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De warmte voor de vloerverwarming wordt bijna

niet meer geleverd door een traditionele cv ketel,

maar veelal door een combinatie van warmte-

pomp  installatie en vloerverwarming. Er zijn ech-

ter verschillende varianten mogelijk. Daarmee is

vloerverwarming niet meer weg te denken.

Momenteel is het bij woningbouw de norm om

verwarming vanuit zogenaamde Lage Temperatuur

Systemen (LTS) in te zetten. Enerzijds vanuit het

oogpunt van duurzaamheid en anderzijds vanuit

energiereductie.

Vloerverwarming verwarmt de vloer van ruimten

voornamelijk door middel van warmtestraling via

een vooral egaal oppervlak. Hierdoor ontstaat

een zeer aangename temperatuur. Daarnaast is

het ook mogelijk hetzelfde systeem te gebruiken

voor vloerkoeling.

Wervelende teksten

Een voorbeeld van een wervelende tekst in een

verkoopbrochure: “Opvallend is de techniek van

verwarmen met een warmtepomp en een water-

circuit, waarmee ook zelfs kan worden gekoeld.

Alle woningen hebben een elektrische warmte-

pomp die op ingenieuze wijze voor verwarming

én voor de warmwatervoorziening zorgt. Ook zijn

alle woningen van comfortkoeling ofwel van top-

koeling voorzien”.

Gezien de wervelende teksten mag je verwach-

ten dat de installaties haarfijn hun werk doen en

het beloofde comfort moeiteloos realiseren.

Helaas is de praktijk soms weerbarstig en totaal

anders. Capaciteit, ontwerp, aanleg en inregeling

zijn succesfactoren om vloerverwarming het

ideale verwarmingssysteem te laten zijn. In de

praktijk blijken deze factoren meer een schrik-

beeld te zijn dan een optimale verwarming. De

belangrijkste klachten zijn onder andere dat de

vloer niet overal even warm is, de ruimte niet op

temperatuur komt en het energieverbruik hoger

dan was beloofd. Kijken we naar de eerstge-

noemde en belangrijkste klacht dan blijkt dat een

ongelijkmatige oppervlaktetemperatuur van de

vloer meerdere oorzaken kan hebben. Meestal

duidt het op een gebrek aan capaciteit in de

warmtebron (warmtepomp of cv ketel), een

onjuiste waterzijdige verdeling van de vloerver-

warmingsslangen, een niet waterzijdig ingeregeld

Vloerverwarming 
Op papier zuinig en duurzaam is geen garantie voor de praktijk

“Capaciteit, 

ontwerp, aanleg en

inregeling zijn suc-

cesfactoren om

vloerverwarming het

ideale verwarmings-

systeem te laten

zijn”
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“Als de vloerver-

warming niet goed

waterzijdig is ingere-

geld, komt de

gevraagde warmte

niet overal terecht

waar het nodig is”

meters afgestaan. De vloergedeelten die ver-

der vanaf het aanvoerpunt zijn gelegen, wor-

den dan beduidend minder warm. 

• Om het water met een hogere snelheid te laten

stromen bij dezelfde aanvoertemperatuur, is

echter meer capaciteit nodig wat in deze sys-

temen vaak niet (direct) beschikbaar is. 

Bouwkundig

Daarnaast spelen bij vloerverwarmingssystemen

ook bouwkundige aandachtspunten een grote

rol, zoals:

• de opbouw van de vloerconstructie;

• de mate van isolatie en de positie hiervan;

• de wijze van de vloerafwerking;

• de diepte van de vloerslangen ten opzichte

van de afwerkvloer.

Controle en toezicht

Hieruit blijkt dat in alle fasen van het bouwtraject

controle, toezicht en handhaving steeds noodza-

kelijk blijven. Blijkbaar wordt er wel een prachtig

ontwerp gemaakt, maar wordt in de praktijk niet

meer gecontroleerd of de berekeningen en uit-

gangspunten volgens de juiste werkwijze worden

uitgevoerd. 

Systemen met vloerverwarming worden helaas

nog te veel gezien als het eenvoudig 1:1 vervan-

gen van traditionele verwarmingssystemen,

zoals een cv- ketel met radiatoren. Net als bij tra-

ditionele cv systemen passen ook de LTV syste-

men met vloerverwarming zich niet moeiteloos

aan in alle seizoenen. Bij een traditioneel sys-

teem met watertemperaturen variërend tussen

de 20°C en 90°C is een klein warmteverlies van

bijvoorbeeld 10°C nauwelijks merkbaar. Bij vloer-

verwarmingssystemen is dit al gauw 25% van de

totale capaciteit. Hierbij luisteren dus ontwerp,

uitvoeringen en inregeling nog veel kritischer. 

systeem, of gebreken in de bouwkundige con-

structies van het gebouw. 

De capaciteit

Vloerverwarmingssystemen zijn zogenaamde

zelfregelende systemen. Het zelfregelende effect

heeft betrekking op de warmteoverdracht van de

vloerverwarming aan de ruimte. Neemt bijvoor-

beeld de ruimtetemperatuur iets af, dan hoort de

vloerverwarming automatisch iets meer warmte

te gaan afgeven. Dit kan echter alleen als er vol-

doende capaciteit beschikbaar is. Voor het bere-

kenen van de benodigde warmtelast moeten er

altijd berekeningen gemaakt worden op basis

van de constructie van het gebouw of woning.

Hier zijn de isolatiewaarden van de schil van

groot belang voor het bepalen van het benodig-

de verwarmingsvermogen.

Ontwerp 

Het slangenpatroon van de vloervelden ligt vaak

helemaal niet zoals op de tekeningen is voorge-

steld. Feitelijk kan gesteld worden dat de werke-

lijkheid meestal sterk afwijkt van de ontworpen

uitgangspunten. Daardoor komt het genormeer-

de berekende energiegebruik vaak niet meer

overeen met wat bewoners op hun facturen zien. 

Inregeling

Als de vloerverwarming niet goed waterzijdig is

ingeregeld, komt de gevraagde warmte niet

overal terecht waar het nodig is.

Controlemetingen wijzen vaak uit dat de gelijk-

matigheid in oppervlaktetemperatuur van de

vloer in één ruimte grote verschillen laat zien. De

oorzaak van dit probleem kan al uit uitmeerdere

deelfactoren bestaan. We noemen hier enkele:

• Wanneer het verwarmingswater met een te

lage snelheid of temperatuur door de vloerlei-

dingen stroomt, wordt de warmte al na enkele

IN VERKOOPBROCHURES WORDT STEEDS VAKER GESTELD DAT DE WONINGEN ZIJN VOORZIEN VAN

GEAVANCEERDE TECHNISCHE VOORZIENINGEN, ZOALS VLOERVERWARMING. DAT MAAKT HET PRO-

JECT BIJZONDER EN VOORAL DUURZAAM. WERVELENDE TEKSTEN PRIJZEN HET VERWARMINGSSYS-

TEEM AAN ALS DE IDEALE VERWARMINGSINSTALLATIE.
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Hout stoken
Is geld verdienen !!!
Besparing tot 75 %
geen uitzondering

Houtgestookte Cv ketels
voor stamhout, pellets,
snippers en afvalhout.

Zeer weinig onderhoud
Hand gestookt en automatisch
Hoog rendement (90 %)
CO2-neutraal
Vermogens van 15 tot 1000 kw
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eer weten? www.bioenergiened.nl
of  bel 046 - 7111213

Bio Energie Nederland bv

Julianaweg 4

6265 AJ Sint Geertruid

Aitec bv
Duurzame energietechniek

 50-75% voordeliger dan Aardgas of Propaan

" uw leverancier voor Biomassa ketels "

•
•  Volautomatisch werkende systemen.
•  Biomassa gestookte CV, Heetwater en Stoomketels.
•  Pelletbranders en Pellet CV ketels van 15 kW tot 10 MW.
•  Brandstof: Pellets of Houthaksel leverbaar.
•  Aitec verzorgt: begeleiding - opstart en service.
•  Eigen servicedienst.
•  Turnkey levering en installatie mogelijk. 

Co
2
 neutraal + Halveren verwarmingskosten.

 

30 jaar vertrouwde kwaliteit in biomassa verwarming

Aitec BV Energietechniek
Achterbergse straatweg 128  -  3911 CX Rhenen
Tel.: +31 (0)317-621784  -  Fax: +31 (0)317-621845

Email: info@aitec.nl  -  www.aitec.nl

Het voordeel van een traditioneel systeem is ech-

ter ook dat deze vaak een overcapaciteit heeft

aan warmte en dat de warmteafgifte van radiato-

ren veel sneller is dan bij vloerverwarming.

Vloerverwarming behoort daarom tot de trage

systemen en van enige reservecapaciteit is vrij-

wel geen sprake. Hierdoor is vloerverwarming

nog gevoeliger voor ontregeling, temperatuurver-

lies en de bouwkundige gebouweigenschappen. 

De praktijk wijst in veel gevallen uit dat de capaci-

teit van vloerverwarmingssystemen vaak net toe-

reikend is om de woning te kunnen verwarmen.

Grote of snelle variaties in temperatuur, onjuiste

inregeling of verkeerd uitgevoerde slangenpatro-

nen zijn dan bijna niet meer te compenseren door

de vloerverwarming. Dergelijke installaties passen

zich dan helemaal niet meer moeiteloos aan de

wisselende seizoenen aan en blijven soms jaren-

lang voor klimaatklachten zorgen. 

Door nonchalant om te gaan met het ontwerp, aan-

leg en inregeling staat vloerverwarming steeds

vaker in een kwaad licht. Het levert dan niet de

voordelen en comfortbeleving op zoals beloofd in

de wervelende tekst. Op papier zuinig en duurzaam

is helaas geen garantie voor de praktijk.

Tekst: Ineke ten Hooven – 

Ten Hooven Technisch

Management 


