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Over dit controleplan… 

 

Morteldekvloeren op isolatie noemen we ook wel zwevende dekvloeren, omdat ze niet (mogen) 

hechten aan een ondergrond en wand. De reden hiervoor kan zijn dat men een thermische laag 

nodig heeft tussen de ondergelegen buiten- en binnenruimte. Vaak is de aanwezigheid van een 

vloerverwarmingssysteem al reden genoeg om isolatie toe te passen onder de 

verwarmingsleidingen, waardoor een zwevende dekvloer ontstaat. Ook het beperken van 

contactgeluid tussen aan elkaar gelegen ruimten kan een reden zijn om een zwevende dekvloer 

toe te passen. Het materiaal van een zwevende dekvloer is in de meeste gevallen een zand-

cementmortel. Anhydriet wordt minder toegepast omdat het materiaal zich tijdens het verwerken 

als water gedraagt en gemakkelijk in kieren en gaten kan lopen. Daardoor ontstaat dan toch weer 

een koudebrug of een geluidsbrug. 
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Fig. 1 | Bij een zwevende dekvloer een dampremmende folie toepassen 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - In tegenstelling tot een dekvloer die moet hechten aan de ondervloer, is het in dit geval wel belangrijk 

dat een juiste afstemming van materialen in het bestek is vermeld. Tijdens de ontwerpfase moet, in overleg met de 

constructeur, rekening gehouden worden met voldoende hoogte voor isolatie, verwarmingsleidingen en dekvloer. 

Daarnaast moet een duidelijke omschrijving van de kwaliteiten van de materialen worden vermeld. De druksterkte 

moet vermeld staan, alsmede de Rc-waarden. In dit stadium kan een advies van de adviseur van de technische 

installaties of van een leverancier van vloerverwarmingsinstallaties zeer waardevol zijn. Bij dit alles moet men zich 

realiseren dat een thermische isolatie aan de koudste kant van een constructie de beste plaats is. Heeft men de 

keuze, dan komt de isolatie onder de constructieve vloer, dus buiten. 

1. Materiaalkeuze: als isolatiemateriaal dient 

een drukvaste isolatie te worden 

omschreven. Als dekvloer gaat de voorkeur 

uit naar een zandcementvloer, al of niet in 

combinatie met een tegelvloer. 

2. Isolatie: indien de isolatie aan de buitenkant 

komt en men heeft toch een 

vloerverwarmingssysteem, dan is een 

zwevende dek-vloer toch wenselijk. De 

warmteafgifte blijft in dat geval toch gericht 

naar de bovenkant van de vloer 

3. Dampremmende laag: bij een zwevende 

dekvloer dient een dampremmende folie te 

worden toegepast. Het dauwpunt moet door 

middel van een berekening worden bepaald. 

In sommige gevallen zal het dauwpunt in de  

constructieve vloer komen te liggen, zeker 

als de isolatie op de vloer komt te liggen.  

 

4. Dilataties: bij een zwevende dekvloer moeten voldoende dilataties worden toegepast. Vuistregel is een vlak van 

ca. 10 m
2

. Deze dilataties dienen in de ontwerpfase te worden uitgetekend. 
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5. Installaties: flexibele vloerverwarmingssystemen worden in gesloten lussen met een bepaalde maximale lengte 

aangebracht. Er is een plaats nodig om de leidingen via een verdeelstuk aan elkaar te koppelen. Meestal wordt 

dit in een kast geprojecteerd.  

 

II. Financiën 

INLEIDING - Indien het bestek volledig is, kan er met betrekking tot dit onderdeel geen meer- en minderwerk 

ontstaan. Alleen bij gerede twijfel over de geleverde kwaliteit kan er aanleiding zijn tot een controle van de 

drukvastheid van de dekvloer door een laboratorium. Over de keuze van dit laboratorium dient vooraf 

overeenstemming te zijn. Het Bedrijfschap voor Vloeren kan dit onderzoek ook uitvoeren, maar dan moet de directie 

vooraf akkoord gaan met deze keuze en zich conformeren aan de onafhankelijkheid hiervan. 

1. Keuze materiaal: indien de aannemer tijdens de uitvoeringsfase alsnog een voorkeur heeft voor een andere 

dekvloer als in het bestek staat vermeld, dan zijn de consequenties voor hem zelf. Dit kan nooit een reden zijn 

voor meerwerk ten laste van de opdrachtgever.  

2. Dikte vloer: wanneer er een dikkere dekvloer moet worden toegepast (om oneffenheden of een aflopende vloer 

op te vangen) kan er meer materiaal nodig zijn. Ook dit is geen reden voor meer- of minderwerk. De 

opdrachtgever vraagt niet om een dikkere vloer. 

3. Egaliseren: als de kwaliteit van de ondergrond niet voldoende is, kan het nodig zijn de vloer te egaliseren. Dit 

brengt hoge kosten met zich mee die te vergelijken zijn met de kosten van de vloer zelf. Vooraf moet 

overeenstemming zijn over de toedeling van deze kosten. 

4. Linoleum: dit materiaal vraagt om een gesloten toplaag en vereist altijd een egalisatielaag. Gebruikelijk is dat de 

kosten van deze egalisatielaag onderdeel vormen van het aanbrengen van linoleum. 

 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING -. In NEN 2747 wordt de classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken 

beschreven. het is bij gebrek aan regelgeving gebruikelijk dat de NEN 2741 ook wordt toegepast voor de 

anhydrietvloeren. 

1. NEN-bladen: In NEN 2747 wordt de classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van 

vloeroppervlakken beschreven. het is bij gebrek aan regelgeving gebruikelijk dat de NEN 2741 ook wordt 

toegepast voor de anhydrietvloeren. Denk daarbij aan de afwerkingtabellen voor vlakheid. Er is een Duitse norm 

beschikbaar (DIN 4802) die, als deze in het bestek van toepassing is verklaard, kan worden gehanteerd. 

Daarnaast is er een CUR rapport VC32 beschikbaar 

2. V&G-plan: dit onderdeel bevat weinig specifieke veiligheids- en gezondheidsrisico's. De gevaren die aanwezig 

zijn hebben veelal betrekking op een goede bereikbaarheid van de bouwplaats en valbeveiligingen. Desondanks 

dient het V&G-plan uitvoeringsfase te voorzien in de risico's met betrekking tot dit onderdeel. 

3. Garantie: al tijdens de bemonstering dienen de concept-garantieverklaringen te worden overhandigd. Hierin 

kunnen voorwaarden worden gesteld die tegenstrijdigheden bevatten. Bij vloerverwarming worden zeker eisen 

gesteld voor het opstarten van de verwarming. Dit dient geleidelijk te gebeuren. 

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING - In de voorbereiding moeten een aantal zaken worden besproken met de bouwkundige aannemer en, als 

er een vloerverwarmingssysteem wordt toegepast, met de installateur. Zo moet de isolatie op een vlakke 

ondergrond worden aangebracht. Dat betekent dat een breedplaatvloer, waarop een constructieve laag beton wordt 
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gestort, redelijk glad en waterpas moet worden afgewerkt. Hier gelden dus andere maatstaven dan bij een gehechte 

dekvloer. Bij kanaalplaatvloeren kan het voorkomen dat deze in meer of mindere mate getoogd zijn. Een 

hoogtecontrole op het hoogste punt is dan noodzakelijk. 

1. Ondergrond: de ondergrond dient te voldoen aan de eisen die het isolatiemateriaal stelt. Ruwe vloeren moeten 

mogelijk worden geëgaliseerd, bij bolle vloeren moet worden onderzocht of er op het hoogste punt nog 

voldoende dekking aanwezig is. 

2. Bemonstering: de bemonstering dient tijdig te worden opgestart. Men dient zich te realiseren dat er een aantal 

disciplines bij elkaar worden gebracht die wellicht een onderlinge afstemming vereisen. Eén van de vragen die 

aan de orde komt, is bijvoorbeeld tot hoever een dilatatie moet doorlopen en hoe deze daadwerkelijk wordt 

uitgevoerd.  

3. Wapening: vooraf moet worden vastgesteld of wapening nodig is. In de meeste gevallen gaat het om 

krimpwapening, die gewenst is bij vloeren dikker dan 40 mm. Dit dient met de constructeur te worden 

besproken. Wordt een vloerverwarming toegepast, dan is altijd een wapening noodzakelijk. 

4. Wind- en waterdichtheid: met de aannemer moeten de voorwaarden worden besproken waaraan het gebouw 

moet voldoen alvorens een start kan worden gemaakt met de dekvloeren. Voor anhydriet gelden zwaardere 

uitvoeringseisen dan voor een cementgebonden vloer. 

5. Planning: soms geven de dekvloeren aanleiding om de werkvolgorde om te draaien. De ruwbouw begint in de 

fundering en eindigt bij het dak. Bij oplevering van een gebouw gaat de voorkeur uit om van boven naar 

beneden te werken. De dekvloeren zijn meestal een gunstig moment om de werkvolgorde om te draaien. Dit 

moet planningstechnisch echter zeer goed worden voorbereid. 

6. Opslag materialen: opslag van de verschillende materialen (zand, cement en water) dient droog en vorstvrij 

plaats te vinden. Bij toepassing mortelsilo's moet de opstelplaats van de silo goed bereikbaar zijn.  

7. Materiaal: indien een anhydrietvloer wordt toegepast, is het van belang om te weten of het basismateriaal gips 

van natuurlijke oorsprong is of dat het van een ontzwavelingsproces afkomstig is. Met name fosforgips heeft 

een hogere concentratie radon, dat schadelijk is voor de gezondheid. 

8. Controle: met de aannemer dienen vooraf afspraken te worden gemaakt over de uit te voeren controles. Of de 

vloer waterpas ligt en of hij voldoende vlak is afgewerkt, is relatief eenvoudig te controleren. De noodzaak voor 

het controleren van de drukvastheid kan men beter vooraf aangeven, hieraan zijn kosten verbonden. 

9. Bereikbaarheid: de bouwplaats moet goed bereikbaar zijn voor de pomp. 

 

 

V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier is als voorbeeld ingevuld. Het geeft een indruk hoe het proces in tijd kan 

verlopen. Er moet worden ingeschat of dit overeenkomt met het werkelijke project. 

 

Nr. Activiteit (in aantal weken) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Werktekeningen architect                    

2. Wapening leggen                    

3. Aarding aanbrengen                    

4. Vloerverwarming                     

5. Aanvoer materialen                    

6. Smeren                    

7. Droogtijd                    
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Maatvoering 

2. Ondervloer 

3. Wapening 

4. Dilataties en beëindigingen 

5. Controle samenstelling 

6. Afwerking 

 

 

7. Afpappen 

8. Drogen 

9. Water 

10. Beloopbaarheid 

11. Controle kwaliteit 

12. Vloerverwarming 

 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - De controle op de uitvoering van de dekvloeren kan alleen achteraf plaatsvinden, als de vloer 

beloopbaar is. Pas dan kan men controleren of de vloer voldoende vlak is en of hij waterpas ligt. De NEN 2747 geeft 

richtlijnen voor deze onderdelen. Bij woningbouwprojecten geeft het bestek in veel gevallen een minimale eis mee. 

Dat maakt het controleren op basis van de NEN niet erg zinvol. 

1. Maatvoering: bij het aanbrengen van dekvloeren in kleinere ruimten, bijvoorbeeld een woning met slaapkamers, 

dienen voldoende meterpeilen beschikbaar te zijn. Werken met een laserstraal is in dat geval niet praktisch. Bij 

grotere ruimten, bijvoorbeeld een kantoorvloer kan uitstekend met een laserstraal worden gemaatvoerd. 

Maatvoeren vanaf het plafond met een maatlat moet niet worden toegestaan.  

2. Ondervloer: een goede ondervloer is schoon, vlak en er mogen geen scheuren in zitten. 

3. Wapening: bij het toepassen van wapening in een morteldekvloer is het van belang om te weten of deze wordt 

afgewerkt met natuursteentegels. In dat geval moet de wapening thermisch verzinkt zijn om roestvorming 

tegen te gaan dat zich zou kunnen aftekenen in de vloer. Om krimpscheuren op te vangen krimpwapening 

toepassen. De wapening mag niet doorlopen door de dilataties. Op naden van prefab betonvloerplaten extra 

wapening toepassen om zettingen op te vangen.  

4. Dilataties en beëindigingen: dekvloeren moeten worden gedilateerd ter plaatse van alle constructieve dilataties. 

Anhydrietvloeren moeten bij alle wanden worden vrijgehouden, bijvoorbeeld door het toepassen van  

PE-kantstroken van 4 mm. Bij vloerverwarming dient men meer dilataties maken. 

5. Controle samenstelling: als materialen voor 

een cementgebonden dekvloer los worden 

aangevoerd, moet een zeefanalyse van het 

zand worden overhandigd. Op basis 

hiervan kan vooraf worden bepaald hoe de 

verhouding zand-cement moet worden om 

een vooraf vastgestelde kwaliteit te 

waarborgen. Na menging van de 

ingrediënten kan men een deel van het 

mengsel in een doorzichtige fles doen en 

deze door schudden ontmengen, na 

toevoeging van water. Nadat het mengsel 

tot rust is gekomen, tekenen zand en 

cement zich duidelijk af.  

6. Afwerking: bij een cementdekvloer wordt 

de mortel verspreid, handmatig verdicht en Fig. 2 | Aanbrengen van isolatie 
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onder een rei afgewerkt. Om de toplaag verder te verdichten, en daarmee een hogere drukvastheid te krijgen, 

wordt de vloer vervolgens machinaal gevlinderd. Bij een kwaliteit hoger dan een D20 is vlinderen noodzakelijk. 

7. Voorzieningen: let erop dat de ruimte waar een vloer wordt aangebracht tochtvrij is. Tocht kan een te snelle 

droging veroorzaken waardoor onthechting van de ondergrond kan ontstaan. Ook moet worden vermeden dat 

regenwater op de verse vloer kan komen, hetzij via raamopeningen, hetzij door de bovengelegen vloeren. 

8. Afpappen: om de vloer dicht te maken moet de cementdekvloer 1 dag na het aanbrengen afgepapt worden 

(cement/watermengsel). Let erop dat de afpaplaag niet te dik wordt aangebracht, omdat dit anders als een 

slikhuid gaat functioneren en hechtingsproblemen kan geven bij lijmlagen.  

9. Drogen: voor het drogen van de vloer kan het best gebruik worden gemaakt van natuurlijke ventilatie. Het 

gebruik van kachels of bouwdrogers is af te raden. Ook moet opgepast worden voor tocht. Hierdoor kan de 

droging te snel gaan, waardoor het cement 'verbrandt'. 

10. Water: indien anhydriet is toegepast, moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat er water op 

de afgewerkte vloer kan komen (bijvoorbeeld regenwater). Het water kan het anhydriet alsnog verzepen 

waardoor de kwaliteit sterk achteruit gaat. 

11. Beloopbaarheid: nadat een vloer is aangebracht, moet de toegang tot de vloer worden geblokkeerd. Dit dient op 

een duidelijke wijze te geschieden, een panlat in de deuropening is onvoldoende. Vloeren worden buiten de 

werktijden om nogal eens vernield door vandalisme. 

12. Controle kwaliteit: nadat de vloer 28 dagen oud is, bestaat de mogelijkheid om cilinders uit te boren van de 

dekvloeren. Deze cilinders worden opgestuurd naar een laboratorium die er vervolgens blokjes van zaagt van 

30X30X30 mm. Deze worden gedrukt en de resultaten geven een beeld van de geleverde kwaliteit in het werk.  

13. Vloerverwarming: het vloerverwarmingssysteem dient, voordat wordt begonnen met de dekvloeren, te worden 

afgeperst. Het systeem moet minimaal 24 uur onder druk blijven om te kunnen vaststellen dat het systeem 

waterdicht is. Het in werking stellen van de vloerverwarming dient met beleid te geschieden. De temperatuur 

mag in beginsel niet hoger zijn dan 15 ºC en kan per 24 uur worden opgevoerd tot de maximale temperatuur is 

bereikt. Meestal is 30 ºC à 35 ºC het maximum. Bij het verdeelelement dient een temperatuurbegrenzer 

aanwezig te zijn. 
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C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Materialen conform bestek    

2. Verwerkingsvoorschriften en kwaliteitsverklaringen aanwezig    

3. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld    

4. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld    

5. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

6. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter 

controle 

   

7. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

8. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

9. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

10. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

11. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering    

12. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

13. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

14. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel    

B. Voorbereiding    

15. Voldoende meterpeilen aanwezig    

16. Minimaal benodigde dikte aanwezig    

17. Ondergrond schoon    

18. Ondergrond aangebrand    

19. Samenstelling van de mortel    

20. Los houden van wanden en kolommen    

21. Ruimte tochtvrij    

22. Is er een werkplan ingediend ter controle    

23. Is het werkplan goedgekeurd    

24. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

25. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

26. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

27. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

28. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

29. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle    

30. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

31. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig    

32. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

33. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet    

34. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

35. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk    

36. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

37. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)    

C. Uitvoering    

38. Isolatie juiste dikte en gesloten aangebracht    

39. Wapening aanwezig    

40. Vloerverwarming afgeperst    

41. Voldoende verdichting (vlinderen)    

42. Voldoende gladde afwerking    

43. Voldoende afpappen    

44. Is de maatvoering gecontroleerd    

D. Nacontrole    

45. Controle waterpasheid van de vloer    

46. Controle vlakheid van de vloer    

47. Controle hechting (geen losse stukken)    

48. Controle door middel van drukproeven gewenst    

49. Geschikt voor tapijt    

50. Nadere egalisatie nodig voor marmoleum    

51. Opstarten vloerverwarming gelijkmatig    

52. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

53. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    

 

 Eventuele opmerkingen: 
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Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


