerverwarming met een steenachtige vloerafwerking minimaal 150 mm van de 

'buitenste' kabel, lussen van de kabel of folie gesitueerd zijn (zie ook afbeelding 7.6). Bij 

toepassing van parket of vloerbedekking als afwerking van de vloer moet deze afstand minimaal 

200 mm zijn. Uitgangspunt hierbij is een ruimtetemperatuur van 20 °C 

 
Afb. 7.6 Ligging waterleiding t.o.v. elektrische vloerverwarming (kabels, mat of rand van folie) 

Begane grondvloer met tussenisolatie 

Bij situering van de drinkwaterleiding/huishoudwaterleiding onder de isolatielaag die deel uitmaakt 

van het vloerverwarmingssysteem gelden er geen bijzondere eisen. 

Verdiepingsvloer zonder tussenisolatie 

Een leiding voor drinkwater of uittapleiding voor warm tapwater die in een vloer met 

vloerverwarming is weggewerkt, moet een bepaalde afstand van de 'buitenste' warmtebron (kabel, 

mat of folie) hebben (zie afbeelding 7.6 voor situering). De minimale afstanden zijn afhankelijk van 

de temperaturen boven en onder de vloer en volgen uit tabel 7.1 kolom 7. De temperatuur van de 

elektrische vloerverwarming (kolom 3 in tabel 7.1) volgt uit: 

θvl = 21 + 0,1 · Pvl [°C] (7.1) 

 

Waarin: 

θvl = temperatuur van de vloerverwarming [°C] 

Pvl = (elektrisch) vermogen van de vloer [W/m²] 

 

Ter plaatse van een deuropening of passage volgt de minimum onderlinge afstand uit tabel 7.1, 

kolom 7. Indien dit niet haalbaar is, dan ter plaatse van deuropening een mantelbuis of isolatie 

aanbrengen. 

De minimum onderlinge afstand wordt dan: 

• Bij mantelbuis: volgens tabel 7.1, kolom 7 x factor 0,75;  

• Bij isolatie 10 mm: volgens tabel 7.1, kolom 7 x factor 0,5.  

Verdiepingsvloer met tussenisolatie 

Een leiding voor drinkwater of uittapleiding voor warm tapwater onder/achter een isolatielaag met 

daarboven vloerverwarming (afbeelding 7.7) is in bepaalde situaties niet toegestaan. Zie tabel 7.1, 

kolom 8. De vloertemperatuur kan benaderd worden met formule 7.1. 



 
Afb. 7.7 Waterleiding in laag onder de tussenisolatie 

Tabel 7.1 Aanbevelingen voor de minimum afstanden in vloeren tussen waterleidingen ten opzichte 

van verwarmingsleidingen en warmtapwatercirculatieleidingen 

Verwarmi

ng 

onderligge

nde 

ruimte 

Vloerbede

kking 

Temperatuur [°C] Tusseniso

latie 

Minimum 

horizontale 

afstand 

(naast 

vloerverwar

ming) 

[mm]  

Waterleid

ing onder 

tusseniso

latie 

toegestaa

n? 

Vloerverwar

ming 

Ruim

te 

bove

n 

vloer 

Ruim

te 

onde

r 

vloer 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Hoofd 

vloerverwar

ming 

Tegels/plav

uizen 

50 20 20 Ja 250 Ja 

22 22 300 mha 150 

mm1) 

24 24 400 mha 400 

mm 

Radiatoren 50 20 23 250 mha 150 

mm 

22 25 300 Nee 

24 27 550 

Hoofd 

vloerverwar

ming 

40 22 22 250 Ja 

30 22 22 150 

Radiatoren Licht tapijt 50 20 23 300 mha 250 

mm 

22 25 400 Nee 

Hoofd 

vloerverwar

50 20 20 250 Ja 

22 22 350 mha 150 



ming mm 

24 24 500 mha 500 

mm 

20 20 Nee 250 
 

22 22 350 

24 24 700 

40 20 20 Ja 200 Ja 

22 22 250 

24 24 400 mha 400 

mm 

20 20 Nee 150 
 

22 22 250 

24 24 500 

30 20 20 Ja 100 Ja 

22 22 150 

24 24 250 

20 20 Nee 50 
 

22 22 100 

24 24 250 

1) mha = minimum horizontale afstand ten opzichte van de vloerverwarming die boven de 

tussenisolatie ligt. 

 

7.5 Montage en eerste ingebruikname 

7.5.1 Montage 
Volg hiervoor altijd de instructies van de fabrikant/leverancier. 

Leg de verwarmingskabels/verwarmingsfolie nooit onder een keukenblok,het bad, de douche of het 

toilet. 

Houdt, om droogdampen van watersloten te voorkomen, enige afstand (minimaal 30 mm) tot 

schrobputten (zie afbeelding 7.8) of vloergoten van de douche. 

 
Afb. 7.8 Elektrische vloerverwarming rond een schrobput 

Let op:  



• Zorg dat bij het inknippen van matten de verwarmingskabel niet beschadigd wordt; zie ook 
afbeelding 7.9;  

• Het is niet toegestaan matten/kabels zelf in te korten!  

 

Wanneer een mat/kabel te lang is moet de overtollige kabel op een zodanige manier worden 

weggewerkt (bijvoorbeeld in de wand) dat er geen ophoping van warmte plaatsvindt (bij ophoping 

van warmte is er risico op doorbranden van de kabel). 

 
Afb. 7.9 Inknippen van een mat met kabel 

Er worden verschillende richtlijnen gehanteerd voor het aanbrengen van de matten/vloerafwerking: 

Er zijn leveranciers die eerst een lijmlaag aanbrengen met een lijmkam (8 mm vertanding) en dan 

de matten inbrengen en daarna weer een lijmlaag aanbrengen en de tegels leggen. Bij toepassing 

van zelfklevende matten hoeft men maar één keer de lijmlaag aan te brengen c.q. kan men 

meteen de vloerafwerking aanbrengen. 

Daarnaast is het ook mogelijk na het aanbrengen van de kabel/matten eerst de vloer te egaliseren 

(bijvoorbeeld met egaline) en daarna de afwerklaag (tegels, natuursteen, linoleum, parket etc.) 

aan te brengen. Het egaliseren van vloeren voordat de vloerafwerking wordt aangebracht wordt 

vooral toegepast bij grotere oppervlakten. 

7.5.2 Eerste ingebruikname 

Raadpleeg altijd de leverancier wanneer de eerste keer opgewarmd mag worden! Houdt in ieder 

geval rekening met onderstaande richtwaarden. 

In het algemeen kan men de systemen waarbij de kabels alleen met (speciale) tegellijm 

aangebracht zijn 1 week na het aanbrengen de elektrische vloerverwarming voor de eerste keer 

verwarmen. 

Wordt een dikkere laag op de kabels/matten aangebracht (dikker dan 1 cm) dan geldt een week 

wachttijd per cm dikte alvorens de eerste keer verwarmd mag worden. 

Bij systemen waarbij een zandcementmortel is aangebracht (dikte 3-6 cm) kan pas na ca. 4 weken 

voor de eerste keer verwarmd worden. 

7.6 Rendement en veiligheid 

De laagspanningssystemen (24-Volt of 42-Volt) hebben een lager rendement dan de 230 Volt 

systemen doordat de transformator niet verliesvrij werkt. 

Laagspanningssystemen zijn niet veiliger dan 230 Volt systemen, omdat bij grotere oppervlakken 

grote transformatoren gebruikt moeten worden. Deze kunnen bij veelvuldig in- en uitschakelen 

heet worden. Bij 230-Volt systemen zorgt de aardlekschakelaar voor de elektrische veiligheid. 



De gebruikte verwarmingskabels zijn voorzien van een mantel die goed geaard moet worden. Er 

zijn kabels met en zonder zgn. geïntegreerde nuldraad. De systemen met geïntegreerde nuldraad 

zijn gemakkelijk te installeren en daardoor goed geschikt voor doe-het-zelf pakketten. 

Voorbeelden van kabels: 

Kabel met geïntegreerde nuldraad 

 
Kabel zonder geïntegreerde nuldraad 

 
Afb. 7.10 Voorbeelden van vloerverwarmingskabel (bron: Magnum en Arconell) 

7.7 Energiegebruik 

De kosten voor het energiegebruik van een badkamer worden in onderstaand voorbeeld toegelicht. 

Gegevens: 

• Netto-verwarmd vloeroppervlak van 4 m²;  

• Aansluitvermogen 640 Watt;  

• Gebruiksduur 200 dagen per jaar en 2 uren per dag.  

Wanneer uitgegaan wordt van een simpele schakelklok die het systeem aanschakelt en 2 uur later 

weer uitschakelt is het stroomverbruik 256 kWh (kosten ca. 60 euro per jaar). 

Bij toepassing van een systeem met een goede vloersensor en ruimtetemperatuurregeling is een 

besparing van 50% en meer mogelijk. Hierbij geldt hoe lager de vloertemperatuur kan zijn, hoe 

groter het beparingspercentage. 

Bijlage A Vloerverwarming en comfort 

A.1 Algemeen 
Thermische behaaglijkheid houdt nauw verband met de warmtebalans van het menselijk lichaam 

en wordt in hoofdzaak (conform NEN-EN-ISO 7730 [5]) bepaald door: 

• De luchttemperatuur (θl);  

• De stralingstemperatuur (θr);  

• De luchtsnelheid;  

• Het vochtgehalte van de lucht;  

• De kledingweerstand;  

• De ontwikkelde warmte afhankelijk van de activiteit van de mens (metabolisme).  

Naast een thermische balans van het lichaam met z'n omgeving zijn er nog een aantal 

factoren/effecten die de thermische behaaglijkheid beïnvloeden: 

• Stralingsasymmetrie (verschil in koude- of warmtestraling uit verschillende richtingen ten 
opzichte van het lichaam; bijv. raam-achterwand of vloer-plafond);  

• Luchtsnelheid en fluctuaties.  



Voor een globale beoordeling is het thermisch binnenklimaat in de winter voldoende als aan de 

volgende voorwaarden wordt voldaan: 

• De luchttemperatuur moet liggen tussen de 20 °C en 24 °C;  

• Het luchttemperatuurverschil tussen 1,1 en 0,1 m boven de vloer (niveau van het hoofd 
van een zittend persoon en niveau van de enkels) moet kleiner zijn dan 3 °C (dit is bij 
vloerverwarming altijd zo, zie ook afbeelding A.1);  

• De oppervlaktetemperatuur van de vloer moet onder normale omstandigheden tussen de 
19 °C en 26 °C liggen (vloerverwarmingssystemen maximaal 29 °C; zie ook tabel A.1);  

• De gemiddelde luchtsnelheid moet kleiner zijn dan 0,15 m/s;  

• De relatieve vochtigheid mag variëren tussen de 30% en 70%.  

 
Afb. A.1 Verticaal temperatuurverloop 

Het menselijk lichaam is niet alleen gevoelig voor de lucht- of de stralingstemperatuur maar voor 

invloeden van beide. Het gecombineerde effect wordt gegeven door de zgn. operatieve 

temperatuur θo. 

De operatieve temperatuur wordt bij benadering gegeven door: 

θo = a · θl + (1 - a) · θr [°C] (A.1) 

 

Waarin: 

θl = luchttemperatuur [°C] 

θr = stralingstemperatuur [°C] 

a = fractie afhankelijk van de luchtsnelheid [-] 

 

In het algemeen geldt voor woningen/woongebouwen en utiliteitsgebouwen a = 0,5. 

De operatieve temperatuur heeft grote invloed op de thermische gewaarwording. De operatieve 

temperatuur wordt bepaald door de luchttemperatuur (convectieve warmteoverdracht) en 

gemiddelde stralingstemperatuur. Binnen redelijke grenzen zijn deze twee componenten 

uitwisselbaar. Dit betekent dat een gelijk thermisch comfort ontstaat, wanneer een lagere 

luchttemperatuur gecompenseerd wordt door een hogere stralingstemperatuur en omgekeerd. 

Dit betekent dat bij toepassing van vloerverwarming hetzelfde thermisch comfort wordt verkregen 

bij een lagere luchttemperatuur dan bij andere afgiftesystemen. In de praktijk kan volstaan worden 

met een luchttemperatuur die ca. 1,5 graden lager is dan de comforttemperatuur. 

De belangrijkste gevolgen van een lagere luchttemperatuur zijn: 

• Lagere ventilatieverliezen;  

• Een frissere lucht.  



Binnenlucht wordt als frisser en minder bedompt ervaren bij een lage temperatuur en lage 

luchtvochtigheid. De invloed van de temperatuur is daarbij het grootst. 

In afbeelding A.2 is het comfortgebied waarbij lucht- en stralingstemperatuur elkaar compenseren 

weergegeven. 

 
Afb. A.2 Comfortgebied 

A.2 De gemiddelde oppervlaktetemperatuur 

De gewenste vloeroppervlaktetemperatuur hangt af van een aantal factoren, waarvan de 

belangrijkste zijn: 

• Het activiteitsniveau;  

• Het al of niet geschoeid zijn;  

• De contactduur van voet en vloer.  

De maximaal toegelaten gemiddelde vloeroppervlaktetemperatuur wordt in tabel A.1 gegeven. De 

optimale vloeroppervlaktetemperatuur is die temperatuur, waarbij het aantal klachten het geringst 

is. 

De maximale waarden uit tabel A.1 mogen niet overschreden worden en komen bij een goed 

ontwerp hoogstens voor bij ontwerpbuitencondities. Ontwerpen op basis van de optimale 

vloeroppervlaktetemperatuur heeft de voorkeur. 

Tabel A.1 Optimale en maximale gemiddelde vloeroppervlaktetemperatuur voor diverse ruimten 

Soort ruimte of toepassing θmv,opt 

[°C] 

θmv,max 

[°C] 

1. Waar men voortdurend loopt ten behoeve van de te verrichten 

werkzaamheden 

221) 25 



2. Waar men nagenoeg stilstaat, zoals bijvoorbeeld in een tekenkamer 231) 27 

3. Waar men in hoofdzaak zit, zoals bijvoorbeeld in een woonkamer, slaap- of 

studeerkamer, school, kerk, kantoor 

251) 29 

4. In de badkamer en zwembaden 272) 31 

5. Waar men nauwelijks vertoeft, zoals de vloerstroken langs koude wanden, 

ramen deuren, hallen e.d. 

293) 34 

1) Bij een verblijfsduur van 3 uur; 

2) Bij een verblijfsduur van 10 min.; 

3) Bij een verblijfsduur van 1 min. 

 

A.3 Ongelijkmatigheid van vloeroppervlaktetemperatuur 

Bij vloerverwarming met buizen is de spreiding van de oppervlaktetemperatuur gedefinieerd als het 

verschil van de minimale vloeroppervlaktetemperatuur tussen de buizen en de maximale 

oppervlaktetemperaturen recht boven de buizen. 

De spreiding van de vloeroppervlaktetemperatuur is onder andere afhankelijk van: 

• De opbouw van het systeem (vloerconstructie en het legpatroon);  

• De buisafstand s;  

• De warmteweerstand van de vloerbedekking Rb;  

• De watertemperatuur θw;  

• De isolatielaag tussen de constructie- en de dekvloer;  

• De verdichtingsgraad en dus de λ-waarde van het materiaal van de dekvloer.  

De spreiding neemt vrij sterk toe bij hogere watertemperaturen. Bij toepassing van een dunnere 

tussenisolatie (= isolatie tussen de constructie- en de dekvloer) neemt de spreiding enkele tienden 

van graden toe. 

De spreiding neemt af bij toepassing van lagere watertemperaturen en een dikkere laag 

tussenisolatie. Door toepassing van tapijt (Rb ~ 0,1 m² · K/W) op de verwarmde vloer is de 

spreiding ongeveer de helft van een ongeïsoleerde vloer ofwel een vloer zonder tapijt. 

A.4 Gezondheid 

Vloerverwarming veroorzaakt een hogere temperatuur in de grenslaag tussen binnenlucht en vloer 

(of: in de vloerbedekking). Dit leidt tevens tot een lagere lokale relatieve vochtigheid. Deze 

omstandigheden zijn ongunstig voor de (huisstof-) mijt. Het aantal huisstofmijten in woningen met 

vloerverwarming ligt daardoor aanzienlijk lager dan voor andere systemen. 

Hierdoor is vloerverwarming gunstig voor mensen met een allergie voor huisstofmijt. 

Doordat er minder luchtbeweging is, wordt er minder stof in beweging gebracht door het 

verwarmingssysteem. Ook dit heeft een positieve invloed op de gezondheid. 

Bijlage B Ontwerpdiagrammen 

Een voorbeeld van het gebruik van de ontwerpdiagrammen is gegeven in hoofdstuk 3. 

De bijlage is verdeeld in twee delen: 

• Ontwerpdiagrammen voor verwarming (B.1);  

• Ontwerpdiagrammen voor koeling (B.2).  

In deze bijlage zijn de volgende ontwerpdiagrammen opgenomen. 

Verwarming 



• Uniforme vloertemperatuur (wordt benaderd door het capillaire systeem);  

• Droogbouw:  
o 2 mm dikke lastverdeellaag;  

o 20 - 25 mm dikke lastverdeellaag;  

• Zwevende dekvloer met:  
o Buizen in isolatie; 25 - 35 mm dekking;  
o Buizen in de dekvloer; 30 - 40 mm dekking.  

• Ingefreesde buizen;  

• Hechtende dekvloer 35 mm dekking.  

Koeling 

• Uniforme vloertemperatuur (wordt benaderd door het capillaire systeem);  

• Zwevende dekvloer:  
o Buizen in de dekvloer met 20-30 mm dekking;  
o Buizen in de dekvloer met 30-40 mm dekking;  
o Buizen in de dekvloer met 40-60 mm dekking.  

B.1 Verwarmen 

Uniforme oppervlaktetemperatuur 

Een vloerverwarmingssysteem heeft bij een constante oppervlaktetemperatuur en heeft bij 

uniforme ontwerpbinnencondities een vaste warmteafgifte die afhankelijk is van het 

temperatuurverschil tussen de vloer en de omgeving. Systemen met capillairen hebben kleine 

buisafstanden en benaderen een constante oppervlaktetemperatuur. 

 
Afb. B.1 Warmteafgifte bij constante oppervlaktetemperatuur 

Droogbouw met lastverdeellaag 2 mm stalen platen met λ = 52 W/(m·K) 

Warmtespreidend element: 0,45 mm aluminium 



 
Afb. B.2 Ontwerpdiagram voor droogbouw met 2 mm stalen platen 



 
Afb. B.3 Ontwerpdiagram voor droogbouw met 2 mm stalen platen 

Verbeterde zwevende dekvloer of droogbouw met lastverdeellaag 20 - 25 mm 

systeemplaten 

Warmtespreidend element: aluminium 



 
Afb. B.4 Ontwerpdiagram voor verbeterde zwevende dekvloer of droogbouw met 20 - 25 mm 

afdekking 



 
Afb. B.5 Ontwerpdiagram voor verbeterde zwevende dekvloer of droogbouw met 20 - 25 mm 

afdekking 

Dekvloer: cementgebonden of anhydrietgebonden 

Warmtespreidend element: 0,45 mm aluminium 



 
Afb. B.6 Ontwerpdiagram voor zwevende dekvloer en buizen in het midden (25 - 30 mm afdekking) 



 
Afb. B.7 Ontwerpdiagram voor zwevende dekvloer en buizen in het midden (25 - 30 mm afdekking) 

Zwevende dekvloer: cementgebonden of anhydrietgebonden 



 
Afb. B.8 Ontwerpdiagram voor zwevende dekvloer en buizen in het midden (30 - 40 mm afdekking) 



 
Afb. B.9 Ontwerpdiagram voor zwevende dekvloer en buizen in het midden (30 - 40 mm afdekking) 

Buizen ingefreesd in de draagvloer en afgedekt met tegels 

Geen afdekking op de tegels: Rb = 0 



 
Afb. B.10 Ontwerpdiagram voor buizen ingefreesd in de draagvloer 



 
Afb. B.11 Ontwerpdiagram voor buizen ingefreesd in de draagvloer 

Hechtende dekvloer 



 
Afb. B.12 Ontwerpdiagram voor hechtende dekvloer 



 
Afb. B.13 Ontwerpdiagram voor hechtende dekvloer 

B.2 Koelen 

Een vloerkoelsysteem heeft bij een constante oppervlaktetemperatuur en uniforme 

ontwerpbinnencondities een vast koelvermogen dat afhankelijk is van het temperatuurverschil 

tussen vloer en omgeving. 

Systemen met capillairen hebben kleine buisafstanden en benaderen een constante 

oppervlaktetemperatuur. 



 
Afb. B.14 Koelcurve bij constante vloertemperatuur 

Afbeelding B.15 geeft het ontwerpdiagram voor vloerkoeling bij zwevende dekvloeren met een 

dikte van 20 - 30 mm boven de buis.  

 
Afb. B.15 Berekeningsdiagram voor vloerkoeling; zwevende dekvloer met 20 - 30 mm dekking 

boven de buis 

Afbeelding B.16 geeft het ontwerpdiagram voor vloerkoeling bij zwevende dekvloeren met een 

dikte van 30 - 40 mm boven de buis.  



 
Afb. B.16 Berekeningsdiagram voor vloerkoeling; zwevende dekvloer met 30 - 40 mm dekking 

boven de buis 

Afbeelding B.17 geeft het ontwerpdiagram voor vloerkoeling bij zwevende dekvloeren met een 

dikte van 40 - 60 mm boven de buis. 



 
Afb. B.17 Berekeningsdiagram voor vloerkoeling; zwevende dekvloer met 40 - 60 mm dekking 

boven de buis 

Bijlage C Vraagspecificatie 
vloerverwarming/vloerkoeling 

Tijdens de ontwerpfase worden diverse keuzes gemaakt m.b.t. de eisen die door de opdrachtgever 

aan de kwaliteit van het verwarmingssysteem worden gesteld. 

Dit vraagspecificatieblad is bedoeld om alle gemaakte keuzes met betrekking tot het 

verwarmingssysteem te specificeren, en dient als middel om de eisen en wensen van de 

opdrachtgever door te geven naar de ontwerpfase. 

Invulblad - uitgangspunten voor de berekening 

Project 
 

Offerte nr. 
 

Plaats 
 

Datum 
 

Contactpersoon 
 

Algemene gegevens Systeem ook toepassen voor koeling? O Ja 

O Nee 

Regeling verwarming  O (Kamer) thermostaat 



O Klokthermostaat 

O Naregeling per vertrek 

Koudwaterleidingen in de vloer O Ja 

O Nee 

Bedrijfstijd per dag ________ uur dagbedrijf 

Snelle wisselingen in de warmtelast? O Ja 

O Nee 

Vloerverwarming in het hele huis O Ja 

O Nee, alleen in 

____________ 

____________ 

Moet de vloer een (extra) bijdrage 

leveren aan de geluidsisolatie van de 

vloer? 

O Ja 

O Nee 

Vereiste opwarmsnelheid O < 2 uur 

O < 4 uur 

O > 4 uur 

O Geen eis 

O ____________ 

Bouwkundige 

kenmerken 

Gebouw voldoet aan de 

nieuwbouweisen van het Bouwbesluit  

O Ja 

O Nee 

Het betreft O Nieuwbouw 

O Renovatie 

Beschikbare hoogte voor vloerwarming ________ cm 

O Geen beperking 

Materiaal van de draagvloeren O Beton 

O Hout 

Begane grondvloeren O Op zand 

O Boven kruipruimte 

O Ongeïsoleerd 

O Geïsoleerd; Rc = ________ 

Ramen in het vertrek O U = ________ W/(m²·K) 

O Hoogte ________ m 

Vloerafwerking O Niet bekend 

O Vloerbedekking 

O Laminaat 

O Steen,tegels, plavuizen 

O Parket 

O Kurk 

Vloerwarming als O Hoofdverwarming 

O Basisverwarming 

Bovenverdieping O Vloerverwarming 

O Ander verwarmingssysteem 

Vereist type vloerverwarming O Volgt uit systeemkeuze 



O Natbouw 

O Droogbouw  

Installatietechnische 

gegevens 

Verwarmingsbron O CV-ketel (HT) 

O CV-ketel (LT) 

O Stadsverwarming 

O Warmtepomp 

O Thermisch zonnesysteem 

O ____________ 

Regeling verwarming O (Kamer) thermostaat 

O Klokthermostaat 

O Naregeling per vertrek 

Regeling koeling O (Kamer)thermostaat 

O Dauwpuntsregeling 

Ventilatiesysteem O Natuurlijke luchttoevoer met 

ongeregeld rooster 

O Natuurlijke luchttoevoer met 

zelfregelend rooster 

O Mechanische luchttoevoer 

Bijlage D Wandverwarming 

De wandtemperatuur is begrensd en daardoor het afgegeven specifieke vermogen. Uit 

veiligheidsoverwegingen wordt aangeraden deze te begrenzen op 40 °C om verbranding bij 
aanraken te voorkomen. Weliswaar werken traditionele verwarmingslichamen als kachels en 
radiatoren met een aanzienlijk hogere temperatuur, maar deze zijn duidelijk herkenbaar als 
warmtebron. De wand valt als warmtebron niet op. 

Uitvoeringsvormen 

Op de wand 
De leidingen worden op de wand gemonteerd. Nadat de buis is bevestigd wordt hierover gaas en 
een cement- of kalkmortellaag aangebracht zodanig dat de buisspiraal volledig is bedekt. 
In plaats van buizen kan ook uitgegaan worden van matten met zgn. capillaire systemen. Hierbij 

kan de stuclaag een stuk dunner zijn. 

In de wand 
In de muur worden sleuven gefreesd t.b.v. de watervoerende buis. De leiding wordt in de gleuf 
gezet en vervolgens ingebed in mortel danwel het gehele muurvlak wordt afgewerkt met een 

mortellaag opdat de muur een egaal oppervlak vertoont. Om een goede warmtegeleiding te krijgen 
moeten de sleuven goed worden afgesmeerd. De stukadoor werkt daarna de ruwe muur af met een 
stuclaag. 

Kalkzandsteen 
De muur wordt opgebouwd uit speciaal ontwikkelde kalkzandsteenblokken. Deze lijmelementen 

voor ankerloze spouwmuren zijn over de volle hoogte voorzien van verticale sleuven. Het plaatsen 
moet met zorg geschieden om beschadiging van de buis aan scherpe randen te voorkomen. Er zijn 

speciale keerstenen (zgn. kimblokken) voor de lussen. In de sleuven worden de 
verwarmingsbuizen geplaatst. Na het aanbrengen van de buis worden de sleuven glad afgewerkt 
met een vulmiddel, zoals een kalk- of gipsmortel. De afwerking is, mits deze niet isolerend werkt, 
vrij. Na montage van de leiding wordt de wand uitgeraapt en normaal gestuukt met in totaal een 

laag van 10 mm. Warmtewanden langer dan 5 meter moeten onderbroken worden door een 
dilatatievoeg. Bij deze ankerloze spouwmuren wordt alleen de rand geïsoleerd. 

Holle baksteen 
Deze keramische baksteen is speciaal voor de wandverwarming ontwikkeld (zie afbeelding D.1). De 
stenen zijn leverbaar in vier dikten: 70 mm voor niet dragende muren, 100 mm, 140 mm en 190 



mm voor dragende- en woningscheidende muren. De 140 mm en 190 mm dikke stenen hebben 

aan beide kanten buissleuven. Er zijn speciale keerstenen voor de buislussen. Warmtewanden 
langer dan 5 meter moeten onderbroken worden door een dilatatievoeg. 

 

 

 
Afb. D.1 Wandverwarming in groeven in de wand 

Afbeelding D.2 toont verschillende uitvoeringen van wandverwarming 

Tabel D.1 Eigenschappen pleisterlagen 

Soort pleisterlaag Warmtegeleiding λ 
[W/(m·K)] 

Cementpleister 0,95 

Kalkpleister 0,70 

Gipspleister 0,52 

 

 

Afb. D.2 Wandverwarmingssystemen 

Het dimensioneren van een wandverwarmingssysteem kan in een aantal stappen ingedeeld 
worden: 

• Stap 1: bepaal het door de wandverwarming aan de ruimte af te geven vermogen;  

• Stap 2: bepaal de specifieke warmtebehoefte van het vertrek;  

• Stap 3: dimensioneer de wandverwarming:  
o Bepaal de buisafstand en watertemperaturen;  
o Bepaal de ontwerpaanvoertemperatuur en de retourtemperatuur.  

• Stap 4: bepaal de ontwerp massastroom.  



Gebruik voor het dimensioneren van de wandverwarming de in deze bijlage geven 

ontwerpdiagram. Voor de overige formules en eigenschappen met betrekking tot waterzijdige 
schakelingen, regeling en materiaalgebruik wordt verwezen naar vloerverwarming. 

Afbeelding D.3 bevat de karakteristieke basisafgifte van wandverwarming. Dit is de warmteafgifte 
van een wand met één egale oppervlaktetemperatuur. 

Afbeelding D.4 toont het ontwerpdiagram voor de wandverwarmingssystemen met 
verwarmingsbuizen van 12-16 mm en een dekking boven de buis van 8-15 mm. Paragraaf 3.1 
geeft aan hoe de ontwerpdiagrammen gebruikt moeten worden. 

 

Afb. D.3 Karakteristieke basisafgifte van wandverwarming 

Wandverwarming 



 

Afb. D.4 Ontwerpdiagram voor wandverwarming  

Literatuurlijst 

[1] NEN-EN 1264 deel 1 Vloerverwarming - systemen en componenten, NEN, Delft, 1997. 

[2] ISSO-publicatie 51 Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen - bepaling 

http://linkmanager.isso.nl/Connect/wpmxmi
http://linkmanager.isso.nl/Connect/bkpwjt


benodigd vermogen per vertrek en totaal, ISSO, Rotterdam, 2012. 

[3] NEN-EN 1264 Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen met waterdoorstroming 

- Deel 2: Vloerverwarming - Bepalingsmethoden voor het warmtevermogen van 

vloerverwarmingssystemen met gebruik van berekenings- en beproevingsmethoden, NEN, 

Delft, 2008. 

[4] ISSO-publicatie 49, Kwaliteitseisen vloer-/wandverwarming en vloer-/wandkoeling, ISSO, 

Rotterdam, 2004. 

[5] NEN-EN-ISO 7730, Gematigde thermische binnenomstandigheden - bepaling van de PMV- en 

de PPD-waarde en specificatie van de voorwaarden, NEN, Delft, 1996. 

[6] ISSO-publicatie 53 Warmteverliesberekening voor utiliteitsgebouwen, ISSO, Rotterdam, 2010. 

[7] EOS Demo Innovatieve Ventilatiesystemen, Klimaatkameronderzoek thermisch comfort 

decentrale luchttoevoer bij LTV, E.J.A. Roijen, B. Beerens; Cauberg-Huygen Raadgevende 

Ingenieurs; rapport 2005.1291-42 d.d. (november 2009). 

[8] ISSO-researchrapport 5 Ontwerpbinnencondities en thermische behaaglijkheid in gebouwen, 

1990, ISSO, Rotterdam.  

[9] ISSO-kleintje Koellast, ISSO, Rotterdam, 2010. 

[10] ISSO-publicatie 18 Leidingnetberekening - drukverliesberekening, 2012, ISSO, Rotterdam. 

[11] NEN-EN 1264 Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen met waterdoorstroming 

- Deel 3: Dimensionering, NEN, Delft, 2009. 

[12] NEN-EN 1264 Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen met waterdoorstroming 

- Deel 4: Installatie, NEN, Delft, 2009. 

[13] NEN-EN 1264 Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen met waterdoorstroming 

- Deel 5: Verwarmen en koelen ingebouwd in vloer, muren en plafonds - Bepaling van het 

warmtevermogen, NEN, Delft, 2008. 

Colofon 

Het ISSO-kleintje Vloerverwarming en vloerkoeling is gebaseerd op ISSO-publicatie 49 en is 

opgesteld door ir. A.M. van Weele, projectcoördinator bij ISSO. 

© Stichting ISSO - Rotterdam, januari 2013 

 

http://linkmanager.isso.nl/Connect/bkpwjt
http://linkmanager.isso.nl/Connect/wpmxmi
http://linkmanager.isso.nl/Connect/wpmxmi
http://linkmanager.isso.nl/Connect/wpmxmi
http://linkmanager.isso.nl/Connect/wpmxmi
http://linkmanager.isso.nl/Connect/fwgvwk
http://linkmanager.isso.nl/Connect/fwgvwk
http://linkmanager.isso.nl/Connect/jkartp
http://linkmanager.isso.nl/Connect/jkartp
http://linkmanager.isso.nl/Connect/ghbshz
http://linkmanager.isso.nl/Connect/ibjmlz
http://linkmanager.isso.nl/Connect/ibjmlz
http://linkmanager.isso.nl/Connect/ceuypc
http://linkmanager.isso.nl/Connect/lkozey
http://linkmanager.isso.nl/Connect/wpmxmi
http://linkmanager.isso.nl/Connect/wpmxmi
http://linkmanager.isso.nl/Connect/wpmxmi
http://linkmanager.isso.nl/Connect/wpmxmi
http://linkmanager.isso.nl/Connect/wpmxmi
http://linkmanager.isso.nl/Connect/wpmxmi
http://linkmanager.isso.nl/Connect/wpmxmi

