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Vocht, schimmel, zwam; houten balkenvloeren met kruipruimtes zijn er 

goed in. Isoleren doen ze daarentegen minder. Reden voor woonbedrijf 

Eindhoven om ze bij de renovatie van Philipsdorp te vervangen door een 

vloersysteem dat korte metten maakt met vocht en kou.

Tekst en fotografi e: Jan Willem Kommer

De Plataanbuurt heeft maar weinig last van 

het leggen van de renovatievloeren. Slechts 

één ochtend per week staan er twee vracht-

wagens opgesteld, eentje met kleikorrels en 

eentje met de ingrediënten voor de dekvloer. 

(foto: Jan Willem Kommer)
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PHILIPSDORP: 
LICHTEND 
VOORBEELD 
VOOR VLOER-
RENOVATIES
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Tijd voor vernieuwing
De auto van de zaak is uit, net als de laptop en 
de mobiele telefoon. Tegenwoordig moet je als 
werkgever een goede pensioenregeling, reiskos-
tenvergoeding en flexibele werktijden bieden 
om werknemers aan je te binden. Vergeleken 
met 100, 150 jaar geleden is dat een koopje. Toen 
bouwden werkgevers hele woonwijken voor hun 
personeel. In Eindhoven bestaat nog steeds Phi-
lipsdorp, een cluster van ruim 750 woningen die 
Anton Philips tussen 1910 en 1925 liet bouwen 
om de werknemers van zijn gloeilampenfabriek 
te kunnen huisvesten. In een eeuw tijd is er nogal 
wat veranderd qua woonwensen en -eisen, en 
er zijn forse ingrepen nodig willen de arbeiders-
woningen uit die tijd daar in mee kunnen. Niet 
zelden is slopen en nieuwbouw praktischer en 

voordeliger, maar zeker bij fabrieksdorpen spelen 
er ook andere dingen mee. Philipsdorp heeft een 
grote cultuurhistorische waarde, is grotendeels 
beschermd stadsgezicht en bevat een flink aantal 
gemeentelijke monumenten. Allemaal redenen 
waarom woningcorporatie Woonbedrijf heeft 
gekozen voor renovatie van de woningen.
 
Complete opknapbeurt
De renovatie van Philipsdorp is in 2011 gestart en 
neemt in totaal zo’n zes jaar in beslag. Dat is lang 
maar de 771 woningen worden dan ook van nok 
tot kruipruimte aangepakt; kozijnen, hang- en 
sluitwerk, dakpannen, badkamer, keuken, toilet 
en vlizotrap worden vervangen. Ook worden 
maatregelen getroffen om het energielabel van 
de woningen te verhogen van D, E of F naar B.

Als de kruipruimte is uitgegraven wordt langs de 

wanden isolatieband aangebracht om koudebruggen 

te voorkomen. (foto: Jan Willem Kommer)

Voor de dekvloer 

wordt gelegd, wordt 

de laag korrels vlak-

gemaakt en bedekt 

met folie. Die zorgt 

ervoor dat de korrels 

op hun lek blijven en 

dat er geen specie in 

de ondergrond kan 

komen. (foto: Jan Wil-

lem Kommer)

mb05_philipsdorp.indd   40 14-10-16   09:21



MEBEST   oktober 2016   41

Eén van die maatregelen is de vervanging van 
de vloer. Zoals bij de meeste woningen die voor 
1950 zijn gebouwd, hebben de huizen een hou-
ten balkenvloer met een kruipruimte daaronder. 
Qua isolatie is dat niet best en het levert vaak 
ook vochtproblemen op, schimmel en zwam. De 
speciaal voor dit soort renovaties ontwikkelde 
Vloer+ moet aan dat leed een eind maken.
 
Geëxpandeerde kleikorrels
Het Vloer+ systeem is een product van de crisis. 
“Er werd nauwelijks nieuw gebouwd dus ik ben 
op zoek gegaan naar alternatieven”, zegt vloeren-
ondernemer Marc van de Middegaal. “De reno-
vatiemarkt bood wel kansen, maar niet met de 
gebruikelijke technieken en prijzen die zo enorm 
onder druk stonden. Ik moest dus met iets anders 

komen.” Hij stuitte op de geëxpandeerde kleikor-
rels die vooral worden gebruikt als vulmateriaal 
onder wegen en achter damwanden, en als 
substraat in daktuinen. Het materiaal is licht, het 
weegt maar zo’n 340 kilo per kuub, en heeft een 
prima isolatiewaarde. “Ideaal om kruipruimtes 
mee te vullen”, aldus Marc van de Middegaal. “In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld schelpen of tem-
pexkorrels nemen deze kleikorrels vocht op; en 
veel ook. Als het grondwater 10 cm stijgt, dan zul 
je zien dat de korrels tot 2 cm daarboven nog nat 
zijn, maar dat ze daarboven droog blijven.” Dat 
betekent dat dus ook de dekvloer en de vloeraf-
werking droog blijven. Omdat de korrel hard is 
en zijn vorm behoudt, kun je er een dekvloer op 
maken en kunnen mensen dus ook harde vloeraf-
werkingen, coatings en gietvloeren kiezen.
 

De kruipruimte is opgevuld met een dikke laag 

kleikorrels. Die zorgen voor isolatie en ze houden 

de boel droog. (foto: Jan Willem Kommer)

Ideaal om kruipruimtes 
mee te vullen
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Eenvoudig en razendsnel
Het principe is simpel. Nadat de houten balken-
vloer uit de woning is verwijderd en de opleg-
gaten zijn dichtgemaakt, wordt er isolatieband 
langs de wanden aangebracht. Die kantstrook 
houdt de vloer los van de wanden zodat er geen 
koudebruggen ontstaan. Vervolgens worden 
vanuit een vrachtwagen de kleikorrels in de 
leeggehaalde kruipruimte van de woning gebla-
zen. De laag varieert van zo’n 25 cm tot 60 cm, 
afhankelijk van de diepte van de kruipruimte. De 
korrellaag wordt vlak gemaakt en bedekt met 
plastic folie. Die afdeklaag zorgt ervoor dat de 
korrels op hun plek blijven liggen als de dekvloer 
wordt aangebracht en hij voorkomt dat er specie 
in de korrellaag komt; samengeklonterde korrels 
isoleren immers minder goed.
Volgende stap is het aanbrengen van de 7 cm 
dikke gewapende zandcementdekvloer. Die 
wordt gevlinderd en dan is de vloer klaar. Het 
geheel gaat in een razend tempo, in Philipsdorp 
doet Vloer+ twee tot drie woningen op een 
dag. Ook na het leggen blijft de snelheid erin. 
Na een dag kan er op de vloer worden gelopen 
en na twee weken kan de vloerbedekking erop. 
“Normaal gesproken duurt het een week of zeven 

voor zo’n vloer droog is, maar voor de renovatie 
van een huurwoning is dat te lang” zegt Marc van 
de Middegaal. “Daarom werken we met droog-
tijdversnellers. Als het moet kunnen we ervoor 
zorgen dat mensen al na drie dagen weer in hun 
woning kunnen.”
 
Timing is alles
Marc van de Middegaal bedacht zijn nieuwe 
vloerconcept precies in de periode dat Woonbe-
drijf de plannen ontvouwde voor de renovatie 
van Philipsdorp. Bij dat project was de Bouwhulp-
groep betrokken, een architecteninitiatief dat 
zich nadrukkelijk richt op renovatievraagstuk-
ken. “Zij hebben een concept bedacht waarbij 
woningen worden gerenoveerd met complete 
componenten. Het idee is om met een vaste club 
partijen in een heel korte tijd zo’n onderdeel van 
een woning te kunnen vervangen. Voor bijvoor-
beeld daken en gevels hadden ze al zo’n systeem, 
maar nog niet voor de vloer. Mijn plan paste goed 
in het concept dus ik kwam op het juiste mo-
ment. Vanaf het begin zijn we bij deze renovatie 
betrokken, in bijna alle woningen in Philipsdorp 
ligt onze vloer.”
 

Vanuit de vrachtwagen met automatische menginstallatie 

wordt de specie de woning ingepompt. Bij zulke kleine vloerop-

pervlakken als in de voormalige arbeidswoningen in Philipsdorp 

gebeurt het afreien van de vloer nog wel handmatig. 

(foto: Jan Willem Kommer)

Het gaat in een 
razend tempo
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Wachten op een ISSO-code
Voor het mooie zou Vloer+ misschien een paar 
jaar eerder bedacht moeten zijn; dan had de 
vloer bij de start van de renovatie al de ISSO-
code gehad waar nu nog het wachten op is. “De 
ISSO-code geeft aan dat de isolatiewaarde van 
een product is onderzocht en dat er een bepaalde 
waarde aan is gekoppeld”, legt Marc van de Mid-
degaal uit. “Door de waardes van alle isolerende 
maatregelen in een woning op te tellen, wordt 
het energielabel vastgesteld.” Omdat Vloer+ 
zonder ISSO-code nog niet meedoet in die reken-
som en Woonbedrijf wel label B wilde behalen, 
moesten wat extra maatregelen worden getrof-
fen op andere plekken in de woning; bijvoorbeeld 
door betere isolatie toe te passen bij het dak of 
in de gevel. Of door, zoals bij de hoekwoningen 
gebeurde, een laag tempex op de korrellaag te 
leggen voordat de dekvloer werd aangebracht. 

“Misschien zouden de woningen zelfs naar label 
A gaan als onze vloer meetelt”, zegt Marc van de 
Middegaal. Hij hoopt dat aan het eind van dit 
jaar te weten, dan verwacht hij de ISSO-code voor 
Vloer+ op zak te hebben.

Nog zat te doen
Vloer+ is heel specifiek voor de renovatiemarkt 
ontwikkeld, en dan vooral voor de vervanging 
van houten balkenvloeren. Dat type vloer is sinds 
de jaren vijftig bij nieuwbouw echter succes-
sievelijk vervangen door beton dus de markt is 
eindig. Bang om zonder werk te komen zitten is 
de vloerenondernemer echter niet. Volgens de 
cijfers zouden er in Nederland nog zo’n 2 miljoen 
woningen met dit soort vloeren moeten zijn dus 
voorlopig kan hij nog even vooruit. “Daarnaast is 
het een vloer die je evengoed in nieuwbouw toe 
kan passen en die markt leeft weer.”

Al twee weken nadat de vloer 

is gelegd kan de vloerbedek-

king erop. 

(foto: Jan Willem Kommer)

Vlinderen maakt de vloer nog wat 

vlakker en dichter. Daarna mag er 

een dag niet op worden gelopen. 

(foto: Jan Willem Kommer)
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