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Productinnovatie
Nieuwe methode voor
na-isolatie vloeren op zand
Het na-isoleren van vloeren wordt al sinds de jaren zeventig uitgevoerd,
maar voor vloeren op zand bestond nog geen goede methode, behalve het
slopen en volledig vervangen van de vloer. In samenwerking met Atriensis
innovatie ontwikkelde Takkenkamp Airofill Innovative Floor Insulation, een
nieuwe isolatiemethode waarbij de bestaande vloer wél kan blijven liggen.
Tekst Daniël van Capelleveen Foto’s Takkenkamp Groep Tekenwerk Henk Heusinkveld

H

et isoleren van vloeren op zand is vaak een ingewik-

kan woonvocht op het koude vloeroppervlak condenseren met

kelde opgave, omdat complete sloop en vervanging

bouwfysische problemen als gevolg.

meestal de enige optie is. Die ingreep is niet alleen

In de gevel onder
het maaiveld worden
gaten geboord. Vervolgens wordt het
zand onder de vloer
weggezogen.

prijzig, maar geeft ook veel overlast. De complete be-

Isolatiespecialist Atriensis innovatie benaderde Takkenkamp

nedenverdieping van een woning moet eerst leeggehaald wor-

Groep met de vraag of zij een eenvoudigere isolatiemethode

den en daarna weer opgebouwd. Daardoor moeten bewoners

wilden ontwikkelen, zonder sloop en vervanging van de woon-

vaak een tot twee weken het huis uit. Niet zo verwonderlijk dus

kamervloer. Samen met een specialist op het gebied van het

dat dergelijke vloeren vaak worden overgeslagen bij grondige

uitzuigen van kruipruimtes en een tweetal wooncorporaties als

renovaties. Toch is dit niet zonder gevolgen. De ongeïsoleerde

klankbord (Area Wonen en Goed Wonen Gemert), is Takken-

vloer blijft een relatief koud oppervlak waardoor comfortproble-

kamp aan de slag gegaan om een nieuwe methode te ontwik-

men kunnen ontstaan, bijvoorbeeld koude voeten. Bovendien

kelen. Het resultaat is Airofill Innovative Floor Insulation.

Stroken onder de vloer
De methode van Takkenkamp is relatief simpel: aan de voorkant
van de gevel wordt een sleuf van 30 cm diep onder het maaiveld
gemaakt en daarna worden er gaten in het metselwerk onder
het maaiveld geboord. Via die gaten wordt vervolgens het zand
onder de vloer uitgezogen, waarna de gaten worden gevuld met
isolatiemateriaal.
Het verwijderen van het zand en het vullen met isolatiemateriaal gaan niet in een keer, maar om en om in stroken. Het zand
draagt namelijk de vloer en het om en om aanbrengen voorkomt
dat de vloerconstructie wegzakt tijdens de werkzaamheden. Per
woning zijn ongeveer vier tot zes stroken over de breedte van de
woning nodig om de hele vloer te isoleren.

Scanrobot
Voor het isoleren gebruikt Takkenkamp een isolatieschuim op
watergedragen basis, dat in staat is het gewicht van de vloer
te dragen. Voordat de isolatie wordt aangebracht, wordt eerst
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De stroken onder het
maaiveld worden om
en om gevuld met
een watergedragen
isolatieschuim.

een scanrobot onder de vloer gebracht die de inhoud van de

135.000 woningen

ruimte onder de vloer meet. Met andere apparatuur worden de

Airofill Innovative Floor Insulation is geschikt voor woningen die

temperatuur en luchtvochtigheid van de ruimte gemeten. “Die

gebouwd zijn vanaf de jaren 50. Vanaf die periode kregen wo-

factoren bepalen de mate waarin het schuim expandeert en dus

ningen namelijk voor het eerst betonnen vloeren. De kwaliteit

de hoeveelheid schuim die je moet aanbrengen”, vertelt Marcel

van die vloeren varieert alleen sterk, dus onderzoekt Takken-

van Haren van Klant- en Marktontwikkeling bij Takkenkamp. “En

kamp altijd eerst of de vloer draagkrachtig genoeg is – eventu-

de juiste hoeveelheid is belangrijk, want het isolatieschuim is

eel destructief in de vorm van een kernboring.

zo sterk dat het de vloer omhoog kan drukken als je er te veel

Het bedrijf schat in dat er minimaal 135.000 potentiële wonin-

van aanbrengt.” Met dezelfde scanrobot meet Takkenkamp ook

gen in Nederland zijn met een niet-geïsoleerde vloer op zand.

de vloer voor en na de werkzaamheden in om na te gaan of de

Dat is een eerste schatting, gebaseerd op een scan bij wo-

vloer door de werkzaamheden bewogen heeft. Nadat de isolatie

ningen van woningbouwcorporaties. Particuliere woningen en

is aangebracht, worden de boorgaten weer met een prefab plug

commercieel vastgoed zijn niet meegenomen in de schatting,

dichtgezet.

dus in werkelijkheid zullen het er meer zijn.

Niet kleiner dan 25 cm

Woningen op strokenfunderingen, zonder kruipruimte, kunnen

De isolatielaag die Takkenkamp aanbrengt onder vloer heeft

ook profiteren van de nieuwe methode. “Je ziet toch vaak dat het

een Rd-waarde van 5,7 m K/W. Ruim boven de minimum

zand onder deze vloeren zomaar een centimeter of tien inklinkt.

Bouwbesluit-eis voor vloeren in nieuwbouw van Rc 3,7 m2.K/W.

En via onze methode kan die ruimte prima opgevuld worden”,

Die hoge isolatiewaarde is een gevolg van de afmeting van de

aldus Van Haren.

2.

Airofill Innovative
Floor Insulation
wordt in banen
onder de vloer aangebracht. In eerste
instantie wordt het
alleen onder de
woonkamervloer
aangebracht (gele
banen), maar
Takkenkamp heeft
plannen om het
binnenkort ook
onder de rest van de
vloer aan te brengen
(groene banen).

scanrobot, die een minimale hoogte van 25 cm heeft. Als gevolg
daarvan moet het bedrijf onder de vloer dus een ruimte creë-

Opdrachten op grote schaal

ren van minimaal 25 cm hoog en krijgt de isolatielaag dezelfde

Op dit moment is Takkenkamp vooral op zoek naar opdrach-

dikte.

ten op grote schaal zodat de isolatiewerkzaamheden seriematig
kunnen worden uitgevoerd. “Hoe meer we doen, hoe goedkoper

Mocht het nodig zijn, dan is het isolatiemateriaal weer eenvou-

het is.” De kosten voor het isoleren van de vloer zijn ongeveer

dig te verwijderen. Van Haren: “Dat komt omdat er altijd een

6.500,- euro per woning bij een jaarvolume van 150 woningen,

laagje zand tegen de onderkant van de betonvloer en tegen de

uitgaande van een gemiddeld vloeroppervlak van 45 m2 en een

fundering achterblijft. Die voorkomt dat het schuim hecht aan

minimum van zes aaneengesloten woningen. Dat is inclusief

het materiaal. Zo kunnen we het in de toekomst hergebruiken

herstel van de tuin, die tijdens de werkzaamheden moet worden

als halffabrikaat voor nieuwe isolatieproducten.”

opengemaakt. Daartegenover staat dat de kosten voor comple-
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Productinnovatie
Voor het isoleren
scant een robot
de inhoud van de
ruimte onder de
vloer. De luchtvochtigheid en temperatuur worden ook
gemeten. Op basis
van deze informatie
bepaalt Takkenkamp
hoeveel isolatieschuim nodig is.

nog niet overal uit welke bron dat bij welke woning gaat worden.
Het heeft dus weinig zin om in de hal isolatie aan te brengen
als dat er in de toekomst weer uitgehaald moet worden voor
bijvoorbeeld een aansluiting van de stadsverwarming.” Toch
wil Takkenkamp in de nabije toekomst de mogelijkheid aanbieden om de vloer in zijn geheel te isoleren. In overleg met
de opdrachtgever en/of installateur kan dan maatwerk worden
aangeboden, waarbij flexibel rekening wordt gehouden met de
toekomstige warmtetoevoer in de woning. Dat kan bijvoorbeeld
door een prefab invoerpunt onder de vloer toe te passen die
geschikt is voor iedere warmtebron.

Goed moment voor onderhoud
te vervanging van de vloer naar schatting van Takkenkamp ze-

Het aanbrengen van de vloerisolatie is volgens Van Haren met-

ker nog eens de helft meer zijn. De methode is ook beschikbaar

een een geschikt moment om andere maatregelen uit te voeren,

voor particuliere opdrachtgevers.

zoals vernieuwing van het riool en het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen. Vandaar dat Takkenkamp daarvoor een

De huidige methode beperkt zich op dit moment alleen nog tot

totaaloplossing aanbiedt. “Dit soort ingrepen en investeringen

de woonkamer. “Dat heeft te maken met de energietransitie”,

doe je niet voor de korte termijn, dus als de mogelijkheid er is

legt Van Haren uit. “In de toekomst moeten woningen gebruik-

om bijvoorbeeld oude gresbuizen en asbestpijpen te verwijde-

maken van een andere warmtebron, maar corporaties zijn er

ren, dan kun je dat maar beter ook direct doen.” n
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