
 
 
 
 
15 Vragen i.v.m. vloerverwarming en parketvloeren 
 
 
 
Vraag 1 
 
Kan ik vloerverwarming combineren met parket, wat zijn de voorwaarden  
en wat is mijn rendementsverlies ? 
 
De Technische Voorlichting 218 van het WTCB stelt dat houten vloerbedekkingen (parket, 
plankenvloeren, meerlagig parket) en vloerverwarming te combineren zijn mits een aantal 
voorwaarden vervuld zijn.  Het is dan ook aangewezen de richtlijnen geformuleerd in dit document op 
te volgen.  Voor dimensionering en uitvoering van verwarmde vloeren kan men meer informatie vinden 
in de TV 179 van het WTCB. 
 
Kort samengevat stelt de TV het volgende: “door de licht warmte-isolerende van hout (of 
plaatmaterialen op basis van hout) zal men door het aanbrengen van een houten vloerbedekking op 
een vloerverwarmingssysteem een bijkomende thermische weerstand ondervinden om de 
binnenruimte te verwarmen”.  Een houten vloerbedekking heeft een hogere warmteweerstand, en dus 
een lagere lambda-waarde (met λhout = 0,12 à 0,17 W/mK), dan bijv. een tegelvloer met vergelijkbare 
dikte (λtegel = 0,81 à 3,5 W/mK).  Bijgevolg zal de warmte-afgifte van het vloerverwarmingssysteem bij 
houten vloerbedekkingen kleiner zijn en het rendement lager.  De dikte van de parketlaag speelt 
uiteraard ook een belangrijke rol (thermische weerstand R = dikte/λ).  
 
Om het verschil inzake warmteafgifte te compenseren kan men best de combinatie vloerverwarming 
met hout toepassen in goed geïsoleerde gebouwen (altijd aan te bevelen!) en deze te gebruiken als 
basisverwarming in combinatie met convectoren voor piekverwarming of snelle opwarming.  Een 
andere mogelijkheid is het verkleinen van de pasafstand tussen de verwarmingsbuizen maar dit heeft 
dan wel invloed op de kostprijs. 
 
De warmteweerstand boven de verwarmingsbuizen kan bovendien beperkt worden door de dikte van 
de vloerbedekking (onderparket inbegrepen) niet groter te nemen dan 22 mm voor loofhout en 15 mm 
voor naaldhout (rekening houdend met een minimale dekvloerdikte (dikte van de chape) boven de 
buizen van 50 mm of Rtb ≤ 0,18 m²K/W.  De dekvloerdikte boven de buizen verminderen is niet aan te 
bevelen (zie richtlijnen in TV 189 Dekvloeren).   
 
Hogere watertemperaturen in de buizen zijn eveneens ongewenst omwille van de sterkere opwarming 
van de vloerbedekking (grotere krimp) en wegens een verlaging van het rendement van de installatie. 
 
Bij vloerverwarming zijn de limietwaarden voor het massavochtgehalte van de dekvloer lager (max. 2 
% bij cementgebonden, max. 0,6 % bij anhydrietdekvloeren) dan bij een normale uitvoering (zie vraag 
5).  Bovendien worden nerveuze houtsoorten best vermeden ten voordele van dimensionaal stabiele 
vloerbedekkingen (zie vraag 4).  Werk bij voorkeur met een onderparket op een vlakke en voldoende 
sterke ondergrond (dekvloer...).  Men gebruikt voor het lijmen een thermohardend lijm.  De noodzaak 
voor het aanbrengen van een voorstrijk wordt opgegeven door de lijmfabrikant en zal afhankelijk zijn 
van o.a. de aard en toestand van de ondergrond en van het lijmtype. 
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Vóór, tijdens en na de plaatsing van het parket dient men een opwarmingsprotocol van het 
vloerverwarmingssysteem te respecteren (zie vraag 2). 
 
Tenslotte dient men altijd rekening te houden met de meer uitgesproken extremen van relatieve 
luchtvochtigheid in zomer- en wintervoorwaarden zodat scheurtjes tussen de parketelementen nooit 
uitgesloten kunnen worden (zie verder).  De andere voorwaarden van opbouw van de vloer, aard en 
vlakheid van de ondergrond, houtvochgehalte bij plaatsing enz. zijn dezelfde als bij houten 
vloerbedekkingen zonder vloerverwarming. 
 
 
Vraag 2 
 
Wat is het protocol voor opstart en stilleggen van de vloerverwarmingsinstallatie ? 
 
Het opwarmingsprotocol voor vloerverwarming is opgenomen in bijlage 1 van de TV 218.  In de 
praktijk geeft men er soms de voorkeur aan na de trapsgewijze opwarming en het aanhouden van 
50°C warmwatertemperatuur gedurende min. 5 dagen, de verwarming niet af te zetten vooraleer te 
plaatsen maar de verwarming laag te houden tijdens de plaatsing.  Van belang daarbij is uiteraard dat 
de oppervlaktetemperatuur verenigbaar is met een correcte verwerking en uitharding van de 
parketlijm. 
 
Voorbeeld van een opwarmingsprotocol bij vloerverwarming (bijlage 1, TV 218) 

• type dekvloer : cement (traditioneel), anhydriet, gietvloer, andere (maak keuze) 
• gemiddelde dikte (mm): ............................ mm 
• datum van uitvoering : .............................. 
• verhardingstijd : 28 dagen voor cementgebonden, anders............................ 
• opwarming na voldoende wachttijd: 

- verhoging van de watertemperatuur met maximum 5 °C per dag tot 50 °C 
- 50 °C gedurende minimum 5 dagen aanhouden 
- 48 uur voor de plaatsing van het parket de verwarming afzetten of laag houden 
- 3 dagen na de plaatsing de watertemperatuur met 5 °C per dag verhogen tot de 
   kamertemperatuur wordt bereikt. 

 
 
Vraag 3 
  
Welke afmetingen van mijn parket of plankenvloer, moet ik respecteren, wat is de maximale 
breedte en dikte ? 
 
Strikte regels hiervoor bestaan niet.  Brede planken zullen bij dezelfde procentuele verandering een 
grotere nominale beweging vertonen dan smalle, en dus bijgevolg een grotere voeg bij krimp. Bij 
massief hout beperkt men dus best de breedte, zeker in het geval van vloerverwarming.  Ook kan men 
rekening houden met de slankheid van het profiel.  Naargelang de bron citeert de TV 218 een te 
respecteren maximale slankheidsfactor S (verhouding breedte/dikte van de plank) van 4 à 10.  Slanke 
vloerdelen (brede en dunne planken) vertonen bij dezelfde beweging een hoger risico van 
vervormingen dan minder slanke. 
 
Ook zal de kwaliteit van de hechting van het bovenparket aan het onderparket, en op zijn beurt van 
het onderparket aan de ondergrond, een rol spelen bij de grootteorde van de hygrische bewegingen.  
Hierbij spelen factoren als vochtgehalte, vlakheid en mechanische sterktekarakteristieken van de 
ondergrond (dekvloer) een rol. 
 
Een alternatief voor de massieve parketvloer is het meerlagig parket dat door zijn opbouw en 
samenstelling minder beweegt en vormvaster is dan massief hout. 
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Vraag 4 
 
Wat doen we met de uitzetvoeg (chape) en beantwoordt deze aan de  
verwachtingen van de klant ? 
 
Zoals bij in aanhechting geplaatste vloerbedekkingen gebruikelijk is, dienen ook bij parket de 
eventueel aanwezige constructievoegen of uitzettingsvoegen overgenomen te worden in de 
vloerbedekking.  De parketplaatser brengt de klant hiervan op de hoogte. 
 
 
Vraag 5 
  
Wat is en goede vloeropbouw bij vloerverwarming en wat zijn de  
praktijken op de werf? 
 
Voorbeelden van een vloeropbouw met vloerverwarming kan men vinden in de TV 218 en TV 179.  
Evenwel zijn de meeste systemen op basis van een zwevende dekvloer (dekvloer bovenop een 
thermische isolatielaag) met een minimale nominale dikte van 50 mm voor cementgebonden 
dekvloeren en 45 mm voor anhydrietdekvloeren.  De dekvloer is verplicht gewapend (cfr. TV 189).  
Gewoonlijk gebruikt men gelaste netten van 100 x 100 x 3 mm en 50 x 50 x 2 mm. In afwezigheid van 
speciale eisen voor de wapening gebruikt men meestal de laatst genoemde. 
 
Door zijn specifieke opbouw zijn in zwevende dekvloeren reeds de nodige vochtschermen aanwezig 
(zie afbeelding uit TV 189). 
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Vraag 6 
  
Zijn er verschillende verwarmingsregimes i.f.v. type en gebruik gebouw (vb. sporthal versus 
woning)? 
 
Afhankelijk van het gebruik van het gebouw kunnen variaties in het verwarmingsregime van het 
systeem voorkomen.  Voor parketvloeren is het echter steeds belangrijk de warmwatertemperatuur te 
beperken tot 55°C en opwarming (en afkoeling) geleidelijk te laten verlopen.  Bruuske variaties in 
temperatuur kunnen aanleiding geven tot blijvende schade aan het parket. 
 
Men dient evenwel steeds bepaalde criteria en eisen te respecteren m.b.t. maximale 
vloeroppervlaktetemperaturen (comforttemperatuur van max. 28°C) en te hoge 
temperatuurschommelingen (scheurvorming). 
 
De fabrikant of leverancier van het vloerverwarmingssysteem kan informatie geven i.v.m. de 
karakteristieken van het systeem. 
 
 
Vraag 7 
  
Is er een verschil tussen elektrische vloerverwarming en vloerverwarming op basis van water? 
 
Los van de aard van de warmtebron en de inbouwwijze van het systeem blijft het uiteraard belangrijk 
de voorschriften van de fabrikant bij het gebruik op te volgen en een stapsgewijze opwarming en 
afkoeling te respecteren.  Ook het behoud van een maximale comforttemperatuur van 28°C voor het 
vloeroppervlak is van belang voor de gebruiker.  Elektrische vloerverwarming wordt ook gebruikt om 
ruimtes vorstvrij te houden. 
 
 
Vraag 8 
  
Kan vloerverwarming pieken opvangen? of moet zijn aangevuld worden met conventionele 
verwarming? 
 
Het is steeds aangewezen vloerverwarming te gebruiken als een basisverwarming en deze te 
combineren met een conventionele verwarming om eventuele pieken op te vangen. 
 
 
Vraag 9 
  
Een zwevende vloer op vloerverwarming, kan dit? 
 
De TV 218 beveelt een gelijmde (of gelijmd/genagelde) plaatsing aan omwille van de optimale 
overdracht van warmte van het vloerverwarmingssysteem naar de binnenomgeving, via de 
vloerbedekking.  Luchtlagen dienen zoveel mogelijk vermeden te worden omdat ze een warmte-
isolerend effect hebben.  Wanneer luchtlagen voorkomen, zal dit het rendement van de 
verwarmingsinstallatie nog verlagen.   
 
Ook worden zwevende plaatsingen meestal gecombineerd met al dan niet akoestisch isolerende 
onderlagen.  Dit zijn cellulaire materialen met een bepaalde warmteweerstand (stilstaande lucht).  Niet 
echt aan te bevelen in combinatie met vloerverwarming, dus. 
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Vraag 10 
  
Wat is het ideale omgevingsklimaat en hoe moeten onze klanten hiermee omgaan? 
 
Hout vertoont de eigenschap te krimpen en zwellen afhankelijk van de voorwaarden van relatieve 
vochtigheid en temperatuur van de omgevende lucht, en zal zich hiermee in evenwicht stellen.  
Extreme waarden en snelle schommelingen van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur zullen 
dus een minder gunstige invloed hebben op de dimensionale stabiliteit van de vloerelementen 
(bewegingen, vervormingen, scheurtjes) en dienen dus vermeden te worden  Een goede beheersing 
van het binnenklimaat tijdens de plaatsing maar ook daarna door de bouwheer of gebouwbeheerder is 
dan ook van zeer groot belang.  De parketplaatser informeert de klant of gebouwbeheerder en geeft 
duidelijke gebruiks- en onderhoudsvoorschriften voor de vloerbedekking. 
 
Aanbevolen wordt in de TV 218 een ‘normaal’ binnenklimaat te respecteren d.w.z. bij een relatieve 
vochtigheid van de lucht tussen 30 en 60 % bij een luchttemperatuur van ± 20°C.  Bij langdurige 
overschrijdingen dient de binnenlucht bevochtigd respectievelijk gedroogd te worden.   
 
Evenwel dient men bij vloerverwarming steeds rekening te houden met meer extreme waarden van 
relatieve luchtvochtigheid in zomer- en wintervoorwaarden, zodat voegjes tussen de parketelementen 
niet steeds uitgesloten kunnen worden.  De toleranties opgegeven in de TV 218 kunnen als leidraad 
dienen bij de beoordeling van deze eventueel optredende voegjes. 
 
 
Vraag 11 
 
Moet de vloerverwarming nu op of afstaan bij de plaatsing van het parket? 
 
De TV 218 laat de twee mogelijkheden toe (zie opwarmingsprotocol in bijlage 1 van de TV).  Evenwel 
is het steeds van belang dat de voorwaarden bij plaatsing gunstig zijn uit het oogpunt van een 
‘normaal’ binnenklimaat en van het aanbrengen en uitharden van de lijm (zie ook vraag 10). 
 
 
Vraag 12 
  
Wat is een goede plaatsingsmethode? 
 
Om dezelfde redenen als aangehaald in vraag 9 is een gelijmde (of gelijmd-genagelde) plaatsing de 
meest aangewezen plaatstingsmethode omwille van de optimale overdracht van warmte van het 
vloerverwarmingssysteem naar de binnenomgeving, via de vloerbedekking.  Genagelde en zwevende 
plaatsingsmethode scoren op dat vlak minder goed. 
 
 
Vraag 13 
  
Anhydrietchapes en vloerverwarming, is dit de toekomst?,  en wat zijn de gevaren? 
 
Anhydriet wordt tegenwoordig ook gebruikt voor een dekvloer (chape) als alternatief voor de 
traditionele cementgebonden dekvloer.  Meestal wordt het toegepast als gietvloer (zelfnivellerend).  Dit 
materiaal heeft een aantal voordelen t.o.v. cementgebonden dekvloeren o.a. een snellere uitharding 
en goede mechanische karakteristieken. Anhydrietgebonden dekvloeren zijn dan weer niet 
vochtbestendig en hebben een melkhuid die mechanisch dient verwijderd te worden vooraleer het 
parket geplaatst wordt. 
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Vraag 14 
  
Zijn alle houtsoorten geschikt als parket op vloerverwarming? 
 
Vraag 1 antwoordde hier op in de zin dat nerveuze houtsoorten (massief hout) best vermeden worden 
(bijv. beuken, esdoorn, essen, robinia).  Men kiest beter voor houtsoorten die men goed kent en indien 
men de keuze heeft, ook voor kwartiers en halfkwartiers gezaagd hout.  Hout met een onregelmatige 
draad of sterke draadafwijkingen kan men beter niet gebruiken.  Uiteraard dient het hout zoals steeds 
bij vloerbedekkingen kunstmatig gedroogd te worden tot een vochtgehalte dat in overeenstemming is 
met het binnenklimaat van het gebouw, d.w.z. tot 9 à 10 % houtvochtgehalte (zie TV 218). 
 
 
Vraag 15 
  
Zijn alle afwerkingssystemen mogelijk? 
 
Vernissen versus oliën of boenwassen heeft mogelijks verschillen op het vlak van snelheid van 
vochtuitwisseling tussen hout en binnenomgeving. Nochtans zijn wij van mening dat de voorwaarden 
gesteld als antwoord op vraag 1 van veel groter belang zijn dan de aard van de afwerking.  Alle types 
afwerking zijn dus mogelijk. 
 
Meer informatie: 

 TV 218 Houten vloerbedekkingen: plankenvloeren, parketten en houtfineervloeren 
(2000) 

 TV 189 Dekvloeren.  Deel 1: Materialen – Prestaties – Keuring (1993) 
 TV 179 Harde vloerbedekkingen op verwarmde vloer (1990) 
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