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VLOERWARMING 
VOOR HARDE VLOEREN 
Vloerverwarming is in opmars en verkopers van harde vloeren moeten hierop 
inspelen, zo vindt Ferdi Jonkers van JK vloerverwarming. Het bedrijf ontwikkelde 
een methode voor het snel en efficiënt aanleggen van verwarmingsbuizen 
door het infrezen van sleuven.

Infreesmethode handig bij bestaande vloeren

verkoop. Parketzaken staan nu veel meer open voor andere dingen want zo 
hopen ze meer omzet maken.’

Energiezuinige huizen
Natuurlijk preekt Jonkers voor eigen parochie, maar feit is wel dat vooral bij 
nieuwbouw steeds vaker vloerverwarming om de hoek komt kijken. In de 
Amsterdamse wijk IJburg (18.000 woningen) wordt veel vloerverwarming 
toegepast en het is niet de enige nieuwbouwwijk waar radiatoren soms 
bijna verdwenen zijn. Met name de overheid speelt hierin een belangrijke 
rol. Sinds 1995 moeten nieuwe gebouwen aan bepaalde eisen voldoen wat 
betreft de energiezuinigheid die wordt uitgedrukt in de energie prestatie 

coëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. In 2006 
was de grenswaarde van de EPC 0.8 en sinds januari van dit jaar is deze 
verlaagd naar 0.6. 
Nog meer energiebesparing is nauwelijks meer te behalen in isolatie, dus 
moet deze komen uit andere zaken, zoals bijvoorbeeld een energie efficiënte 
verwarming.

Lage temperatuur verwarming
Bij vloerverwarming (parket, linoleum, pvc of wat voor vloer dan ook) is de 
temperatuur altijd lager dan bij verwarming via radiatoren. Bij radiatoren 
is de instroomtemperatuur vaak zo’n 90 ˚C en de uitstroomtemperatuur 
70 ˚C. Bij vloerverwarming wordt gebruik gemaakt van lage temperatuur 
verwarming (LTV) en liggen de temperaturen zo rond de 35 tot  40˚C. 
Door die lagere watertemperatuur ligt de efficiency hoger. Vergelijk het met 
hard rijden in de auto. Met 130 km per uur ben je sneller thuis dan met 
gemiddeld 110 km maar het brandstofverbruik ligt aanmerkelijk hoger 
terwijl de tijdwinst gering is. 
Overheidsinstituut Agentschap NL (het vroegere Senter Novem) deed 
onderzoek naar lage temperatuur verwarming en concludeerde een aantal 
voordelen: de temperatuur wordt gelijkmatiger verdeeld door de ruimte, 
er zijn minder temperatuurschommelingen, de warmte komt van onderen 
en voelt daardoor behaaglijk, er is minder sprake van tocht en er dwarrelt 
minder stof zoals (dicht) bij een radiator. En het belangrijkste: het bespaart 
energie.  

Infrezen van sleuven 
Vloerverwarming door middel van warm water wordt traditioneel op 
twee manieren gedaan volgens de zogeheten natte of droge methode. Bij 
de natte methode worden de buizen voor het watertransport in de vloer  
geïnstalleerd, bij de droge methode zijn het voorgefabriceerde platen met 
een raamwerk die op de vloer worden gelegd waaraan de slangen worden 
vastgeklikt. Deze platen worden daarna afgedekt waar bovenop dan de 
uiteindelijke vloer kan worden gelegd. Deze laatste methode is in principe 
altijd toepasbaar, maar zorgt wel voor verhoging van de dekvloer wat lastig 
kan zijn bij bestaande bouw. 
Het leggen van buizen in de vloer was vroeger bij bestaande bouw lastig en 
infrezen was duur en tijdrovend, maar JK vloerverwarming ontwikkelde 
een systeem waarbij dat snel, efficiënt en stofvrij kan gebeuren. Volgens 
Jonkers kan een gemiddelde woonkamer binnen een dag worden gefreesd 
- het bedrijf zelf spreekt liever van slijpen omdat het dit een nauwkeuriger 
en ‘nettere’ methode is dan frezen -  waarbij ook de leidingen worden gelegd 
en de aansluiting wordt geregeld. 

Samenwerking parketzaken
Het bedrijf uit Ede heeft nog enige patenten waardoor het een voorsprong 
heeft op de concurrentie, maar vergelijkbare freesmachines zijn inmiddels 
vrij verkrijgbaar en met name via internet bieden zzp-ers zich aan waarbij 
volgens Jonker niet altijd duidelijk is of de kwaliteit gewaarborgd is. Zelf 
werkt het bedrijf nauw samen met diverse leveranciers van harde vloeren, 
zijn er goede contacten met de ParketGroep Nederland (collectief van zo’n 
40 parketspeciaalzaken) en heeft het een uitgebreid netwerk van instal-
lateurs dat landelijke dekking geeft.

Stookprotocol
Mede hierdoor is JK vloerverwarming redelijk bekend bij de gespeciali-
seerde vakhandel, maar bij woninginrichters die ook harde vloeren verko-
pen is dat minder. Mede daarom staat het bedrijf op beurzen en stelt het 
informatie beschikbaar, onder meer via de site. 
Volgens Jonkers levert het bedrijf zo’n 150 systemen per week en zijn er op 
jaarbasis nauwelijks klachten. ‘De ervaring leert dat het zelden fout gaat. 
Problemen komen meestal door niet goed praktisch gebruik. We hanteren 

Leveranciers van parket en installateurs hiervan staan minder huiverig 
tegenover vloerverwarming dan een paar jaar geleden. Vloerverwarming 
wordt bij nieuwbouw vaker toegepast omdat huizen steeds efficiënter moe-
ten zijn wat betreft hun energieverbruik. ‘Aannemers moeten in feite dan 
wel werken met lage temperatuur verwarming en dan kom je bijna vanzelf 
bij vloerverwarming uit. Om de warmte optimaal te benutten is de vloer 
namelijk het makkelijkste afgiftesysteem’, aldus Ferdi Jonkers, technisch-
commercieel medewerker bij JK vloerverwarming in Ede. Volgens Jon-
kers speelt ook het economisch getij mee waardoor installateurs van harde 
vloeren meer oren hebben naar vloerverwarming. ‘Het gaat niet meer zo 
makkelijk als een paar jaar geleden, er moet hard gewerkt worden voor de 

Het infrezen van de sleuven.

Ferdi Jonkers


