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Wegwijzer

Stichting De Twaalf Ambachten is het in 1977 in 
Boxtel opgerichte centrum voor alternatieve techniek. 
Dit centrum experimenteerde jarenlang op het 
gebied van verwarming en isolatie (stralingswarmte, 
warmtemuren, tegelkachels), nieuwe bouw-methoden 
(het Onderlandhuis), duurzame energie, waterbesparing 
en waterzuivering. 
Over al deze, en meer, onderwerpen zijn boeken 
en werkmappen geschreven, waaronder de 
werkdocumentatie die u nu in handen heeft.
 
De Twaalf Ambachten is een niet-gesubsidieerde 
stichting. Ons werk kan gedaan worden dankzij een 
bijdrage van onze donateurs.

Meer informatie over ons werk en over onze uitgaven 
vindt u op onze uitgebreide website:  
www.de12ambachten.nl 
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Waarom warmtemuren?
Al jaren propageert De Twaalf Ambachten het 
gebruik van stralingswarmte om onze huizen te 
verwarmen. Stralingswarmte, bijvoorbeeld zoals 
geproduceerd door een tegelkachel, is al van ouds-
her bekend als een zeer aangename, zuinige en 
gezonde manier van verwarmen. De tegelkachel 
kan daarbij een gezellige kern in de huiskamer 
vormen. Echter: hij is in principe alleen geschikt 
om een centrale woonruimte te verwarmen. 
Een  interessante mogelijkheid ontstaat, wanneer 
wij in onze moderne, van centrale verwarming 
voorziene woonhuizen de cv-ketel (liefst natuurlijk 
een hoogrendement ketel) gaan gebruiken om onze 
muren te verwarmen. Deze muren worden dan op 
een speciale manier gebouwd en voorzien van een 
leidingenpatroon. Wanneer nu door deze leidingen 
warm water stroomt, gaat de muur warmte afgeven 
en wel voor het grootste deel stralingswarmte. Dit 
betekent een veel gezondere wijze van verwarmen 
en levert een forse besparing op, omdat de warm-
teverliezen, die kenmerkend zijn voor onze cv zich 
hierbij vrijwel niet voordoen. De muren vormen 
als het ware een vloerverwarmings-systeem op z’n 
kant, echter zonder de nadelen van vloerverwar-
ming (hete voeten, weinig ruimte voor individuele 
aanpassing van de warmtebe hoefte, traag).

En om dan toch nog even op de tegelkachel terug te 
komen: de tegelkachel als warmtebron voor meer 
dan één vertrek wordt pas werkelijk interessant 
als we de mogelijkheden van een warmtemuursy-
steem, verwarmd door middel van een tegelkachel, 

gaan onderzoeken. We komen hierop terug in 
hoofdstuk 6 van deze werkmap.

In Nederland zijn steeds meer installateurs die 
warmtemuren bij u kunnen plaatsen. Er worden 
hierbij verschillende bouwwijzen gehanteerd, ieder 
met hun eigen voor- en nadelen. 

Een systeem dat eenvoudig is om zelf aan te leggen, 
en dat nog relatief goedkoop is ook, is bedacht door 
een van de vrienden van De Twaalf Ambachten: 
de helaas inmiddels overleden Willy Bouwens uit 
Raamsdonksveer. Toen hij op een Boxtels studie-
weekend met de Finse tegelkachelbouwer Heikki 
Hyytiäinen zijn idee presenteerde was iedereen 
verbluft door de eenvoud en de goede moge-
lijkheden voor zelfbouw. Wij hebben toen Willy 
dan ook meteen gevraagd enige modelwanden 
te maken, die we in ons bezoekerscentrum lieten 
zien. Bovendien werden ook ons kantoor en een 
aangrenzende bezoekersruimte in Boxtel voorzien 
van warmtemuren volgens zijn systeem.

Het systeem van Willy Bouwens bestaat in alle 
gevallen uit een voorzetwand. Tegen een gipsplaat-
basis wordt de verwarmingsslang bevestigd met 
bindbandjes of een klemstrip. Het geheel wordt 
afgestuct en op de afwerking en aansluiting na is 

Inleiding

De Fin-oven, één van de tegelkachels die u zelf kunt bouwen 
bij De Nieuwe Ambachterij in Oostburg.
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de warmtemuur bedrijfsklaar! Kunt u zich een een-
voudiger systeem voorstellen? Wij in ieder geval 
niet. We besteden in het vervolg van deze werkmap 
dan ook de nodige aandacht aan deze bouwwijze. 
En ook zult u een hoofdstuk aantreffen over het 
stap voor stap toevoegen van warmtemuren aan en 
verwijderen van convectors (de gegolfde of gerib-
belde plaatstalen luchtverwarmingselementen) uit 

een bestaande cv-installatie. 
Vervolgens besteden we enige aandacht aan de 
planning van warmtemuren: hoe groot worden ze en 
hoe warm? Waar moet ik ze plaatsen? Hoe moet ik 
isoleren? Deze en andere soortgelijke vragen wor-
den beantwoord in hoofdstuk 2 . Tenslotte komt dan 
de bouw aan de orde in hoofdstuk 3 en 4, waarna we 
in hoofdstuk 5 ingaan op het stap voor stap ombou-

wen van een cv-installatie met convectoren naar een 
warmtemuurinstallatie en u nog enige technische  
informatie krijgt over ketels, leidingen (maten), 
knel-fittingen en verdelers. In hoofdstuk 6 tenslotte  
een uiteenzetting over het veelbelovende nieuwe 
warmte muursysteem, waarbij de warmtemuren in 
een compleet woonhuis verwarmd kunnen worden 
door één centraal geplaatste tegelkachel. 
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Wat is verwarming? En wat is 
comfortabel?
Het lijkt vreemd om je af te vragen wat verwar-
ming nu eigenlijk is. Toch dienen we onszelf 
deze vraag te stellen. Een verkeerd begrip van 
de aard van verwarming leidt namelijk maar 
al te snel tot een verkeerd ontwerp van een 
verwarmingssys teem.

Om te beginnen is het woord verwarming zelf 
al misleidend. Een verwarmingssysteem dient 
namelijk niet om ons te verwarmen. Onze li-
chaamstemperatuur blijft tenslotte altijd het-
zelfde als het goed is. Verwarming dient echter 
te voorkomen dat wij teveel warmte verliezen 
en dat we ons behaaglijk kunnen voelen. Want 
wat is comfortabel?  Dit vereist enige uitleg over 
hoe ons lichaam zich gedraagt.

Door onder meer spierbewegingen en onze 
spijsvertering, produceert ons lichaam continu 
warmte. Deze warmte ontstaat door verbranding 
van voedsel. Zelfs tijdens onze slaap produ-
ceert ons lichaam nog warmte. Voor een deel 
is deze warmte ook nodig. Zoals iedereen wel 
weet, dient onze li chaams temperatuur ongeveer 
37,5°C te bedragen. Wordt die temperatuur 

hoger af lager, dan kunnen we niet goed functi-
oneren, zijn we ziek of onder koeld.

Omdat onze omgevingstemperatuur, althans 
in onze contreien, in het algemeen lager is dan 
onze lichaamstemperatuur, geven we doorgaans 
warmte af aan onze omgeving. De hoeveelheid 
warmte die we afstaan, kan door ons lichaam vrij 

goed geregeld worden: Is het warm, dan gaan we 
bijvoorbeeld zweten, is het te koud dan kunnen 
we gaan rillen, zodat onze spieren meer warmte 
produceren. Op deze manier kunnen we ons vrij 
goed aanpassen aan allerlei situaties. Maar voe-
len we ons daar ook altijd lekker bij? Deze vraag 
moeten we natuurlijk ontkennend beantwoorden: 
als we zweten of rillen, voelen we ons daarbij in 
het algemeen niet prettig.

Het doel van verwarming kunnen we na deze uit-
leg nauwkeuriger vaststellen: verwarming dient 
er voor zorg te dragen, dat ons lichaam zich bij 
de temperatuur van onze omgeving kan aanpas-
sen, zonder dat we ons daarbij onprettig voelen. 
Het gaat met andere woorden om het comfort. 
Nu wordt tevens de opmerking aan het begin van 
deze paragraaf duidelijk. Om je in ons klimaat 
comfortabel te voelen, dienen we er met onze 
verwarming zorg voor te dragen dat we niet zo-
veel warmte dreigen te verliezen, dat ons lichaam 
noodmaatregelen moet treffen, zoals rillen.

Temperatuur en warmte
Hoewel we met de diverse soorten verwarming 
nooit ons lichaam verwarmen (dat zou fataal 

1.  Stralingswarmte

De verschillende vormen van warmte-uitwisseling van ons 
lichaam met de omgeving.



7

Een eenvoudig zelf te maken stralingswarmte-thermometer.

kunnen zijn), verwarmen we in het algemeen wel 
iets anders, namelijk de lucht in onze huizen. De 
meeste typen verwarming zijn daarop gericht. 
Uit ervaring weten we dat een luchttemperatuur 
ergens tussen de 20ºC en 25ºC “comfortabel” 
(althans: wat daarvoor moet doorgaan) is. Bij deze 
luchttemperatuur kan ons lichaam in ieder geval 
onze warmte-afgifte gemakkelijk, zonder radicale 
maatregelen, regelen. Met de kwaliteit van ver-
warming heeft dit echter niets te maken, evenmin 
als met gezondheid, zoals we straks zullen zien.

Het verhaal van deze luchttemperatuur is echter 
niet compleet. Niet alleen de luchttemperatuur 
is namelijk van belang. Laten we bijvoorbeeld 
eens ons binnenklimaat in de zomer met dat van 
in de winter vergelijken. In de winter kan het in 
een niet al te goed geïsoleerd huis nodig zijn dat 
we ‘s morgens de verwarming opstoken, totdat 
de temperatuur van de lucht 25°C bedraagt. Te-
gelijkertijd kan het zo zijn dat we ‘s zomers een 
(lucht-) temperatuur van 25°C binnenshuis on-
aangenaam warm vinden. Hoe is dit te verklaren?

We moeten hiertoe weer even terug naar een 
beschouwing over ons lichaam. Ons lichaam kan 
namelijk op verschillende manieren warmte afge-
ven aan onze omgeving. Op de eerste plaats geven 
we warmte af aan de lucht: koele lucht strijkt 
langs onze huid, of onze kleding, en neemt dan 
warmte mee. Deze vorm van warmte-overdracht 
noemen we convectie. Ook via onze longen geven 
we warmte af. Ingeademde lucht wordt in onze 
longen verwarmd tot bijna 37,5°C en daarvoor is 

natuurlijk lichaamswarmte nodig. De bijdrage van 
deze opwarming van lucht is overigens beschei-
den. Belangrijker is de overdracht van warmte 
via verdamping. Deze verdamping vindt plaats 
via onze longen: uitgeademde lucht bevat meer 
waterdamp dan ingeademde lucht. Deze extra 
hoeveelheid water verdampt in onze longen en 
ook daarvoor is warmte nodig. Daarnaast vindt 
verdamping plaats aan de oppervlakte van de 
huid (zweet).

Vervolgens kan ons lichaam warmte afgeven aan 
koude voorwerpen. Als we een sneeuwbal ma-
ken in onze handen, geven we warmte af aan de 
sneeuwbal. Als we hem lang genoeg vasthouden 
zal hij zelfs smelten. De warmte-overdracht vindt 
in dit geval plaats door middel van geleiding. 
Tenslotte geven we warmte af door middel van 
straling. Deze laatste vorm van warmte-afgifte 
is wat moeilijker te begrijpen en behoeft daarom 
wat nadere uitleg.

Wanneer we in een vacuüm twee voorwerpen 
met een verschillende temperatuur dicht bij el-
kaar plaatsen, krijgen ze op den duur toch de-
zelfde temperatuur, die ergens tussen de twee 
oorspronkelijke temperaturen in ligt. Blijkbaar 
heeft het heetste voorwerp warmte afgestaan aan 
het koelere. Omdat zich tussen de twee voor-
werpen niets bevond, ook geen lucht, moet de 
warmte-overdracht anders plaatsgevonden heb-
ben dan door middel van convectie of geleiding. 
De warmte-overdracht in dit geval heeft dat ook 
plaats gevonden door middel van straling.

We hoeven echter niet naar het laboratorium om 
warmtestraling tegen te komen. De warmte van de 
zon bijvoorbeeld, bereikt de aarde ook door mid-
del van straling. Wie wel eens vlak bij een tegel-
kachel heeft gestaan, heeft ongetwijfeld kunnen 
genieten van de aangename warmtestraling uit 
die kachel. In het algemeen kunnen we stellen dat 
altijd wanneer er een temperatuurverschil bestaat 
tussen twee voorwerpen, er warmte uitgestraald 
wordt; van het warmere naar het koudere. En hoe 
groter het temperatuurverschil, hoe meer warmte 
er uitgestraald wordt door het hetere voorwerp.
Dit geldt ook voor ons lichaam. Staan we bij-
voorbeeld dicht bij een koude ruit in de winter 
dan lijken we op een afstand te voelen dat die 
ruit koud is. Wat we in feite voelen is dat onze 
huid meer warmte gaat wegstralen (ofwel: kwijt 
raakt) naar die ruit toe.
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evenveel warmte in de vorm van straling 
af, als het opneemt.

Een benadering van de stralingstem-
peratuur is te bepalen met een thermo-
meter met een zwart geverfd koperen 
plaatje, dat vastgeklemd zit aan het 
kwikbolletje. De thermometer komt in 
een kastje met een glasplaatje ervoor 
te hangen. Een dergelijke thermome-
ter kun je eenvoudig zelf maken.

De temperatuur die je meet met deze 
zelfgemaakte stralingsthermometer 
is slechts een benadering van de stra-
lingstemperatuur. Het is in ieder geval 
van belang om de stralings-thermometer 
enige minuten te laten hangen op de 
plaats waar je wilt meten. Voor demon-
stratiedoeleinden geeft deze thermome-
ter echter wel een indicatie van koude en 
warme vlakken.

Grafiek geeft inzicht
Wanneer de stralingstemperatuur bekend 
is, kan uit een grafiek, zoals op deze pagina is af-
gebeeld bepaald worden of de ruimte comfortabel 
is, althans wat de temperatuur betreft. In de grafiek 
staat langs de horizontale as de stralingstempera-
tuur en langs de verticale de luchttemperatuur. 
Binnen de zwarte band is het klimaat behaaglijk. 
Daarboven te warm, eronder te koud.

We kunnen nu begrijpen waarom dezelfde lucht-
temperatuur van 25°C in de zomer te warm en in 
de winter aangenaam kan zijn: In de zomer zijn 
de muren van ons huis warmer, zodat we minder 
warmte afgeven in de vorm van straling. We heb-
ben het dan warmer dan in de winter, wanneer de 
muren kouder zijn en we dus meer warmte aan die 
muren afgeven via straling.

Welke temperatuur is 
comfortabel?
We hebben gezien dat de mate van comfort niet al-
leen afhangt van de luchttemperatuur maar ook van 
de temperatuur van de ons omringende voorwer-
pen. Vooral de muren, ramen, plafond en vloer zijn 
hierbij van belang. Nu doet zich het probleem voor 
dat we de luchttemperatuur vrij eenvoudig kunnen 
meten met behulp van een thermometer. Het vergt 
echter tamelijk ingewikkelde berekeningen om uit 
de temperatuur van alle ons omringende oppervlak-
ken te bepalen hoeveel warmte ons lichaam via 
straling aan die vlakken afgeeft.

Toch is het van belang om hierover iets te kunnen 
zeggen, met name wanneer we ons huis anders 
gaan verwarmen, namelijk met stralingswarmte. 
Daarom wordt in dit soort situaties wel gebruik 
gemaakt van de zogenaamde stralingstemperatuur. 
De exacte stralingstemperatuur in een punt is dan 
de temperatuur die een voorwerp in dat punt aan-
neemt als het in evenwicht is met de omgeving. 
Met andere woorden, het geeft op dat moment 

Het verband tussen behaaglijkheid en stralings- en luchttemperatuur. Het 
gebied binnen de zwarte band is behaaglijk te noemen. De breedte van de 
band hangt samen met individuele verschillen in inspanning en kleding.
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Uit de grafiek wordt in ieder geval duidelijk, dat 
tamelijk uiteenlopende situaties allemaal toch 
behaaglijk kunnen zijn. Bij een luchttemperatuur 
van rond het vriespunt, bijvoorbeeld, blijkt dat er 
een comfortabele situatie mogelijk is bij een stra-
lingstemperatuur van ongeveer 32º C. Deze situatie 
doet zich bijvoorbeeld voor in ski-oorden, waar 
je vaak hoog in de bergen tussen de sneeuw nog 
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opwarmen tot 32º C om een redelijk behaaglijk 
klimaat te bewerkstelligen. (bij dit soort verwar-
ming wordt het vaak al gauw benauwd; hoofd-
pijn en een droge keel zijn hierbij de bekende 
verschijnselen...)

In een huis met grote vensters die ongeïsoleerd 
zijn, kan de temperatuur van die glasvlakken in 
de winter best 8º C zijn. De stralingstemperatuur 
in de buurt van die vensters kan dan ook gemak-
kelijk dalen tot 10º C. Uit de grafiek lezen we af, 
dat we de luchttemperatuur  moeten verhogen tot 
27º C om het enigszins behaaglijk te krijgen in de 
buurt van het raam! We zien dan overigens nog 
af van de tocht langs koude glasvlakken, die bij 
luchtverwarming onvermijdelijk ontstaat.

Wat gaan we verwarmen?
Op grond van de grafiek uit de vorige paragraaf, 
kunnen we concluderen dat er nogal wat uit-

kunt zonnen. De zon in het hooggebergte kan een 
dergelijk hoge stralingstemperatuur met gemak 
benaderen. Een voorwaarde is overigens wel dat 
het windstil is. Wanneer het zou waaien, zou de 
koude lucht zorgen voor teveel warmteverlies 
door convectie.

Bekijken we vervolgens de situatie bij een stra-
lingstemperatuur van rond de 0º C (Bijvoorbeeld 
’s winters in een auto, waarbij de wanden van de 
auto allemaal afgekoeld zijn tot rond het vries-
punt) dan blijkt dat de autokachel de lucht moet 

eenlopende situaties zijn, die wat temperatuur 
betreft comfortabel zijn. Het meest gebruikelijke 
klimaat in onze veelal redelijk geïsoleerde huizen 
met centrale verwarming, is een luchttempera-
tuur van rond de 22º C en een corresponderende 
stralingstem peratuur van ongeveer 16º C. Dit be-
tekent dat de ons omringende wanden gemiddeld 
ook een temperatuur hebben van l6º C.

Waarom pleit De Twaalf Ambachten dan al jaren 
voor stralingswarmte? Maakt het enig verschil? 
Jazeker! Dat het in een CV-verwarmd huis in het 
algemeen niet te koud is, staat buiten kijf. Het gaat 
echter bij comfort ook nog om andere zaken, zoals 
de luchtkwaliteit, plaatselijke onbehaaglijkheid 
door tocht, behaaglijkheid bij een verschillende 
mate van inspanning etc. Bovendien is het bij 
ieder verwarmingssysteem belangrijk om te letten 
op het energieverbruik. Welnu, wij menen dat een 
verwarmingssysteem, voor een belangrijk deel 
gebaseerd op stralingswarmte, op al deze punten 
gunstig afsteekt, vergeleken bij luchtverwarming. 
We zullen de voordelen puntsgewijs behandelen.

Luchtkwaliteit en tocht
Alle vormen van luchtverwarming, inclusief de 
CV, verwarmen, zoals het woord al zegt, de lucht. 
Deze opgewarmde lucht stijgt op boven radiato-
ren*  , roosters in de vloer (zgn. convector kui len) 
of boven de kachel. Langs koude vlakken, zoals 
ramen, koelt deze warme lucht weer af en hier 
ontstaat een neerwaartse luchtstroming. Vandaar 
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dat veel mensen in een luchtverwarmd huis klagen 
over tocht in de nek, wanneer ze in de buurt van 
een raam zitten. Ook over de vloer ontstaat een 
luchtstroming. Tenslotte moet een radiator of 
kachel van onder lucht aanzuigen om die vervol-
gens op te kunnen warmen. Het gevolg: koude 
voeten. Warme lucht stijgt en zo kunnen we, 
vooral in hogere vertrekken, dicht bij het plafond 
een “bel” van warme lucht waarnemen. Meet in 
zulke gevallen met een gewone luchtthermometer 
de temperatuur in die “bel” en vergelijk de ge-
meten waarde eens met de temperatuur vlak bij 
de vloer. In heet gestookte centraal verwarmde 
huizen kan het temperatuurverschil oplopen tot 
twintig en soms zelfs dertig graden!

Deze luchtcirculatie in huis heeft echter nog 
een ander gevolg: het stof dat van nature in huis 
ontstaat wordt continu in de luchtstroom in be-
weging gehouden. We ademen op deze manier 
aardig wat stof in. Door dit verschijnsel ont-
staat ook het bekende misverstand, dat centrale 

verwarming droge lucht zou produceren. Een 
onderzoek dat een aantal jaren geleden in de VS 
heeft plaatsgevonden heeft aangetoond dat wij 
als mensen de luchtvochtigheid in het geheel 
niet kunnen waarnemen. Het droge gevoel in de 
mond ontstaat dan ook niet doordat de lucht te 
droog is, maar omdat zij teveel stof bevat! De 
remedie was in veel gevallen het aanbrengen van 
waterbakjes aan de verwarming. Deze ingreep 
heeft het misverstand alleen maar versterkt: het 
droge gevoel in de mond verdween weliswaar 
(enigszins). Maar niet omdat de lucht op zich 
vochtiger werd, maar omdat vocht stof bindt.

Met name in industriegebieden en in huizen die 
dicht bij autowegen liggen, is zelfs een gezond-
heidsrisico aanwezig. Men kan hier te maken krij-
gen met zeer fijne stofdeeltjes, ook wel microstof 
genoemd. Dit microstof kan allerlei gevaarlijke 
stoffen bevatten. De Münchense warmtetechni-
cus Ir. Alfred Eisenschink noemde als een der 
eersten in Europa het stof dat continu in omloop 
is in onze lucht-verwarmde huizen, zelfs de 
hoofdoorzaak van de steeds vaker voorkomende 
allergieën en aandoeningen van de luchtwegen, 
zoals die nu bij 20% van alle kinderen wordt 
geconstateerd. (Men vat deze aandoeningen 
tegenwoordig samen onder de naam ‘CARA’). 
Verder brengt Eisenschink het hoge stofgehalte 
in de lucht in huis, vooral wanneer het om in-
dustrieel stof gaat, in verband met longkanker. 
Alleszins een ongezonde situatie dus. Inmiddels 
is in ons land eind ’96 door enige GGD’s (o.a. 
van Groningen en Utrecht) een verband gelegd 

tussen het vooral in nieuwbouwhuizen (die zeer 
tochtdicht geïsoleerd zijn) slechte tot zeer slechte 
binnenklimaat en toenemende luchtwegaandoe-
ningen, allergieën en zelfs het overlijden van 
enkele duizenden mensen jaarlijks. Dr. F. Duijm, 
die als milieuarts verbonden is aan de Groningse 
GGD concludeert dit naar aanleiding van een on-
derzoek in 200 woningen. De meeste problemen 
met de gezondheid doen zich voor in huizen, die 
na 1960 zijn gebouwd en die zo goed geïsoleerd 
zijn (mede als gevolg van de overheidscampagne 
van enkele jaren geleden, die men de “nationale 
kierenjacht” noemde) dat de bewoners veel te 
veel schadelijke stofdeeltjes en gassen (voor-
al van sigaretten en gasgeisers zonder afvoer, 
vluchtige stoffen uit schoonmaakmiddelen en 
verf en allerlei vormen van microstof) inademen.
Hoe zit dat nu met stralingswarmte? Welnu, bo-
venstaande problemen treden daar eenvoudigweg 
niet op, omdat als de lucht slechts matig ver-
warmd wordt (en naar de opvatting van mensen 
met cv-convectorverwarming koel aanvoelt) er 
probleemloos geventileerd kan worden door het 
openzetten van enkele bovenramen. De luchtcir-
culatie in huis is in ieder geval te verwaarlozen 
en warmte -ver liezen door ventilatie eveneens!

* Radiatoren (radiator betekent ‘straler’) is in dit verband 
een volkomen misplaatst woord. Zeker 90% van de warmte die 
een radiator produceert, wordt afgegeven aan de lucht mid-
dels convectie. Slechts de eerste typen zware en om vang rijke 
plaatradiatoren gaven een betrekkelijk groot aandeel straling 
af. De huidige vormen zouden beter aangeduid kunnen worden 
met convectoren.
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* Sinds 1985 hebben wij de Astma Stichting meerdere keren 
gewezen op de voordelen die stralingswarmte te bieden heeft. 
Nooit heeft deze stichting enige serieuze blijk van belang  - 
 stel ling getoond. Het gevolg is dat in foldertjes die in het 
ziekenhuis verkrijgbaar zijn over CARA en huis (stof)                               mijt                                                       
al                lergieën, geadviseerd wordt om zodanige materialen voor 
meubels, gordijnen, beddegoed etc. toe te passen dat je zo min 
mogelijk stof krijgt. Verder wordt geadviseerd veel te stoffen 
en te zuigen. Vergeten wordt voor het gemak dat een stof                                                                    zui                 ger, 
als geen ander apparaat, in staat is de fijnste en scha                                                                          delijkste 
stofdeeltjes uit de afvoer naar buiten te blazen en nog erger 
te verspreiden. Niet iedereen heeft immers een stofzuiger met 
microfilter. De eenvoudigste op  los sing voor het probleem, het 
gebruik van stralingsver                                                                          warming, vonden we ook in 1997 nog 
nergens in genoemd...

Het nadeel van luchtverwarming doet zich vooral gelden in hoge ruimtes. De warme lucht moet eerst de ruimte onder de nok 
opvullen, voordat we het beneden warm krijgen. Het gevolg: grote, onaangename temperatuurverschillen tussen boven en beneden. 
Bij stralingsverwarming echter worden we rechtstreeks op onze eigen hoogte aangestraald, zonder dat er tocht ontstaat.

Het gevolg is duidelijk: stof dwarrelt neer en 
kan eenvoudig weggezogen (met een moderne 
stofzuiger met microluchtfilter) of afgenomen 
worden, wat een zegen kan zijn voor mensen met 
allergieën en CARA-patienten *. De stofinhoud 
van de lucht wordt op deze manier ook aanzien-
lijk lager. Ook de hinderlijke tocht bij ramen 
vervalt voor een groot deel. Bovendien ontstaat 
de mogelijkheid om zonder veel warmteverlies 
te ventileren, hetgeen in de volgende paragraaf 
nader aan de orde komt.

Ventilatie en energieverbruik
Een deel van de problemen die samenhangen 
met de stofcirculatie in huis zouden we op kun-
nen vangen door meer te ventileren, althans in 
gebieden met een redelijk schone lucht. We stui-
ten dan echter direct op een volgend probleem: 
aangezien de lucht in de meeste situaties juist het 
medium is dat verwarmd wordt verlies je bij elke 
poging tot ventilatie een geweldige hoeveelheid 
warmte uit je huis.

Vandaar ook de spotjes die met enige regelmaat 
op de televisie te zien waren over het dichten van 
kieren. Onze huizen moeten, getuige deze spotjes, 
potdicht gemaakt worden om energie te besparen. 
Nu willen wij niet beweren dat een huis dient te 
tochten, maar een al te voortvarende kierenjacht 
dient toch afgeraden te worden. Niet alleen van-
wege het stof maar ook vanwege allerlei gassen 
die vrij kunnen komen uit bouwmaterialen en 

uit plastics (de zogenaamde weekmaker-gassen). 
Ventilatie is nodig, zomer en winter!

Bij stralingsverwarming wordt, zoals al eerder 
opgemerkt, niet in de eerste plaats de lucht ver-
warmd. We willen hierbij de uiteenzetting uit 
het begin van dit hoofdstuk nog even in herin-
nering roepen: door de hogere temperatuur van 
de wanden, plafond en vloer, maar ook van de 
aangestraalde meubels, geeft ons lichaam minder 
warmte af in de vorm van straling. We kunnen 
het dus bij een lagere luchttemperatuur toch 
aangenaam warm hebben.

Deze lagere luchttemperatuur - meestal zal deze 
rond de 17° C liggen of zelfs lager - brengt dan 
als voordeel met zich mee, dat bij ventilatie veel 

minder warmteverlies optreedt. De muren zullen 
tijdens deze ventilatie nauwelijks afkoelen terwijl 
slechts de in verhouding koelere lucht in huis 
vervangen wordt door verse lucht van buiten. In 
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een grote woonkeuken, waar ieder in een eigen 
hoek met verschillende dingen bezig was, is op 
deze manier definitief om zeep geholpen.
Het grote probleem bij luchtverwarming hier is 
dus het gebrek aan mogelijkheden om met de indi-
viduele warmtebehoefte van mensen van verschil-
lende leeftijden, met verschillende ak tiviteiten-
niveau’s en verschillende gezondheidstoestanden 
rekening te houden, zonder dat je iedereen over 
het huis moet verspreiden.

Bij stralingsverwarming ligt dat allemaal heel 
anders. In een ruimte die verwarmd wordt met 
stralingswarmte zal namelijk altijd een zekere 
temperatuur-gradiënt aanwezig zijn. Dichter bij 
de warmtemuur of bij de tegelkachel is het war-
mer dan verder daar vanaf. Met de inrichting van 
een woonruimte kun je daar rekening mee houden 
door plaatsen waar regelmatig mensen rustig in 
een stoel zitten, dichter bij de muur of kachel te 
plannen. Mensen die zitten produceren namelijk 

minder warmte en zullen het daarom sneller koud 
krijgen. Plaatsen waar vaak wat meer actieve 
bezigheden plaatsvinden kunnen dan wat verder 
van de stralingsbron geplaatst worden of kunnen 
worden verwarmd met warmtemuren, die een wat 
kleinere warmwatertoevoer krijgen via een af-
zonderlijke regelkraan in de verdeler bij de ketel.

Een tweede voordeel in een stralingsverwarmde 
ruimte is de koele lucht. Het paradoxale verschijn-
sel doet zich namelijk voor dat je in een derge-
lijke ruimte meer warmte verliest wanneer je je 
beweegt! Een mens in rust heeft rondom de huid 
een isolerende laag van stilstaande lucht, die door 
kleding en door beharing voor een groot deel op 
zijn plaats gehouden wordt. Gaan we ons echter 
bewegen dan verdwijnt die warmte en wordt de 
afgifte van warmte door convectie bepaald door 
het temperatuurverschil tussen het oppervlak van 
de huid (of de kleding) en de luchttemperatuur. 
Het zal duidelijk zijn dat wanneer de lucht koeler 
is, je meer warmte kwijt kunt aan die lucht via 
convectie. Dit is ook de reden dat we zelfs in een 
stralings-verwarmd huis de luchttemperatuur niet 
te laag moeten laten zakken, omdat je het anders 
te koud zou krijgen ... als je beweegt.

Psychologische effecten
We kennen het verschijnsel al jaren: In CV-
verwarmde huizen wordt een open haard of een 
houtkachel geplaatst in de woonkamer. Zouden 
de bewoners van deze huizen het toch nog koud 

Een gezellige zithoek kan ook met een warmtemuur 
gerealiseerd worden.

vergelijking met lucht-verwarmde huizen kan 
dit een energiebesparing opleveren, ten gevolge 
van de verminderde ventilatie-verliezen en het 
grotendeels uitblijven van transmissieverliezen 
van maximaal 60%.
Deze besparing wordt vooral bereikt in hoge 
ruimtes. Omdat warme lucht opstijgt, zal in een 
hoge kamer eerst de ruimte onder het plafond 
met warme lucht opgevuld worden en dan pas 
krijgen we het beneden warm. Dit werkt niet 
alleen langzaam, maar kost ook nog eens extra 
energie. Bij stralingswarmte doet de hoogte van 
de ruimte nauwelijks ter zake. Vandaar dat we bij 
de capaciteitsbepaling niet rekenen met de inhoud 
van een ruimte maar met het vloeroppervlak.

Flexibiliteit
Stralingswarmte heeft nog een groot voordeel 
boven luchtverwarming. Luchtverwarming brengt 
met zich mee dat het overal in een ruimte, of zelfs 
overal in huis, ongeveer even warm is. Wanneer 
iemand in huis het koud heeft, wordt de thermos-
taat omhoog gedraaid en wordt het in het hele 
huis warmer, zodat uiteindelijk alle huisgenoten 
mee mogen genieten van de warmtebehoefte 
van de meest kouwelijke persoon. Dichter bij 
een radiator gaan zitten heeft weinig effect. Het 
enige wat je voelt is een luchtstroom. De komst 
van thermostaatkranen heeft enige verlichting 
gebracht in deze situatie. Maar hiermee is wel 
ieder op een andere ruimte in huis aangewezen. 
De ouderwetse gezelligheid die kon heersen in 
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hebben? In zekere zin wel. Waarschijnlijk gaat 
het hier om de psychologische warmte die een 
dergelijke kachel kan leveren: de knapperende 
houtspaanders, de geur van brandend hout, de 
rode gloed van het vuur, en vooral, de behaag-
lijkheid van het haardvuur, waar je met z’n allen 
om heen kunt gaan zitten en waaraan je je handen 
kunt warmen als je net van buiten komt. Tegen de 
cv-radiatoren of, erger nog, de heteluchtroosters 

in de vloer, ga je je niet even lekker warmen. 
Luchtverwarming zou je dan ook wat dat betreft 
‘koel-afstandelijke’ verwarming kunnen noemen.
We willen hier overigens geen pleidooi gaan 
houden voor de open haard met zijn slechte ren-
dement of de metalen houtkachel of allesbrander 
met z’n ronduit schadelijke rookgassen. Maar 
er is wel wat voor te zeggen, om in een huis een 
gezellig centrum te creëren, met daaromheen op 

een geschikte manier wat zitmeubels geplaatst. De 
huidige snelle manier van leven met z’n vluchtige 
contacten zou zeer gebaat kunnen zijn met zo’n 
rustpunt in huis.
Een tegelkachel vormt natuurlijk een uitgelezen 
mogelijkheid om een dergelijk centrum in huis 
te creëren. Dat er zeker ook mogelijkheden zijn 
met de warmtemuur hopen we in het volgende 
hoofdstuk nader toe te lichten.
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Plannen maken
Wanneer we eenmaal besloten hebben tot de bouw 
van een warmtemuur, begint de volgende fase: hoe 
plan ik het een en ander. Om te beginnen maakt het 
verschil of u nog een huis gaat bouwen of dat u in 
een bestaand huis enkele warmtemuren gaat plaat-
sen. Vervolgens dient u er zich rekenschap van 
te geven welke ruimtes in huis voor verwarming 
door middel van een warmtemuur in aanmerking 
komen. Verder is de isolatie van belang.

Het spreekt vanzelf dat we in het beperkte kader 
van deze werkmap niet uitgebreid in kunnen gaan 
op allerlei situaties. Het is daarom bij nieuw-
bouw verstandig om in een vroegtijdig stadium 
al advies in te winnen van een specialist. Diverse 
leveranciers van warmtemuren kunnen uitgaande 
van de bouwtekeningen een zogenaamde warm-
teverliesrekening van uw huis maken. Een warm-
teverliesrekening geeft per ruimte in huis aan wat 
de benodigde capaciteit is van het verwarmings-
systeem. Op basis van zo’n berekening kan dan 
het benodigde oppervlak aan warmtemuren be-
paald worden. Vervolgens maakt de leverancier 
een planont werp. Op basis van dit ontwerp kunt 
u dan desgewenst zelf aan de slag met de aanleg 
en de bouw *.

In dit hoofdstuk zullen we ons daarom niet bezig 
houden met het ontwerp van de totale ver war-
mingsoplossing. Wel geven we hier een aantal 
richtlijnen om u een idee te geven van wat er 
allemaal komt kijken bij de inrichting van uw 
huis, indien u dit met behulp van warmtemuren 
gaat verwarmen. Elders hebben we ook aandacht 
besteed aan de plaatsing van meubels, kasten, 
boekenplanken en schilderijen.

Grootte, isolatie, plaatsing

Stralingswarmte is vooralsnog een weinig onder-
zocht fenomeen. Er is bijvoorbeeld weinig exacte 
kennis met betrekking tot het stralingsgedrag 
van warmtemuren in relatie tot de temperatuur 
van de muur zelf, die van de andere muren en de 
structuur van de oppervlakken. Ook is het niet 

precies bekend hoe je in een gegeven situatie 
precies de vereiste grootte van de warmtemuur 
moet bepalen. De enige kennis die we eigenlijk 
hebben van ver warmingssystemen op basis van 
stralingswarm te is gebaseerd op de ervaring van 
tegelka chel- en warmtemuur-bouwers. Wellicht 
dat in de toekomst blijkt dat de warmtemuur nog 
wat kleiner kan dan in deze werkmap is aangege-
ven. We dienen echter voorlopig bij het ontwerp 
wat aan de veilige kant te blijven.

Bij de keuze van de ontwerp-temperatuur van 
de muur spelen een aantal criteria een rol. In het 
vervolg van deze paragraaf zullen we er een aan-
tal op een rijtje zetten. Het zal blijken dat er aan 
deze keuze nogal wat haken en ogen zitten. De 
deskundigen op stralingswarmte-gebied zijn het 
dan ook onderling niet helemaal eens. Aan de ene 
kant vinden we de leveranciers, die de voorkeur 
geven aan een lagere temperatuur. Aan de andere 
kant vinden wij bij De Twaalf Ambachten dat er 
ook goede argumenten zijn voor een wat hogere 
oppervlakte-temperatuur. We laten de keuze tussen 
beide opties dan ook graag aan u over.

2.  Inrichting: de warmtemuur in de praktijk

* Adressen van warmtemuur-leveranciers achterin deze 
werkmap.

Een mogelijkheid voor vloerisolatie: noppenfolie met een 
opgedampt metaallaagje komt met de noppenkant tegen de 
onderkant van een houten vloer.
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* De U-waarde geeft aan hoeveel warmte de muur mag 
doorlaten. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de muur geïso-
leerd is. Een normale (ongeïsoleerde) spouwmuur heeft 
bijvoorbeeld een U-waarde van 2 W/m2 K, een geïsoleerde 
spouwmuur ongeveer 0,7 tot 0,4 W/m2 K.

** HR++ glas is een speciaal soort gecoat glas met een 
spouwvulling. De U-waarde bedraagt 1,3 W/m2 K. Ter 
vergelijking: dubbel glas heeft een U-waarde van 3,3 en enkel 
glas zelfs 5,7 W/ m2 K.

Warmteverliesrekening
De meeste leveranciers van warmtemuren gaan 
uit van een wandtemperatuur van de warmte-
muren van tussen de 25° C en de 30° C bij een 
watertemperatuur in de leidingen van tussen de 
40° C en de 60° C. Bij deze temperatuur geeft 
de warmtemuur tussen de 125 en de 150 Watt 
aan warmte per vierkante meter af. Hoe groot de 
warmtemuur dan moet worden hangt af van de 
grootte en de isolatietoestand van uw huis, maar 
om u alvast een idee te geven van de benodigde 
oppervlakte: u dient globaal uit te gaan van 60 tot 
75% van de vloeroppervlakte van de te verwarmen 
ruimte. Bij een goede vloer- en buitenmuurisolatie 
(een U-waarde van 0,33 W/m2K) * en bij gebruik 
van zogenaamd HR ++ glas**  of driedubbel glas 
voor de vensters, zal de grootte dichter bij de 60% 
van de vloeroppervlakte uitkomen. De precieze 
oppervlakte aan warmtemuren wordt bepaald door 
de warmteverliesrekening.

Het is in principe ook mogelijk om de warmtemuur 
een oppervlakte-temperatuur te geven van bijvoor-
beeld 40° C. Het totale benodigde oppervlak wordt 
in dat geval kleiner, tussen de 25 en de 40% van 
het vloeroppervlak van de te verwarmen ruimte, 
ook weer afhankelijk van de isolatietoestand van 
het huis. Een kleinere, warmere muur zal over 
het algemeen goedkoper zijn, omdat er minder 
materiaal nodig is.
Van de andere kant is een 40-graden warmtemuur 
wat minder zuinig met energie. Op de momenten 
dat de pomp niet draait, treden er namelijk stil-

standsverliezen op, die groter zijn naarmate de 
temperatuur van het water in de leidingen hoger 
is. Het gebruiksrendement van de ketel kan, onder 
meer door deze verliezen, zo’n 10% lager uitvallen 
dan bij de lage-temperatuur warmtemuur.

Ook dient u rekening te houden met een andere 
temperatuurverdeling in de ruimte. De stralings-
temperatuur zal sneller afnemen, wanneer u zich 
van de warmtemuur verwijdert dan bij een lage-
temperatuur warmtemuur met een groot opper-
vlak. In dit opzicht lijkt het klimaat in een ruimte 
met een 40 graden warmtemuur meer op dat van 
een tegelkachel, terwijl de ruimte bij een lage-
temperatuur warmtemuur wat egaler verwarmd zal 
worden. Het is dus duidelijk dat we bij het gebruik 
van een 40-graden warmtemuur, de ruimte wat be-
wuster zullen moeten inrichten. U zet bijvoorbeeld 
een gemakkelijke stoel, waarin u graag een boek 
leest, niet op het verste punt vanaf de warmtemuur.

Een warmere warmtemuur heeft wel weer het 
voordeel dat het dichtbij die muur vrij warm is - 
eigenlijk te warm om hier lang te zitten. Maar het 
is wel aangenaam om je op deze plaats lekker te 
warmen als je net binnen komt uit de winterse kou. 
Ben je eenmaal op temperatuur gekomen, dan ga 
je wat verder weg van de muur. Ook in gezond-
heidsopzicht is het wellicht aan te bevelen om in 
huis wat meer gedifferentieerde temperatuurzones 
te hebben. Een huis dat van boven tot onder een 
egale temperatuur heeft, wil de weerstand van 
ons lichaam tegen verkoudheden nog wel eens 
ondermijnen.

Een voordeel van een lage-temperatuur warmte-
muur is weer dat het mogelijk is om hem - zeker 
ten dele - door middel van een zonneboiler van 
warm water te voorzien. Dit is in ieder geval niet 
mogelijk bij een 40-graden warmtemuur. In het 
laatste geval zal de watertemperatuur namelijk al 
snel 70 graden moeten zijn op de koudste dagen. 
Omdat dit wel zo ongeveer de maximale water-
temperatuur is die een hoogrendement-ketel kan 
leveren, heeft een lage-temperatuur warmtemuur 
duidelijk wat meer overcapaciteit. Dit kan van be-
lang zijn, wanneer we nog eens een elfstedentocht-
winter meemaken.

In ieder geval is het zo dat we de grootte van de 
warmtemuren en uiteraard ook het energieverbruik 
kunnen beperken door voldoende isolatie. Zeker 
bij de 40-graden warmtemuur dienen we aan de 
isolatie veel zorg te besteden, omdat u bij onvol-
doende isolatie op de koudste dagen zelfs met een 
watertemperatuur van 70 graden de muur wellicht 
niet warm genoeg gestookt krijgt. Ook de plaats 
waar we de muren neer gaan zetten is echter van 
belang.
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Isolatie
Zoals al vermeld, is het aan te bevelen om zowel 
de vloeren als de buitenmuren zodanig te isoleren 
dat de U-waarde ongeveer 0,33 W/m2 K bedraagt. 
Dit geldt overigens niet alleen voor huizen die met 
behulp van stralingswarmte verwarmd worden, 
maar dit even terzijde. Hoe bereiken we nu deze 
waarde?

Welnu, over de vloeren kunnen we kort zijn: Een 
afdoende vloerisolatie is eigenlijk alleen mogelijk 
wanneer de kruipruimte onder de vloer bereikbaar 
is of bij nieuwbouw, wanneer nog bij de aanleg 
van de fundering en de werkvloeren al isolatiema-
teriaal kan worden aangebracht. In dat geval kan 
vanaf de onderkant de vloer geïsoleerd worden 
met behulp van zogenaamde Thermoskussens 
van de firma Tonzon*. Andere materialen zijn 
mogelijk maar de meeste zijn in het geval van 
vloerisolatie minder milieuvriendelijk.

Wanneer we te maken hebben met normaal ge-
isoleerde spouwmuren is de isolatiewaarde in het 
algemeen onvoldoende. We kunnen in dat geval 
de spouw van een betere isolatie (laten) voorzien. 
Bij ongeïsoleerde muren kunt u aan de binnenkant 
een ongeveer 5 cm dikke laag isolatiemateriaal 
aanbrengen (b.v. glaswol of steenwol). Ook is het 
mo ge lijk om te werken met Thermosheet van de 
firma Tonzon. Dit is flinterdun maar toch rede-
lijk sterk folie-materiaal, waar aan weerszijden 
een micron-dik laagje aluminium opgedampt is. 
Ondanks het gebruik van aluminium komt dit 
materiaal er in een milieubalans positief vanaf. 
Omdat je slechts weinig nodig hebt van het dunne 
materiaal, is het grond stof- en energieverbruik per 
eenheid isolatiewaarde zeer laag, terwijl ook het 
energieverbruik voor het transport minimaal is.

Om een U-waarde te verkrijgen van 0,33 W/m2 
K zijn volgens opgave van de fabrikant bij een 
normaal geïsoleerde spouwmuur slechts twee 
lagen folie, gescheiden door drie luchtlagen van 
2 cm nodig. De totale dikte van deze isolatie 
komt daarmee op 6 cm. Het echte voordeel van 
Thermosheet komt pas ten volle tot zijn recht bij 
ongeïsoleerde buitenmuren (enkel of dubbel met 
spouw). In dat geval wordt volgens de fabrikant 
al bij 3 lagen folie met vier luchtlagen een U-
waarde van 0,33 W/m2 K bereikt. Een dikte voor 
de isolatie dus van 8 cm. Om een vergelijkbare 
isolatie met glaswol of steenwol te verkrijgen is 
een laag van 9 a 10 cm dik nodig. Voor de pro-
duktie hiervan is duidelijk meer energie nodig.

Wij hebben bij De Twaalf Ambachten zelf ook 
ervaring opgedaan met dit isolatiemateriaal. We 
zijn het met de fabrikant eens, dat het materiaal 
zeer geschikt is als isolatie bij warmtemuren. 

Ook cellulose (Isofloc)** komt er in een mi-
lieubalans zeer goed vanaf, maar dit materiaal 
is alleen bij hout-skeletbouw toepasbaar. Omdat 
het systeem van Willy Bouwens geschikt is om 
te monteren in huizen met hout-skeletbouw, 
ontstaan hier zeker mogelijkheden voor Isofloc.

In andere gevallen kan de Bouwens-warmtemuur 
zeer eenvoudig geïsoleerd worden met behulp 
van Thermosheet. Omdat de vellen thermosheet 
opge spannen worden tussen latwerk, is het ge-
makkelijk om op dit latwerk ook de voorzetwand 
te bevestigen. 

Tenslotte nog iets over de ruiten. Drievoudig 
glas en HR ++ glas zijn natuurlijk ideaal. Deze 
glassoorten (met opgedampte metaallaag) laten 
nauwelijks stra lingswarmte door van binnen naar 
buiten, maar wel van buiten naar binnen, zodat 
u toch van de gratis zonnewarmte profiteert. Ze 
zijn iets duurder dan gewoon dubbel glas. Een 
alternatief is gewoon dubbel glas. Waar enkel 
glas nog 50% van de warmtestraling doorlaat, laat 
dubbel glas nog slechts 25% door. Drievoudig glas 
gewerkt laat zelfs nog maar 12,5 % door. Helaas 
geldt dit echter ook voor de zonnestralen, dus bij 

Vloerisolatie door middel van Tonzon Thermoskussens. Dit 
isolatiemateriaal is bij uitstek geschikt voor vloeren, omdat de 
warmteverliezen door de vloer vooral stralingsverliezen zijn. 
Deze verliezen worden door de reflecterende folie tegengegaan. * Voor adres zie achterin deze werkmap.
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Bij plaatsing in de buitenmuren, is het verder aan 
te bevelen om de warmtemuur niet in de zuidzijde 
aan te brengen. De buitenmuur aan de zuidzijde 
wordt namelijk nog het meest opgewarmd door de 
zon. Het zou zonde zijn om daar geen gebruik van 
te maken. Wanneer in de zuidgevel echter grote 
glasoppervlakken zitten, verdient het aanbeveling 
om de warmtemuur daar juist wel te plaatsen, om 
de ruit heen. De warmtemuur compenseert dan 
op koude dagen het stralingsverlies door de ruit 
gedeeltelijk.

Het is verder van belang dat u in de gaten houdt, 
dat iedere warmtemuur slechts een maximaal op-
pervlak van 10 tot 12 m2 mag krijgen. Neemt u de 
maten groter, dan zou de totale leidinglengte in 

* Een simpel doe-het-zelfsysteem voor condensvrij dubbel glas 
behandelen wij in “Beter 1 x zien...” op onze website.

de vensters op het zuiden is dit niet direct aan te 
bevelen. HR++ en HR+ -glas zijn in dit opzicht 
dus duidelijk beter. Verder is nog heel wat te doen 
met de plaatsing van de warmtemuren.

Waar komen de muren?
Met inachtneming van de vereiste grootte, kun-
nen we per ruimte de plaats van de warmtemu-
ren gaan bepalen. Bij de plaatsbepaling van een 
warmtemuur dient u er rekening mee te houden, 
dat een warmtemuur niet pal tegenover een groot 
raamoppervlak mag komen te staan. U straalt dan 
namelijk, afhankelijk van de beglazing, een groot 
deel van de warmte naar buiten. Om een hoek bij 
een ruit mag wel. Warmtestralen die namelijk 
onder een hoek van meer dan  45 graden  invallen 
op het glas-oppervlak worden weerkaatst.

Verder kunnen warmtemuren het best zo veel 
mogelijk aangebracht worden in de schil van 
een gebouw, dus tegen de buitenmuren. De bui-
tenmuren van een gebouw zijn namelijk normaal 
gesproken de koudste muren. Deze koude wordt 
dan voor een groot deel gecompenseerd door de 
warmtemuur. Bovendien zou er nogal een groot 
temperatuur-verschil tussen de wanden ontstaan, 
als we de binnenmuren als warmtemuur zouden 
construeren. Dit betekent in de praktijk dat er 
continu een tamelijk groot verschil zou bestaan 
in stralingstemperatuur aan de ene kant van ons 
lichaam en de andere kant. Dit wordt door de 
meeste mensen op den duur niet zo gewaardeerd.

de muur zo groot worden dat er teveel druk nodig 
is om het water door die leiding heen te pompen. 
De pomp van de CV-ketel zou dan te weinig 
capaciteit hebben. In een grote huiskamer wordt 
de warmtemuur dus verdeeld over bijvoorbeeld 
drie stukken.

In dit verband is het ook van belang dat u reke-
ning houdt met de actieradius van een warmte-
muur. Deze bedraagt ongeveer 4 tot 5 meter bij 
bovengenoemde temperaturen. Vooral in grote 
ruimtes dient u dus de afzonderlijke warmtemu-
ren zodanig te spreiden dat de afstand tot een 
van die muren nooit groter dan vijf meter wordt. 
Deze maximale grootte per muur is overigens bij 
de inrichting een groot voordeel: we hoeven nu 
niet een hele kamerwand voor een warmtemuur 
te reserveren. Bovendien kunnen we nu warmere 
hoeken in de kamer gaan creëren.

Ook bij de 40-graden warmtemuur is het aan te 
raden om meerdere kleine muurtjes te plaatsen, 
ook als dat niet persé nodig is. U zult immers wel-
licht ook bij een enkele muur niet boven de 12 m2 
uitkomen. Het is verstandig om de warmtemuren 
enigszins te spreiden, om te voorkomen dat het in 
de verst gelegen hoek van de ruimte te koud wordt.



18

Spelen met de ruimte
Bij de inrichting van uw woning en de plaatsing 
van de warmtemuren dient u zich te bedenken dat 
warmtestraling zich slechts in een rechte lijn voort-
plant. Staat er dus een meubelstuk in de weg, dan 
zal er een soort schaduwwerking optreden, zodat 
achter dat meubelstuk de warmte die direct van de 
muur komt niet meer is te voelen.
Een oplossing die al sinds langere tijd bij De 
Twaalf Ambachten bepleit wordt is het splitsen 
van de moderne doorzonkamer in een voor en een 
achterkamer (en deze gecombineerd met de keuken 
tot een woonkeuken). Een groot probleem van de 
doorzonkamers is namelijk dat ze berekend lijken 
te zijn op het aantal gasten dat de meeste men-
sen slechts een enkele maal per jaar op een feest 
ontvangen. De rest van het jaar levert zo’n kamer 

alleen maar nadelen op: een te grote kamer heeft 
gewoon geen sfeer. Niemand voelt zich er echt op 
zijn gemak, omdat mensen nu eenmaal graag een 
vorm van ‘rugdekking’ hebben op hun zitplaats.

Bovendien staat in dezelfde huiskamer in het alge-
meen ook nog de televisie. Kinderen die huiswerk 
moeten maken worden daarom naar boven verban-
nen (of ze gaan uit zichzelf; bij de televisie kun je 
je namelijk totaal niet concentreren). Het gevolg 
is dat de energierekening nog eens stijgt door de 
extra verwarming op de studeerkamertjes. En wat 
te denken van andere activiteiten? De ervaring leert 
dat in een huiskamer waar de televisie aanstaat 
niets gebeurt, behalve ... televisie kijken.

Wat had u er daarom van gedacht om de doorzon-
kamer in tweeën te delen door een scheidingswand 
te plaatsen? In het voorste gedeelte kan dan de tele-
visie komen te staan (voor de liefhebbers) en kunt u 
eventueel gasten ontvangen. Het achterste gedeelte 
wordt dan bij de keuken getrokken. De keuken kan 
dan een echte leefruimte worden. Een grote keu-
kentafel, zacht aangestraald door een warmtemuur 
en overal gezellige hoekjes om creatief bezig te zijn 
of om te studeren. Een dergelijke keuken kan zich 
met gemak meten met de ouderwetse woonkeuken.

U zult bij een dergelijke scheiding ook merken 
dat de scheidingsmuur geen ruimte inneemt. In-
tegendeel, hij levert ruimte op. Van beide kanten 
hebben we nu een extra wand om meubels tegen 
aan te plaatsen. Op die manier kunnen we voor de 
warmtemuren zelf weer ruimte vrijmaken.

Er zijn trouwens nog veel meer oplossingen te 
bedenken met warmtemuren. Wat dacht u van een 
open keuken met een bar uitgevoerd als warmte-
muur? Een eettafel kan daar naast geplaatst worden 
en het is daar dan heerlijk warm. Een warmtemuur 
hoeft niet hoger te komen dan borsthoogte, circa 
135 cm. U zult merken dat wanneer u eenmaal 
aan het denken bent dat er allerlei oplossingen 
verschijnen.

Een belangrijke tip in dit opzicht is ook dat een 
warmtemuur op twee verschillende wijzen van 
water kan worden voorzien: de warmwater-
stroom kan namelijk van boven naar beneden 
zigzaggen, of van beneden naar boven*. Dit 
maakt een behoorlijk verschil in hoe de muur 
zijn warmte afgeeft. Op de plaats waar het water 
het eerst komt is de muur namelijk het warmst. 
Dicht bij de afvoer is het water al wat afgekoeld. 
Het tem pe ratuurverschil kan gemakkelijk 
oplopen tot 3° C bij een lage-temperatuur 
warmtemuur en tot boven de 5° C bij een 
40-graden warmtemuur! Van deze eigenschap 
kunnen we gebruik maken door nabij lage 
zithoeken de muur van onderaf van water te 
voorzien. Op plaatsen waar we juist willen dat 
de warmtemuur ook wat over bijvoorbeeld een 
tafel heen straalt, zorgen we dat het water van 
boven binnenkomt.

* In de appendix van deze werkmap staan een aantal 
mogelijkheden voor het leidingverloop aangegeven.



19

Een toepassing van de laatste mogelijkheid is 
ook zeer geschikt voor in slaapkamers. Wan-
neer we daar een muur hebben die vooral van 
bovenaf straalt, zullen de dekens of dekbedden 
zacht aangestraald worden. We kunnen op die 
manier de slaapkamer ventileren en in de frisse 
buitenlucht slapen en toch zal er geen condens-
voming optreden in de dekens of in het dekbed. 
Dit laatste zou zeer ongezond zijn, temeer daar 
op wat stoffige en vochtige plaatsen de beruchte 
huisstofmijt goed gedijt.

Combinatie-mogelijkheden
Soms komen we bij het plannen van warmtemuren 
voor het probleem te staan dat in een bepaalde 
ruimte gewoonweg te weinig muuroppervlak be-

schikbaar is om een warmtemuur te plaatsen. Er 
zitten bijvoorbeeld al enkele muurkasten, ramen 
en deuren en er blijft echt geen ruimte over voor 
een warmtemuur met een oppervlak van 40% van 
het vloeroppervlak, laat staan van 75%. In dat 
geval kunt u de mogelijkheid van een radiator 
overwegen. Maar dan wel een die deze naam ver-
dient: een zogenaamde vlakke plaatradiator. Een 
vlakke plaatradiator geeft zijn warmte voor een 
tamelijk groot deel af als stralingswarmte. Wel 
is het oppervlak van een dergelijke radiator veel 
heter (50 tot 60° C) dan van een warmtemuur. We 
moeten dus in ruimtes met een plaatradiator niet 
in de eerste plaats uitgaan van het comfort van de 
verwarming. Dat is in dit geval gewoon wat min-
der. Voor deze toepassing is, net als bij de hoge 
temperatuur-warmtemuur, heter ketelwater nodig.

Een interessante mogelijkheid is verder om de 
afvoer van een warmtemuur door te leggen naar 
de vloer en op die manier de vloer nog wat mee te 
verwarmen. We kunnen hier overigens beter spre-
ken van vloer-ontkoeling. Het voordeel van deze 
opzet is dat de warmtemuren iets kleiner kunnen 
worden, terwijl toch een aangenaam stralings-
klimaat gehandhaafd kan blijven. Verder heeft 
een extra circuit het voordeel dat de temperatuur 
van het water dat naar de ketel terugstroomt nog 
wat lager wordt. Hoog-rendementsketels gaan 
hierdoor nog wat zuiniger werken. Voor nadere 
adviezen hierover kunt u zich het beste richten 
tot de warm temuur-installateur.

Een extra mogelijkheid die ontstaat met het sy-
steem van Willy Bouwens willen we hier ook 
alvast noemen. Op basis van zijn constructie-
methode is het namelijk mogelijk om stralingspa-
nelen te vervaardigen. Je zou ze kunnen beschou-
wen als kleine warmtemuurtjes in een houten lijst. 
Ze kunnen zo tegen de muur gehangen worden. 
Deze warmtelijsten zijn bij uitstek geschikt om in 
ruimten waar de warmtebehoefte minder groot is 
toch een licht stralingsklimaat te scheppen. Moge-
lijkheden hiervoor zijn bijvoorbeeld aanwezig in 
de hal en de badkamer.
Ook in een hobbyruimte of een klein werkplaatsje 
waar veelal wat actievere werkzaamheden plaats 
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vinden kan zo’n warmtepaneel goed dienst doen. 
Voor werkplaatsjes die los van het huis staan, is het 
mogelijk om het warmtemuurtje aan te sluiten op 
een kleine boiler of geyser. (zie pagina 36).

Met deze tip besluiten we de algemene beschou-
wing over de warmtemuur. We hopen dat we met de 
tot dusver gegeven informatie voIdoende materiaal 
in handen hebben gegeven om de eerste plannen 

te maken en om tot een vruchtbaar overleg te ko-
men met de warmtemuur-specialist. Het volgende 
hoofdstuk zal gewijd zijn aan de volgende fase: de 
bouw, misschien door u zelf.
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3.  Aan de slag!

Er zijn inmiddels diverse manieren om warmte-
muren te maken. Warmteplan (een van de pio-
niersbedrijfjes op dit gebied) werkte aanvankelijk 
met de vroegere steenfabriek Thissen die speciale 
keramische elementen maakte. Tegenwoordig le-
vert Warmteplan het systeem “Comfort Vite”. Het 
bestaat uit dunne stalen profielplaten waarin de 
warmteslangen geklikt worden en die sneller hun 
warmte afgeven dan de vroegere keramische ele-
menten. De laatste zorgden voor een traag opwar-
mend systeem en waren daarmee vooral geschikt 
voor huizen, die voorzien zijn van zonneboilers. 
Een traag, warmte lang vasthoudend systeem is 
dan verre te verkiezen!
Over het algemeen zullen de bewoners van huizen, 
die veel thuis zijn, een systeem met meer massa 
kiezen en zij zullen dan extra profiteren van de 
enorme energie-besparing, die dit kan opleveren. 
Om het anders te formuleren: het “half” bewonen 
van een huis is uit energetisch oogpunt niet ver-
standig. 
Het Oostenrijkse merk Variotherm evenals het 
Duitse Uponor leveren moduleplaten of rails om 
de verwarmingsbuizen in te klemmen. Verder 
zijn er de zgn. WEM Klimaatelementen. Dit zijn 
kant en klare leemelementen met geïntegreerde 
warmteslang.

Welke cv-ketel?
Welk warmtemuursysteem u ook kiest, als het gaat 
om de keuze van de meest geschikte CV-ketel is 
een hoogrendementsketel (HR-ketel) de beste 
keuze. Langzamerhand hebben deze de plaats van 
de “gewone” ketels ingenomen. Een “gewone” 
cv-ketel moet bij het verwarmen van een conventi-
oneel cv-systeem met convectors werken met hoge 
ketelwatertemperaturen, doorgaans 80° tot 90° C.

Een warmtemuursysteem vraagt echter aanzienlijk 
lagere invoerwatertemperaturen, van vaak niet 
meer dan 40°, hoogstens 50° C. Het toen gangbare 
keteltype kon deze lagere temperaturen wel leve-
ren, maar kreeg dan onherroepelijk te lijden van 
condenswater in de afvoerpijp naar de schoorsteen, 
wat tot het wegroesten van grote delen van het ke-
telsysteem leidt. Dit probleem doet zich niet voor 
bij de moderne HR-ketels en HR-combiketels, die 
voorzien zijn van een condenswaterafvoer. (wist 
u, dat energie-adviseur Arie Kroon in Woubrugge 
al bijna twintig jaar geleden zelf een hoogrende-
mentketel construeerde met condenswateraftap 
en dat zijn vrouw met veel plezier het zorgvuldig 
in een tank opgeslagen condenswater gebruikt 
voor het doen van de was, waarbij ze zo’n twee-
derde bespaarde op wasmiddelen? In hun huidige 

nul-energiewoning is dit fraaie systeem nu ook 
gecombineerd met zonneboilers).

Wie nu een cv-ketel aanschaft zal in het algemeen 
kiezen voor een combiketel, omdat die ook meteen 
warm water oplevert voor douche, keuken enz. Als 
u een ketel aanschaft, vraag dan steeds naar een 
combiketel zonder tapdrempel. Enkele fabrikanten 
leveren dit soort combiketels reeds geruime tijd, 
zoals AGPO (de eerste, die met een HR-ketel op 
de markt kwam met de door ons gepropageerde 
keramische stralingsgasbrander die door geringe 
Nox-uitstoot en beter verwarmingseffect door 
straling beter is voor milieu en uw portemonnee).

Toch kan ook bij een HR-ketel een probleem 
ontstaan door condens: bij ketels met een warmte-
wisselaar die bestaat uit een gerolde, gevindepijp, 
kan zich namelijk een waterfilm vormen tussen 
de lamellen van de warmtewisselaar. Als dit ge-
beurt slaat de ketel af De meeste mensen bellen 
dan de installateur, omdat ze denken dat de ketel 
defect is. Tegen de tijd, dat die arriveert, heeft het 
probleem zichzelf al weer opgelost.’ het water is 
verdampt. Dat is ook de reden, dat dit probleem in 
de beginperiode van de HR-ketel niet werd onder-
kend.
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Toch kan ook bij een HR-ketel een probleem 
ontstaan door condens: bij ketels met een warm-
tewisselaar die bestaat uit een gerolde, gevinde 
pijp, kan zich namelijk een waterfilm vormen 
tussen de lamellen van de warmtewisselaar. Als 
dit gebeurt slaat de ketel af. De meeste mensen 
bellen dan de installateur, omdat ze denken dat 
de ketel defect is. Tegen de tijd, dat die arriveert, 
heeft het probleem zichzelf al weer opgelost: het 
water is verdampt. Dat is ook de reden, dat dit 
probleem in de beginperiode van de HR-ketel niet 
werd onderkend.

Oude ketel nog bruikbaar?
Wie nog een goede, gangbare cv-ketel heeft en 
deze niet wil vervangen, raden we aan de ketel 
zelf op een hoge temperatuur te laten werken en 
het afgeleverde hete water via een verdeler (met 
afzonderlijke kranen, thans standaard leverbaar) 
te mengen met afgekoeld terugstroomwater. We 
bevelen dit in feite ook aan bij het ‘stap voor stap’ 
ombouwen van een cv-systeem met convectors 
naar een warmtemuursysteem, zoals elders in 
deze werkmap (op pagina 34) beschreven: het 
uit het buizenstelsel afgetapte hete water moet 
ook daar immers gemengd worden met afgekoeld 
terugstroomwater via een mengkraansysteem en 
een afzonderlijke pomp en thermostaat. 

In de regel zal men, eenmaal na het monteren van 
de eerste proefwarmtemuur ontdekt hebbend welke 
enorme voordelen warmtemuren te bieden hebben 

boven het ouderwetse convectorsysteem, besluiten 
daarna alles om te bouwen, zelfs al is dat een een 
omvangrijke klus met veel breekwerk...

Overigens is het goed er hier nog even op te wij-
zen, dat warmtemuren stralingswarmte leveren en 
dit soort warmte laat toe steeds voldoende in huis 
te ventileren zonder dat dit (zoals bij convector-
verwarming ofwel heteluchtverwarming) tot grote 
energieverliezen leidt. Het resultaat is, hoe dan ook, 
een zeer uitgebalanceerd binnenklimaat, dat onze 
gezondheid ten goede komt.

Wat kunt u zelf?
Het zal in veel gevallen méér afhangen van de voor 
u beschikbare vrije tijd of u zelf een gedeelte of 
misschien zelfs alles zelf kunt doen bij de aanleg 
van een warmtemuursysteem. U zult als u op 
dit gebied geen ervaring hebt beslist wèl bij een 
vakman te rade moeten gaan voor het maken van 
een warmte-verliesrekening en de installatie van 
de distributieregeling met diverse, voor de afzon-
derlijke, in afmeting verschillende, warmtemuren 
bedoelde instelbare kranen in retourleidingen bij de 
ketel. De afregeling van het systeem, die via deze 
kranen mogelijk is, is vakwerk! Het warme water 
zal altijd de weg van de minste weerstand kiezen 
- in dit geval de kleinste warmtemuur met dus de 
kortste leiding en deze zou dus meer vermogen 
kunnen krijgen dan de grootste warmtemuur en 
dat zal doorgaans niet de bedoeling zijn!

Hoe regel je de warmte in huis?
Het is ook bij warmtemuren mogelijk een weers-
afhankelijke temperatuurregeling toe te passen met 
een buiten-voeler, die de keteltemperatuur bepaalt. 
Deze regeling, ook wel buitenthermostaat goemd 
is normaal verkijgbaar, vaak ook gecombineerd 
met een schakelklok. De klok is nodig omdat het 
opwarmen van de muren meer tijd kost dan een 
convector(= hete lucht)installatie nodig heeft. Bij 
een goede schakelklokinstelling is dan bijvoor-
beeld uw huis al opgewarmd kort voor het opstaan.
Bij goed geïsoleerde huizen is een buitenthermo-
staat niet nodig en kan men beter kiezen voor een 
binnenthermostaat: het verband tussen buitentem-
peratuur en binnentemperatuur wordt immers vager 
naarmate de isolatie van het huis beter wordt.
 
Al enkele jaren is er een “zelfdenkende” binnen-
thermostaat op de markt (merk: Honeywell) die 
zich aanpast met betrekking tot de opwarmtijd van 
een warmtemuursysteem. Juist bij relatief trage
systemen biedt dit het voordeel dat de thermostaat 
zich aanpast bij het opwarmtempo van de warm-
temuren. Bovendien houdt deze thermostaat reke-
ning met de schakelfrequentie van de ketel en zo
wordt voorkomen, dat de ketel te vaak in een korte 
periode in- en uitschakelt, wat het rendement van 
een ketel vermindert. Deze thermostaatregeling 
wordt gecombineerd met op elke warmtemuur een 
afzonderlijke thermostaatkraan.

Gerekend van af dit regelsysteem kunt u ook als 
onervaren bouwer, beslist alles zelf! De hoofdrol 
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bij de verdere aanleg wordt gespeeld door de 
moderne warmtemuurslang, de polybuteen-
slang, die voorzien is van een dampdichte laag. 

Het is in de meeste gevallen zelfs mogelijk dat u 
niet alleen een warmtemuur, maar ook de aan- 
en afvoerleiding tot aan het verdeelsysteem bij 
de ketel, uit één stuk slang maakt, want de slang 

is leverbaar in rollen van 100 meter lengte.
Overigens werkt men ook heel snel en gemak-
kelijk met de nieuwe snelkoppelingen, die men 
bij de slangen levert. Belangrijk is, dat de meest 
verkochte slangen ook goed buigbaar zijn zon-
der te knikken. Zo kunnen bij het maken van 
het zigzag-patroon van de warmtemuur bochten 
met een middellijn van 10 tot 12 centimeter ge-

maakt worden! Met het oog op het voorkomen 
van warmteverliezen is het natuurlijk van groot 
belang de ketel en zijn verdeler zo te installe-
ren, dat de afstanden tot de warmtemuren zo 
kort mogelijk zijn. Langere afstanden kunnen 
het beste met geïsoleerde leidingen overbrugd 
worden.
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Het systeem dat wij hier behandelen blinkt uit in 
eenvoud, is goedkoop en door de doe-het-zelver 
goed te bouwen. Alleen voor het stucwerk en het 
installeren van het systeem met ketelaansluitingen 
is misschien hulp nodig. 
De warmtewand zelf is maar 3 cm dik. Hier komt 
dan nog de isolatie bij.

De voorzet-warmtemuur die we in dit hoofdstuk 
beschrijven, bestaat uit een drager van 8 of 10 mm 
dikke spaanplaat of houtwolcementplaat, waarop 
de leidingen worden vastgemaakt. De ruimtes 
tussen de leidingen worden volgestuct, daarna 
wordt in de nog verse stuclaag een glasvezelnet 
aangebracht en tenslotte wordt het geheel afgestuct. 
Voor we echter de warmtemuur zelf kunnen gaan 
maken, dienen we ons eerst bezig te houden met 
de isolatie.

Isolatie
Om de dikte van de warmtemuur zo beperkt mo-
gelijk te houden, is het in het systeem van Willy 
Bouwens het handigst om te werken met de flin-
terdunne isolatiefolie van de firma Tonzon, het zo-
genaamde Thermosheet. Deze folie is aan weerszij-
den bedekt met een micron-dik laagje aluminium, 

4.  Systeem Willy Bouwens

dat werkt als een spiegel voor stralingswarmte, die 
teruggekaatst wordt. De vereiste iso latie waarde, R 
= 2,01, halen we volgens opgaven van de fabrikant 
door twee thermosheetlagen en drie luchtlagen. 
Thermosheet kan worden geleverd op rollen van 
50 of 100 meter. De folie is verkrijgbaar in stan-
daardbreedten van 125, 155, 300 of 450 cm. Bij 
een geïsoleerde spouwmuur hebben we slechts één 
folielaag, gescheiden door twee luchtlagen, nodig. 
Dat geldt ook voor een bin nen muur die twee wo-
ningen scheidt. Helemaal geen isolatie aanbrengen 
zou bijna een gratis warm temuur voor de buren 
opleveren op uw kosten...
Een goede dampremming aan de warme kant van 
een geïsoleerde constructie is noodzakelijk om te 
voorkomen dat inwendige condensatie kan optre-
den. Thermosheet heeft een hoge damprem ming.
Twee lagen thermosheet en drie luchtlagen geven 
zoals reeds vermeld een isolatiewaarde van R=2,01. 
Als men daarbij de waarde van een ongeïsoleerde 
spouw (R = ± 0,4)  optelt, dan heeft men een totale 
waarde van R = 2,41. Voor nieuwbouw geldt R = 
2,5. Hierbij merken we op dat bij stralings warmte 
de luchttemperatuur lager blijft dan bij convectie 
en er dus ook daardoor al minder verliezen zijn. 
Genoemde isolatiewaarde is dan ook ook meer 
dan genoeg!

De isolatie-opbouw
De folie brengen we aan op een latwerk, waarbij de 
latten een dikte moeten hebben van 1,5 tot 2 cm. 
Bij deze dikte isoleert een luchtlaag het beste, door 

De basis van  de Willy Bouwens-warmtemuur: lattenlagen met 
daartussen Tonzon-folie en tenslotte de draagplaat (hier een  
gipsplaat).
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het ontbreken van luchtbewegingen. Aangezien we 
in het algemeen met drie luchtlagen zullen werken, 
zijn er ook drie lagen latwerk nodig, die ten op-
zichte van elkaar kruiselings aangebracht worden. 
Door de latten kruiselings aan te brengen voorkomt 
u dat er koudebruggen ontstaan op de plaatsen waar 
het latwerk overlapt. Op deze plaatsen zou het 
latwerk de warmte namelijk kunnen gaan geleiden.

Om de vereiste stevigheid te verkrijgen teneinde 
de warmte-voorzetwand te kunnen dragen, kunt u 
de latten in de eerste lattenlaag beter niet verder 
dan op 60 cm van elkaar bevestigen. Of u de eerste 
lattenlaag horizontaal of verticaal aanbrengt laat 
u afhangen van de richting van de laatste laag. 
De laatste latten komen bij drie lagen ook weer 
verticaal te staan en bij een even aantal lagen 
horizontaal.
Bij de laatste lattenlaag dienen we namelijk re-
kening te houden met de breedte en de hoogte 
van de draagplaten voor de verwarmingsslangen. 
Er moeten straks latten komen onder de randen 
van de draagplaten. Als u houtwolcementplaten 
gaat gebruiken, bevestigt u deze horizontaal op 
verticale latten om bij het leggen van de slangen 
door de platen heen op het onderliggende hout te 
kunnen schroeven.
De latten in de eerste laag kunt u het makkelijkste 
met spijkerpluggen, afstand 50 tot 60 cm, aan de 
muur bevestigen. Zorg ervoor dat deze lattenlaag 
zuiver in het lood komt te staan. Bij een onge-
lijkmatige ondergrond kunt u gebruik maken van 
houten klosjes of stukjes lat. De latten van de eerste 
laag kunnen we eerst het beste met een middel 

behandelen dat tegen rot be schermt. Gewol mani-
seerd tuinhout is erg giftig en milieu-onvriendelijk. 
Lijnolie is voor het milieu het beste, maar men 
kan de latten ook dompelen in borax, dat veel in 
de biologische bouw als conserveermiddel wordt 
toegepast. Er is langzamerhand gelukkig veel te 
krijgen op dit gebied.

Indien u drie lattenlagen aanbrengt hoeft de eerste 
laag geen thermosheet te zijn, een andere damp-
rem men de folie is ook mogelijk, zoals bijvoorbeeld 
dun landbouwplastic of bouwpapier. De opge-
damp te aluminiumlaag van het thermosheet is niet 
bestand tegen water en zou op den duur toch van 
de folie losraken. Aangezien één thermosheet laag 
al 97% van de stralingswarmte terug kaatst, is het 
ook om die reden niet nodig voor beide lagen 
ther mo  sheet te gebruiken. Dat scheelt behoorlijk 
in de kosten.

De folie kunt u op hout vastnieten. Om scheuren 
te voorkomen plakt u voor het nieten een folie-
versterker op de folie, waar u doorheen niet. In 
plaats van de bij te leveren folieversterkers kunt u 
ook stukjes plakband nemen dat door een weefsel 
versterkt is en eventueel kunt u van tweezijdig 
klevend plakband gebruik maken.

Bij het aanbrengen werkt u het gemakkelijkst 
wanneer u met z’n tweeën bent. Eén persoon gaat 
op een trapje staan en bevestigt de folie. De ander 
houdt het losse gedeelte vast en rolt hem af of 
vouwt hem uit.
Indien u alleen bent kunt u het beste tweezijdig 

klevend plakband gebruiken. Doordat u niet di-
rect hoeft te nieten, hebt u dan twee handen vrij. 
U hangt de hoek van de folie in de hoek van het 
warmtemuurraam met een klein stukje plakband, 
verplaatst dan het trapje een paar meter, spant de 
bovenrand van de folie langs de bovenrand van de 
muur en drukt deze met een stukje plakband vast. 
Het lichte folie blijft makkelijk hangen terwijl u 
het trapje verplaatst. Steviger vastnieten doet u 
achteraf.
Daarna kunt u de folie ook aan de onderkant be-
vestigen. Deze dient mooi glad tegen het latwerk 
te liggen, maar u mag hem niet te strak aantrekken, 
want dan kunnen er plooien ontstaan.

Een apart woord dient gezegd te worden over de 
stopcontacten, aangezien deze onder de folie zou-
den verdwijnen. Een goede oplossing is de deksel 
of de opbouw te verwijderen en over de doos in 
de muur met schroeven en pluggen een plankje te 
bevestigen van 10 x 10 cm. In het plankje hebt u 
van tevoren met een gatenzaag een gat gezaagd 
met de diameter van de doos. Het plankje moet de 
lucht laag opvullen, dus even dik zijn als de latten 
waarover u de folie spant. Nadat u de folie gespan-
nen hebt en ook op het plankje hebt vastgeplakt 
en geniet, kunt u de folie uitsnijden en de draden 
daar doorheen trekken. Op de folie brengt u dan 
eenzelfde plankje aan. Het eenvoudigste werkt u 
met multi plex of spaanplaat. Zo herhaalt u dat met 
iedere luchtlaag. Tenslotte moet in de draagplaat 
voor de slangen uiteraard eenzelfde gat komen. 
Op de draagplaat brengt u een contactdoos met 
achter invoer aan, waar het stucwerk op aansluit. 
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Zorg, dat de folie nergens in aanraking kan komen 
met de elektriciteitsdraden!

Na de eerste lattenlaag en het spannen van de eerste 
folielaag brengt u de tweede lattenlaag aan, met de 
latten weer maximaal 60 cm van elkaar. Gebruik 
hiervoor houtschroeven die net niet door de eer-
ste lattenlaag in de muur komen. Op die manier 
voorkomt u koudebruggen. Vervol gens brengt u 
de twee  de folielaag, nu wel met thermosheet, aan 
op de hierboven beschreven wijze.

De latten in de volgende laag bevestigt u versprin-
gend ten opzichte van de eerste, om koude bruggen 
te vermijden. Aan de zijkanten van de isolatielaag 
moeten de luchtlagen ook afgesloten worden. U 
kunt daar de luchtlagen opvullen met latten of een-
voudig een plank tegen de zijkant schroeven. Dat 
daar wel koudebruggen komen is onvermijdelijk, 
maar met hout niet ernstig. Bij de laatste lattenlaag 
(de derde of de vierde) dienen we rekening te hou-
den met de breedte van de draagplaten. Er moeten 
latten komen onder de randen van de draagplaten 
en nog twee of drie daar tussenin. Daarbij mag 
de afstand tussen twee latten weer niet groter zijn 
dan 60 cm.
Wanneer u bijvoorbeeld spaanpla ten van 250 x 125 
cm gebruikt en die horizontaal bevestigt, komen 
de latten op 50 cm hart-op-hart van elkaar. Het is 
raadzaam om de latten onder de randen minstens 
6 cm breed te kiezen (of twee latten naast elkaar) 
om te voorkomen dat men te dicht op de randen 
van de platen moet schroeven.
In plaats van spaanplaat, dat veel lijm bevat, 

kunt u ook houtwolcementplaten gebruiken, dat 
vriendelijker is voor het milieu. Het nadeel is dat 
de schroeven daarin niet altijd voldoende houvast 
vinden. U kunt echter door de platen heen op het 
onderliggende hout schroeven. Dan moeten de 
platen horizontaal aangebracht worden op verti-
cale latten die, voor een stevige bevestiging van 
de slangen, niet verder van elkaar mogen komen 
dan 40 cm.
Over formaldehyde, het zogenaamde spaanplaat-
gas, in spaan  platen hoeft u zich geen zorgen te 

De plaats van de leidingen en van de gaatjes voor de constructie met bindbandjes. 

maken. Moderne spaanplaten bevatten weinig 
formalde hyde. Verder is het de bedoeling, voor-
namelijk uit gezondheidsoverwegingen, dat u veel 
meer ventileert dan u gewend was te doen toen u 
nog centrale verwarming of convectorkachels had. 
Bij stralings warmte kan dat, doordat de lucht niet 
of nauwelijks verwarmd wordt en er bij ventilatie 
dus ook geen warme lucht van betekenis ontwijkt. 
Er bestaan zelfs geheel gasvrije spaanplaten, te 
koop bij de bouwmaterialenhandel. 
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Zoals in de tekeningen te zien is hebben we ook an-
der plaatmateriaal zoals gipsplaat of gipsvezelplaat 
overwogen en ook wel gebruikt. Al deze materialen 
hebben hun eigen voor- en nadelen.

De slangen
Na het bevestigen van de draagplaten, zijn we toe 
aan het aanbrengen van de slangen. We gebruiken 
hiervoor stevig draad, bindbandjes of beugeltjes 
die ook gebruikt worden voor het bevestigen 
van buizen waar men elektrisch installatiedraad 
doorheen trekt (z.g. 5/8 beugeltjes). U tekent op de 
draagpla ten eerst met lijnen de plaatsen aan waar 
de slangen komen te liggen en daarna op gelijke 
afstanden (van bijvoor beeld 40 cm) de plaatsen 
waar de bandjes of beugeltjes komen. De beu-
geltjes worden voorlopig alleen aan de onderkant 
vastgezet.

 Hierbij let u op de volgende zaken:

- De afstanden tussen de lijnen (en dus de slangen) 
mogen niet groter zijn dan 15 cm en niet kleiner 
dan 10 cm. Bij een grotere afstand heeft het 
stucmateriaal straks onvoldoende houvast en bij 
een kleinere wordt het buigen van bochten in de 
slangen moeilijk. 12,5 cm is de beste tussenweg.

- Houd vast rekening met de plaats van de aan- en 
afvoerslangen voor zover u deze door de muur 
laat lopen.

- Het is ook raadzaam om vast rekening te houden 
met de plaatsen van de stopcontacten, omdat 
deze tussen de slangen moeten terechtkomen. 
Zo nodig kunt u het stopcontact vooraf iets 
verplaatsen.

- Houd ook rekening met de breedte van eventuele 
plinten als u deze wilt schroeven of spijkeren, 
omdat u het risico loopt door een slang heen te 
prikken. U kunt de plinten echter ook lijmen. 

U kunt als volgt te werk gaan:

De eerste lijn zet u op 6,25 cm vanaf de onderkant 
en de volgende steeds 12,5 cm verder naar boven. 
De bovenste lijn komt dan op 6,25 cm onder de 
bovenkant.
U zet dwarsstreepjes op de reeds getekende lijnen, 
waar u de beugeltjes gaat bevestigen. Het eerste 
dwars streepje komt op 15 cm van de rechter zijkant 
van de plaat. Het volgende 7,5 cm verder. Daarna 
kiest u gelijke afstanden van bijvoorbeeld 40 cm. 
Zo nodig trekt u een lijn op drie centimeter van 
één van de zijkanten, dus van beneden naar boven, 

die u gebruikt voor een slang die verticaal loopt. 
Zie ook de tekening op pag. X??. Het kan zijn dat 
u ook slangen van andere warmtemuren over de 
plaat wilt laten lopen. Houd daar dan eveneens 
rekening mee.
Als een stopcontact niet goed tussen twee slangen 
uitkomt, kunt de slangen er omheen leggen, of, 
indien het stopcontact aan de linker of de rechter 
zijkant zit, de lus die u aan de zijkant zou maken, 
iets verder terugleggen.

Een eenvoudige manier om de leidingen te be-
vestigen is om dit te doen met behulp van zoge-
naamde klikprofielen. Deze kunnen geschroefd 
worden op de latten, waarop ook de draagplaten 
bevestigd worden. Als de latten wat breder zijn 
dan het profiel, kan aan weerszijden van het profiel 
een 8 mm dikke spaanplaat vastgezet worden. Bij 
het gebruik van een dikkere plaat (bijvoorbeeld 
houtwolce ment) moet een groef van 8 mm diep 
met de breedte van het profiel uit de plaat gehaald 
worden om de slang later vlak tegen de plaatwand 
te kunnen bevestigen (zie de tekening hieronder).

De handigste manier bij het gebruik van bindbandjes.
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kunnen in de warmtemuur zelf verwerkt worden 
in een horizontaal liggende slang. Zorg ervoor dat 
de leidingen netjes recht komen te liggen.

Bij het leggen van de lussen dient u te voorkomen 
dat de lus te bol wordt. Het wordt nu duidelijk 
waar om u de eerste twee beugeltjes op slechts 7,5 
cm van elkaar hebt bevestigd. Daar zou de bocht 
te bol kunnen worden.

Als u de leidingen op minder dan 15 cm van elkaar 
laat lopen, kunt u bij het leggen van de bochten 
beter gebruik maken van een buigmal zoals op de 
tekening is te zien. U krijgt daarmee de bocht mooi 
op z’n plaats en de slang wordt niet dichtgeknepen 

Klikprofielen hebben de mogelijkheid om de slangen op 10 cm 
van elkaar te laten lopen.

Met dit systeem is het mogelijk om de slangen zelfs 
op 10 cm afstand van elkaar te leggen. Alleen bij de 
bochten worden de slangen op 15 cm van elkaar in 
het profiel gedrukt om de ronding beter te kunnen 
maken. Bij de volgende profielen komen ze dan 
op 10 cm van elkaar. 
Doordat er zo meer leidingen per vierkante me-
termuuroppervlak liggen, functioneert de warm- 
temuur nog beter.

Leiding leggen
Bij het leiding leggen werkt u in principe op de-
zelfde manier als bij de Warmteplan-warmte muur. 
Ook hier werkt u met een verdeler en eventueel 
met een warmtemuur-unit. Thermo staatkranen 

U legt op deze manier de leiding in de gehele muur, 
totdat u bij de retour komt. Hier steekt u hem door 
tot aan de verdeler en snijdt hem af. Markeer aan-
voer en retour met voor elk een eigen kleur tape.

Ontluchten van de slangen in de door ons gemaakte 
warmtemuren gebeurt door de aansluiteinden 
beide van een eenvoudige kraan te voorzien, die 
bij aansluiting op de verdeler bij de ketel blijven 
zitten. Het kost ons dus voor iedere groep twee 
kranen. Neem daarom zo goedkoop mogelijke. 
Vul vervolgens met een slang, die aangesloten 
is op de waterleiding via een van de kranen (die 

Buigmal met een binnenvorm van 16 mm multiplex, die een 
bochtdiameter van 10,9 cm heeft, waardoor een bocht dia -
meter van 12,5 cm wordt gevormd. Aan de buitenkant kunnen 
dun  nere plaatjes triplex bevestigd worden.

of zelfs geknikt, waardoor de weerstand die het 
stromende water ondervindt te hoog zou worden.
Als het buigen desondanks moeilijk gaat, wat 
bij lage temperatuur het geval kan zijn, kunt u 
de bocht voorzichtig verwarmen met een hete-
luchtverfbrander. Een mondstuk dat de hete lucht 
om de slang heen leidt, kan hierbij goede dienst 
bewijzen (zie tekening hieronder).
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beide geopend worden) de warmtemuur. Net zo 
lang doorgaan tot het water er ononderbroken (dus 
zonder luchtbellen!) bij de andere kraan uitkomt. 
Kranen sluiten en alles daarna met de juiste kop-
pelingen aansluiten op de verdeler. Daarin (en 
in de ketel) moet zich ook volledig (en zonder 
luchtbellen) water bevinden voordat we de kranen 
definitief mogen openen.

Afwerking
Om ervoor te zorgen dat het stucwerk op de onder-
liggende plaat blijft zitten als het nog nat is, mag 
de afstand tussen twee slangen nergens groter zijn 
dan 15 cm. Waar dat wel het geval is, schroeft u 
elektriciteitsbuis op de plaat, bedoeld om het stuc-
werk in verband te houden zolang het nog nat is. 
Deze buizen moeten altijd horizontaal lopen. Waar 
de slangen in bochten uit elkaar wijken, kunnen de 
afstanden wel eens te groot worden.
Dan worden de ruimtes tussen de slangen volge-
stuct. U dient er hierbij voor te zorgen dat de 
leidingen goed rondom in de specie liggen. Een 
goed contact tussen de leidingen en de stuclaag is 
namelijk essentieel voor de warmte-overdracht. 
Het is niet erg dat de stuclaag bij het harden loslaat 
van de draaglaag. Het verband blijft bestaan door 
het contact met de slangen en het verster kings net 
dat u na het stuken gaat aanbrengen.

De lagen-opbouw van de warmtemuur volgens het systeem 
van Willy Bouwens.

1000 kg. Deze is voorgemengd en heeft lang 
genoeg gelegen om goed te kunnen verwer-
ken. Op zes delen van het mengsel voegt 
men één deel cement toe. Dit mengsel moet u 
mengen met een mixer in een kuip.

- Of u kunt de specie helemaal zelf maken. U 
mengt 6 delen zand met twee delen kalk, laat 
dat mengsel minstens drie weken, bij voorkeur 
langer, staan en voegt dan één deel cement 
toe.

Nadat de ruimtes tussen de slangen zorgvuldig 
volgestuukt zijn, voorziet u de hele muur van 
een (fijnmazig) glasvezel-versterkingsnet, ook te 
verkrijgen bij Stri  ko  lith. U gaat als volgt te werk:
Snijd het net op maat van de muurhoogte. Zet 
over een baan van ± 120 cm breed een dun laagje 
mortel over de volgestuukte slangen. Wrijf met de 
stuc spaan van boven naar beneden het netwerk in 
de mortel. Herhaal dit met achtereenvolgens met 
alle banen. De netten mogen steeds een overlap-
ping hebben van 10 cm. Als dat gebeurd is, kan de 
gehele muur voorzien worden van een raaplaag.

Handig is het om meteen verticale latten met een 
dikte van ±1 cm aan te brengen als guides voor het 
stuken. Heeft u bijvoorbeeld een rei van twee meter 
lang, dan zet u de lat ten op ongeveer 1,5 meter 
afstand. De latten kunt u met schroeven vastzet-
ten in de platen. U stelt ze loodrecht, eventueel 
door nog wat dunne stukjes hout achter de lat te 
stoppen. Deze stukjes mogen echter niet aan de 
zijkant van de latten uitsteken. Dan kan het stuka-
doren beginnen. Is de hele muur eenmaal beraapt, 

De specie
- U kunt kant en klare mortel gebruiken. Bij-

voorbeeld van Strikolith. Deze heeft een grote 
kleefkracht.

- U kunt ook kant en klare kalkmortel kopen in 
zakken van 25 kg of in bulkverpakking van 
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dan verwijdert u voorzichtig de latten en stuukt 
u de groeven waar de latten gezeten hebben vol. 
Tenslotte kunt u het geheel met de hou ten spaan 
volkomen glad afstrijken. 

Wanneer u alle slangen gelegd hebt dienen de 
kranen, de ontluchtings-T-stukken en de sokken 
met een zand-cementmortel 4 : 1 afgesmeerd te 
worden. Dit mortel-laagje dient als beschermlaag. 
De raaplaag die later aangebracht wordt, bevat 
namelijk kalk. Deze kalk zou de metalen delen van 
de kranen en T-stukken kunnen aantasten. Alvorens 
u de mortel aanbrengt, plaatst u eerst de bijgele-
verde beschermkappen op de kranen en draait u ze 
allemaal aan. Als de kranen afgesmeerd zijn kunt 
u bijvoorbeeld met een lucifer de beschermkappen 
vrijmaken van specie, zodat deze niet in het cement 
vast komen te zitten. Wanneer u het toevallig bij 
de hand hebt kunt u ook een stukje pvc-buis met 
een diameter van 40 mm om de beschermkap 
heenschuiven. Deze buis past precies en kunt u na 
het afsmeren weer verwijderen. 

Tenslotte sluit u de aanvoer- en retourleidingen 
aan op de verdeler. Let op de stromingsrichting! 
In prin cipe zou u nu al kunnen testen of alles goed 
zit door de slangen met water te vullen (water eerst 
goed laten doorstromen, zodat er geen luchtbellen 
meer in zitten) en deze zonder water te verliezen 
(eventueel via een dicht te draaien kraan) direct 
op de ketel aan te sluiten. Zou er in de slang een 
plek zijn, die te koel blijft, dan zit daar nog een 
luchtbel. In dat geval moet u ontluchten of, beter, 
zorgvuldig water laten doorstromen en zonder 
morsen aansluiten. Stook de leidingen beslist bij 
deze proef niet te warm, want de muur moet eerst 
helemaal gedroogd zijn voordat deze mag worden 
verwarmd.

In principe is het nu ook het juiste moment om een 
meetlatje te maken of een lijstje, waarop u aangeeft 
waar de slangen precies in de muur lopen. Handig 
in dit stadium is ook om foto’s van de muur met 
slangen te maken. Want straks, als de muur gestuct 
is, kunt u dit niet meer zien. Als u dan later bijvoor-
beeld een schilderij zou willen ophangen en een 
spijker in de muur zou willen slaan zou u precies 
in een slang terecht kunnen komen... Nog beter is 
het natuurlijk om langs het plafond een rail aan te 
brengen waaraan u schilderijen met draden kunt 
ophangen.
Overigens zijn er ook buisdetectoren in de handel, 
die reageren op het aluminium in de slangen.

Voordat u met de verdere afwerking begint moet 
nu ook de elektricien eerst nog de gelegenheid 
krijgen de elektrische leidingen te leggen. Het beste 

kunnen vierkante inbouwdozen gebruikt worden. 
Ze kunnen met een stukje flexibele buis worden 
aangesloten. 

Afwerklaag
Vervolgens kan de muur worden afgewerkt met een 
stuclaag. Voordat we dat gaan doen verzekeren we 
ons er nog eens van dat de beschermkappen van 
de thermostaatkranen overal zijn aangedraaid. We 
kunnen dan later weer, zodra de muur is afgestuct, 
de beschermkappen vrijmaken van de stuclaag met 
behulp van een luciferhoutje. Doen we dit niet, dan 
kan de stuclaag rond de kraan stukspringen, wan-
neer we de beschermkap losdraaíen. We brengen nu 
eerst een zogenaamde “raaplaag” aan: een vlakke 
onderlaag, waarop we later de afwerk-stuclaag aan-
brengen. De raaplaag dient ook voor het volsmeren 
van de leidingsleuven in de warmtemuur. Dit vol-
smeren moet zeer nauwkeurig gebeuren: doen we 
dit niet nauwkeurig, dan zou de warmte-opbrengst 
van de muur later kunnen tegenvallen! Doe dit 
dichtsmeren met wat nattere mortel en verzeker u 
er van dat de slang goed wordt “ingepakt” ! Pas 
daarna gaat u verder met het berapen van de wand.

Hoe krijgen we de stuclaag vlak en “in het lood”? 
Allereerst slaan we hiertoe twee spijkers op de 
hoeken van de muur en wel op ongeveer 20 cm 
onder het plafond en 20 cm uit de hoeken met de 
zijwanden. De spijkers niet te diep inslaan, zodat 
corrigeren mogelijk blijft. Loodrecht onder deze 
twee spijkers slaan we er op ongeveer 20 cm van 

Stukadoors-gereedschap.
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de vloer nog twee. Tussen de vier spijkers worden 
nu horizontaal, verticaal en diagonaalsgewijs zoge-
naamde slaglijnen gespannen, direct onder de spij-
kerkoppen vastgemaakt. Deze slaglijnen worden 
loodrecht gezet door middel van een rei (een rechte 
en vlak geschaafde lat; er zijn ook lichtmetalen 
reien in de handel) die we op de spijkerkoppen 
plaatsen. We kunnen nu, door een waterpas tegen 
de rei te houden controleren of de spijkers even ver 
in de muur zitten; zo nodig kunnen we een die niet 
ver genoeg zit iets dieper slaan. De spijkers moeten 
zover in de muur geslagen zijn, dat de afstanden 
tussen de slaglijnen en het muuroppervlak 1,5 cm 
bedraagt: dit wordt de dikte van de aan te brengen 
raaplaag!

Vervolgens worden onder de slaglijnen stukjes 
plinthout van zo’n 10 bij 5 cm aangebracht in een 
beetje specie (samenstelling 1 deel cement op 4 de-
len zand). De stukjes plinthout plaatst u ter hoogte 
van de spijkers en midden daartussen en in het mid-
den van de muur, op de kruising van de diagonale 
slaglijnen. Eventueel plakt u er meer, afhankelijk 
van de lengte van de rei, die u ter beschikking hebt. 
Vervolgens kunt u met behulp van de rei en het 
waterpas controleren of de stukjes plinthout recht 
en zuiver te lood zitten. ls dat het geval, dan kunt 
u de slaglijnen en de spijkers verwijderen.
Als de ondergrond poreus is moeten we, voordat 
we de raaplaag aanbrengen, eerst de gehele muur 
goed bevochtigen (bijvoorbeeld met een veger, die 
we telkens in een emmer water dompelen). Anders 
wordt er te snel vocht uit de mortel getrokken, wat 
een slechte hechting van de raaplaag tot gevolg 

zou hebben. De mortel voor de raaplaag krijgt 
weer de samenstelling van de specie, die we bij het 
metselen gebruikten: l deel kalk, 1 deel cement en 
6 delen zand. Deze samenstelling garandeert een 
behoud van de ademende werking van de muur en 
geeft tevens, net als de metselspecie, een zekere 
elasticiteit, waardoor scheuren niet zullen optreden.

Maak eerst een kleine hoeveelheid specie aan, 
waarmee we de zogenaamde guides aanbrengen. 
Deze guides bestaan uit verticale en eventueel ook 
horizontale stroken raapspecie. Ze dienen straks als 
geleiders voor de rei om ervoor te zorgen, dat we
de gehele muur vlak en te lood kunnen berapen. De 
guides brengen we aan tussen de plintlatjes die we 
aangebracht hebben. Het volrapen van de stroken 

tussen de plintlatjes gaat, evenals het aanbrengen 
van de raaplaag op de gehele muur, in zijn werk 
zoals afgebeeld op de volgende pagina.

U neemt een spaarbord en brengt hierop enige spe-
cie aan. Met behulp van een pleisterspaan schuift 
u nu de specie naar de voorkant van het spaarbord. 
Vervolgens laat u het spaarbord naar u toe kan-
telen. Wanneer het spaarbord bijna rechtop staat, 
schuift u de spaan naar voren en schept hiermee 
ongeveer de helft van de specie op (tekening A). 

De spaan brengt u vervolgens met de onderkant 
tegen de muur en houdt hem in een hoek van onge-
veer 30 graden vast. Vervolgens brengt u de spaan 
onder gelijkmatige druk naar boven (tekening B). 
Naarmate er meer specie op de muur is gekomen 
houdt u de spaan steeds steiler. 

Wanneer u een voldoende dikke laag hebt aange-
bracht tussen de plintlatjes vlakt u de guides met 
de rei af door die met zigzagbewegingen langzaam 
over de plintlatjes te bewegen. Overtollige specie 
strijkt u af boven de speciekuip. Zijn er nog ergens 
verdiepte delen in het specievlak, dan dient u die 
alsnog op te vullen en opnieuw af te reien.

Heeft u op bovenstaande wijze de guides aange-
bracht dan laat u ze drogen. Dit duurt ongeveer 
twintig minuten. Hierna kunnen de overige wand-
delen beraapt worden. U houdt hierbij dezelfde 
werkwijze aan als bij het vormen van de guides. 
U werkt nu echter in stroken van rechts naar links 
(tekening B, 1 t/m 3) en vlakt met de rei af langs de 

Voorbereidingen voor het stucwerk.
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guides. De rei wordt hierbij steeds met schuivende, 
omhoog gaande bewegingen gehan teerd (tekening 
C). Bij de ontmoeting van de raaplaag met een ko-
zijn, dient het kozijn als guide. Wanneer u op deze 
wijze de gehele muur beraapt hebt, kunt u met een 
houten spaan het specievlak dichtschu ren, d.w.z. 
u strijkt de spaan langs de raaplaag om ook de 
kleinere oneffenheden weg te werken (tekening D).

We hebben nu in essentie de gehele warmtemuur 
gebouwd. Alleen is er nu nog een verdere afwer-
king mogelijk. Dat hangt af van wat we willen: 

gaan we hem behangen (wat de warmteuitstraling 
evenwel tegenwerkt!) of gaan we hem, wat beter is, 
voorzien van een schuurwerklaag? In het laatste ge-
val kunt u een kant-en-klare mortel kopen: P-4-A. 
Het zou in het kader van deze werkmap evenwel te 
ver voeren om hier de verdere afwerking in detail te 
behandelen. Raadpleegt u eventueel een stucadoor 
of kijk eens in een boek over stucadoren. Soms kan 
men u in een bouwmarkt adviseren. Onthoudt u 
echter, dat hoe ruwer de afwerklaag is (de schuur-
werklaag dus) des te beter is de stralende werking 
van de muur. Schildert u de muur later ooit met 

een muurverf, gebruik hiervoor dan een ademende 
natuurverf basis van Auro of Aquamarijn.   

Een mooi milieuvrien delijk alternatief voor stuc-
werk is leem. Het heeft een goede vochtregu leren-
de werking en kan goed warmte vasthouden. Het is 
niet bestand tegen stromend water, maar daar staat 
tegenover dat het bij beschadiging makkelijker te 
repareren is. Het wordt op dezelfde manier toege-
past als stucwerk, maar in plaats van een wapening 
van glasvezel gebruiken we nu jute. Leem is goed-
koper en gemakkelijker te verwerken dan gips.
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Een vaak gehoorde vraag van mensen, die 
overwegen warmtemuren toe te passen, luidt: 
waar laat ik mijn boekenkasten, piano, wand-
meubels e.d.? Laten we eerst eens nagaan wat 
er gebeurt als je bijvoorbeeld een wandkast 
voor een warmtemuur plaatst. Aangenomen, 
dat hij vrij dicht tegen de warmtemuur komt 
te staan, zal dit tot effect hebben, dat er een 
soort “centrale ver warmingeffect” ontstaat: 
de muur straalt al z’n warmte naar de kast, die 
langzaam in temperatuur stijgt, totdat dezelfde 
temperatuur, bijvoorbeeld 40° C is bereikt. 
Door de luchtinhoud van de kast, die als iso-
lator optreedt, zal de voorkant aanmerkelijk 
koeler blijven, terwijl de achterkant, samen met 

de warmtemuur hun warmte maar op 
één manier kwijt kunnen: als convec-
tor. De luchttempe ra tuur in de kamer 
zal toenemen, al zal de hier ontstane 

warme-luchtstroom beslist niet te vergelijken 
zijn met die bij centrale verwarming. Voor de 
kast, vooral als dit een antiek meubelstuk is, is 
deze vorm van op warming, die zeer plaatselijk 
is, niet bevorderlijk en het lot van een piano, 
die we voor een warmtemuur plaatsen, is ver-
moedelijk nog treuriger, omdat de klankbodem 
vooral wordt opgewarmd, hetgeen tot scheuren 
kan leiden.
Ons advies: houdt tevoren rekening bij de 
aanleg van warmtemuren met wandmeubels, 
piano’s enz. Onderbreek daar de aanleg van 
de warmtemuren of plaats de meubels of de 
piano vrij in de ruimte, zo mogelijk dwars op 
de muur op enige afstand.
En uw boekenkast(en)? Een heel goede manier 
is om direct boven de warmtemuur, als deze 
als los element voor een bestaande muur is ge-
bouwd, een plank te maken, waarop voorwer-
pen en ook boeken kunnen worden geplaatst.
Een originele manier zagen we destijds in een 
sousterrain, waar onder een balken-plafond 
vele boekenplanken, hangend aan de balken 
waren bevestigd. Natuurlijk is deze oplossing 

alleen praktisch toepasbaar als 
de balken zich niet te hoog en ook 
niet te laag bevinden. Ideaal is, 
als de planken zich na bevestiging 
zo hoog bevinden, dat normale 
boeken er goed op kunnen staan 
en we er gemakkelijk met een klein 
krukje bij kunnen. Grote boeken 
leg je dan plat.
En een schilderij? Dit zal in 
al die gevallen waar de warm -
temuur (het werkzame deel als 
deze in een muur is aange-
bracht, wat bij nieuwbouw het 
geval is) niet hoger wordt dan 
circa 130 cm. Het schilderij 
komt er dan eenvoudig boven 
te hangen. Daarmee is meteen 
het probleem opgelost van het gevaar dat men 
een spijker in een warmtemuur slaat om een 
schilderij op te hangen en de warmwaterslang 
in het inwendige wordt lekgeprikt...
Het is, wat dit laatste betreft, te hopen dat er net 
zoals bij centrale-verwarmingaanleg een zekere 
standaardisatie onstaat en we in alle huizen we-
ten waar de buizen in de muren precies lopen! 
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Stel u hebt nu nog centrale verwarming met de 
bekende convectors en u zou, na deze werkmap 
te hebben gelezen, bij wijze van proef, een eerste 
stap willen zetten in de richting van een warm-
temuursysteem. Dan is de vraag natuurlijk: hoe 
zet je die? Kan dat, zonder - als het je zou tegen-
vallen - afbreuk te hebben gedaan aan je ‘goeie 
ouwe cv’?  Wij hopen, dat die stap gemakkelijker 
en eenvoudiger wordt door de aanwijzingen in 
het hier volgende hoofdstuk, dat beschrijft hoe je 
een warmtemuur kunt koppelen aan een bestaande 
cv-installatie zonder breek- of sloop- doch slechts 
enig ‘koppelwerk’. En dit alles zonder technische 
hoog standjes.

De grote vraag bij die ‘eerste stap’ is natuurlijk: 
waar begin je?  Nee, niet in de bijkeuken of in 
de badkamer. Ons advies: hak de knoop door en 
begin in uw woonka mer en wel bij de muur, waar 
uw echte zitplek is. U hebt daar misschien wel 
plaats voor een warmtemuur van een paar meter 
lang en als die eenmaal werkt, dan zult u mer-
ken, wat stralingswarmte doet! En weldra zult u 
al een opmerkelijke daling van uw gasver bruik 
kunnen noteren.
Het weghalen van een (of twee) cv-convector(en) 
en de aanleg ter plaatse van een warmtemuur is 
niet moeilijk - dat hebben de voorgaande hoofd-

5.  Eerst eens een proefmuurtje?

stukken u naar wij hopen duidelijk gemaakt. Je 
kunt zo’n proefmuur in twee, drie dagen tijd 
afheb ben. Echt duur hoeft deze eerste stap ook 
niet te worden, ook dat heeft u in het voorgaande 
kunnen lezen. Maak de muur, afhankelijk van 
de ruimte die u beschikbaar hebt, tenminste drie 
vierkante meter, want anders zou het effect te 
klein worden en zou u misschien niet overtuigd 
raken van de werking.
Probeer nog voor de warmtemuur wordt geïnstal-
leerd en dat bij voorkeur in een periode met een 

weertype, waarbij je de verwarming aan hebt 
en je kunt spreken van een typische ‘doorsnee-
situatie’  het gasverbruik van de installatie voor de 
om bouw te meten. Dan kunt u later het verbruik 
vergelijken.

De bouw
Teken de geplande plaats voor uw warmte muur 
met lijnen op de wand, nadat u en uw huisgenoten 
het eens zijn geworden over de beste plaats en u 
niet in de problemen komt omdat u met een kast 
(of een kastwand) zit, die u eigenlijk niet weg wilt 
hebben van die plek. Daarna komt het moment, 
dat misschien een cv-convector moet worden 
verwijderd en dat betekent, dat de cv-installatie, 
tenminste ten dele, moet worden afgetapt. Als u 
geluk hebt hoeft niet al het water er uit en kunt u 
snel een paar kranen via een snelkoppeling aan 
de cv-buizen bevestigen, waarna de installatie 
weer kan worden bijgevuld en bij koud weer snel 
in bedrijf kan worden gesteld. Is de muur een 
buitenmuur of de tus senmuur tussen uw huis en 
dat van de buren, dan is het aanbrengen van een 
reflectielaag aan te bevelen. De eigenlijke bouw 
van de warmtemuur kan nu be ginnen. Hoe dat 
moet, hebt u hiervoor kunnen lezen. 
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Wat daarna volgt is de montage. Maak hier voor 
gebruik van een zgn. verdelerset, zoals die bij 
allerlei bouwmarkten en verwarmings firma’s 
te koop zijn. Zo’n set bestaat uit een pomp met 
een buis met een of meer kranen, soms met ther-
mostaat. De pomp (die elektrisch verbonden is 
met een thermostaat en een losse, op afstand te 
monteren voeler) wordt voorlopig voorzien van 
een los snoer met stekker, lang genoeg om een 
naburig stopcontact te bereiken. De verdelerset 
wordt met de reeds aan gebrachte kranen in uw 
cv-buizen (dus zowel aan de warmwater- als aan 
de koudwaterbuis) verbonden. Ook hier zullen 
snelkoppelingen handig kunnen zijn. 

Aan de retourslang van de warmtemuur (meestal 
de onderste) wordt een thermostaatvoeler vast-
geklemd en deze zal bij juiste instelling van de 
bijgeleverde thermostaat een elektrisch contact 
in wer king stellen zodra de tempera tuur van het 

re tourwater uit de muur beneden een bepaalde 
door ons ingestelde waarde is gekomen en dat zal 
de pomp van de verdeler set in werking stellen, 
waardoor water uit de cv-installatie naar de muur 
wordt gevoerd. Mocht dit water aanvankelijk 
te koel zijn, dan zal dit spoedig veranderen: de 
ketelthermo staat zal de ketel inschakelen en deze 
zal warm water produceren. Bij juiste instelling 
zal de warmtemuur zo’n 30 tot 35 graden be reiken 
(of naar behoefte iets warmer) en dit zal in korte 
tijd gebeuren. De muur zal in een kwartier tijd de 
volle temperatuur van instel ling hebben bereikt!
Hoe het verder gaat hebt u in de voorgaande 
hoofdstukken gelezen. Enkele dagen nadat u de 
warmtemuur heeft ge stuct kunt u al beginnen met 
rustig opstoken. Begin met een lage instelling 
van de thermostaat: 20 graden Celsius, om haar-
scheurtjes te voorkomen.
  

Warmtelijsten
We komen hier nog even terug op het idee uit het 
vorige hoofdstuk (pagina 19). Daar was sprake 
van panelen met een oppervlakte van enkele 
vierkante meters, die meer als doel hebben om 
een kleine ruimte plaatselijk wat te ontkoelen. 
Toepassingen zijn bijvoorbeeld een werkplaats 
waar zo’n warm telijst boven een werkbank aan-
gebracht wordt. Of wat dacht u van de douche?

In principe wijkt de constructie van warmtelijsten 
niet af van de constructie van grotere warmte-
muren volgens het systeem Willy Bouwens. We 

kunnen warmtelijsten, omdat ze tenslotte een 
beperkte grootte hebben, eventueel in de werk-
plaats ma ken. We gaan hierbij uit van een houten 
lijst uit geschaafde planken. De breedte van die 
planken wordt bepaald door de totale dikte van 
warmtemuur plus isolatie.

Nu zal die isolatie in dit geval bescheidener kun-
nen zijn, met name wanneer we de warmtelijst 
tegen een binnenmuur be vestigen. Dit kan nood-
zakelijk zijn omdat in een badkamer of werkplaats 
de buitenmuur nu eenmaal niet in alle gevallen 
de meest geschikte plaats is voor de lijst. We die-
nen er namelijk vanuit te gaan dat de actieradius 
van een warmtelijst beperkt is. We brengen zo’n 
warm telijst dus bij voorkeur aan op de plaats waar 
we ons het vaakst bevinden in die ruimte en waar 
de warmtebehoefte het grootst is.

Toch is enige isolatie, bijvoorbeeld twee foliela-
gen, met drie luchtlagen of 5 cm glas- of steenwol, 
wel aan te bevelen. We verkorten daarmee immers 
de aanwarmtijd van de lijst, om dat er minder 
warmte afgegeven wordt aan de achterliggende 
muur. Met name in ruimtes die niet continu in 
gebruik zijn kan een korte aanwarmtijd voordelig 
zijn. Bij de genoemde isolatiedikte, zal de totale 
warmtelijst dus een dikte krijgen van ongeveer 
8,5 tot 9,5 cm.

In de zijkanten van de buitenste lijst komen gaten 
voor de in - en uitvoer van de polybuteen-leiding.  
Deze gaten dienen met het hart op 17,5 mm van de 
voorzijde van de lijst geboord worden. Ze krijgen 
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een diameter van 16 mm. In afwijking van de 
constructie van grote warmtemuren, beginnen we 
nu met het aanbrengen van de draagplaat. Hiertoe 
voorzien we de binnenkant van het raamwerk van 
een rand bestaande uit houten ribjes van 2 x 2 cm.  
Deze ribjes bevestigt u op 3,5 cm vanaf de toe-
komstige voorzijde van de lijst. U legt de lijst 

vervolgens plat neer met de voorkant naar boven 
en legt hier in een stuk op maat gemaakt spaan- of 
gipsplaat, dat al voorzien is van gaatjes en bind-
bandjes. De gipsplaat zet u aan de ribjes vast met 
behulp van gipskarton-lijm.

Vervolgens brengt u aan de achterzijde in de lijst 
de foliela gen aan, gescheiden door een nieuwe 
laag ribjes. De folie hoeft in dit geval slechts 
rondom vastgezet te worden in de ribjes. Tenslotte 
draait u de lijst weer om en werkt hem af, zoals 
beschreven in de vorige paragraaf, met een stuc-
laag. Voor warmtelijsten is ten slotte wellicht een 
eenvoudige witte pleisterlaag wel het mooiste.

De lijsten kunnen na de constructie behoorlijk 
zwaar zijn. Een lijst van een vierkante meter weegt 
toch al gauw zo’n 25 kg. Houdt u hiermee dus re-
kening, wanneer u de lijsten nog een trap op moet 
sjouwen. Het verdient dan wellicht aan beveling 
om de stuclaag aan te brengen op de plaats van 
be stem ming. Met het gewicht dient u ook rekening 
te hou den bij de ophang-constructie. Voor kleinere 
lijsten zullen wel licht stevige haken, in de omrin-

gende lijst geschroefd, het geheel kunnen dragen. 
Voor zwaardere lijsten is het beter de lijst zowel 
aan de boven als aan de onderzijde te voorzien van 
stukken hoekijzer die stevig aan de muur vastge-
schroefd worden.
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Motto: gezelliger, eenvoudiger èn 
goedkoper     

Het volgende idee, in 2004 voorgesteld aan De 
Twaalf Ambachten door een donateur, de heer 
Ben Wilken in Emmen, is door ons toen we naar 
Breskens verhuisden voor het eerst met succes 
toegepast in de winter van 2005/2006. 
Het betreft een principe dat wij u graag als goed-
koopste toepassing van de warmtemuur willen 
voorstellen: een warmtemuursysteem, dat zijn 
warmte ontvangt van een tegelkachel, die als 
warmtebron bij de centrale zithoek van de woon-
kamer los tegen een segment van de warmtemuur 
in de woonkamer is geplaatst. De tegelkachel staat 
aldus een deel van zijn uitgestraalde warmte (een 
tegelkachel is immers een stralingswarmtebron!) af 
aan de warmtemuur waar hij tegenaan staat en blijft 
dat doen zolang hij warmer dan die muur is.Via het 
aangestraalde warmtemuursegment worden ook de 
andere warmtemuren in de woning meeverwarmd, 
mits ze met het aangestraalde deel in open verbin-
ding staan en het water door een circulatiepomp 
wordt rondgepompt. Daarmee sparen we een com-
plete cv-ketel uit. En: we beschikken – misschien in 
deze tijd van energieprijsverhogingen nog belang-
rijker! – over een volwaardig verwarmingssyteem 
dat op hout kan worden gestookt. 

De achterliggende gedachte bij deze toepas-
sing is dat de nieuwe combinatie iets biedt, dat 
een tegelkachel alléén niet kan bieden: een op 
meerdere plekken gelijkmatig verwarmd huis. 
Dit geldt evenzeer voor een huis met louter 
warmtemuren: in zo’n huis mis je immers een 
gezellige zitplek, waar je, thuiskomend op een 
koude winteravond, het liefst bij een kachel 
zou willen terugtrekken. Deze toepassing geeft 
ons huis, op meerdere plaatsen gelijkmatig 
verwarmd, als extra een warm hart en dat alles 
tegen een lagere stookrekening!  

Alle warmte uit hout 

Voordat we terugkomen op de berekening van het 
warmtemuur-systeem en de aanleg daarvan nog 
even iets over het stoken van hout in deze com-
binatie van tegelkachel tegen warmtemuur. Het 
is voor zover ons bekend de enige mogelijkheid 
om een huis ‘centraal’ te verwarmen op basis van 
houtstook, waarbij de unieke eigenschappen van de 
keramische kachel (tegelkachel) volledig tot hun 
recht komen zonder enige negatieve beïnvloeding 
(afkoeling van het vuur!) door het op te warmen 
water in de warm temuren. Er wordt immers géén 
gebruik gemaakt van een warmtewisselaar in de ka-

chel en is er geen andere afkoeling dan de normale 
(geringe!) afkoeling van de stenen stookruimte en 
kachelwanden. We kunnen zelfs de nieuwe stook-
methode voor keramische kachels van de Finse 
onderzoeker Heikki Hyytiäinen toepassen, zoals 
hij die eind jaren negentig propageerde: het hout, 
dat we tevoren als bundel in de stookruimte van 
de tegelkachel plaatsen, van boven naar beneden 
laten branden of (bij een keramische kachel met ho-
rizontale stookruimte en rookgasgeleide-kanalen) 
van achter naar voren. 
In beide gevallen tegen de aanvoerrichting van de 
verbrandingslucht. 
Deze stookwijze betekent: een optimaal gebruik 
maken van de vaak verguisde energiebron, die in 
het houtgas van stookhout schuilt. Zonder dit gas 
“er uit te jagen” – zoals dit steeds gebeurt bij de 
klassieke manier van hout stoken door blokken 
hout boven op een brandend vuur te stapelen – be-
nutten we het nu intensief. Nog voordat het nieuwe 
hout goed en wel brandt wordt immers bij de gang-
bare stookwijze het houtgas (goed voor tenminste 
tien tot vijftien procent van de vrijkomende ver-
brandingsenergie!) uit het hout verdreven, waarbij 
er een reeks lichte gasexplosies optreedt, die een 
stoterige verbranding oplevert. Veel warmte ver-
dwijnt zo in versnelde mate via de schoorsteen. Bij 
de juiste verbrandingswijze (dus tegen de stroom 

6. Aangestraald warmtemuursysteem
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van aangevoerde lucht in, die tevens het hout dat 
nog niet brandt koelt) krijgen we verbrandings-
temperaturen, die in een goede tegelkachel kunnen 
oplopen tot 1200 graden. We zien vlammen, die 
tenslotte wit van kleur worden. Bij 1200 graden 
begint ijzer te vervormen en gaat zelfs smelten. 
De weinige as van een dergelijk houtvuur is bijna 
wit van kleur: een teken van volledige verbran-
ding. Wat uit de schoorsteen komt zijn hete, naar 
verhouding schone, verbrandingsgassen: er is geen 
rook zichtbaar, we zien alleen een kolom trillende 
hete lucht boven de schoorsteenuitgang. Dit is echt 
rookloos stoken! Een ijzeren kachel overleeft zo’n 
hellevuur niet, maar die is ook niet gemaakt voor 
houtstook, maar voor verbranding van kolen, die 
al bij 650 tot 700 graden optimaal branden. He-

laas verkoopt de kachelhandel nog altijd ijzeren 
kachels die houtkachels of “allesbranders” worden 
genoemd en borg staan voor luchtverontreiniging 
en een enorme verkwisting van stookhout.

Circulatiepomp voldoende

Nog een voordeel: uw huis is weer een beetje min-
der machinekamer en het jaarlijkse onderhoud van 
de cv-ketel hoeft niet meer. 
Aanleg van een warmtemuur kunt u zelf als u deze 
handleiding goed weet te volgen, maar ook het 
installeren van de groepen en de circulatiepomp 
zou u zelf kunnen als u niet terugschrikt voor het 
werken met de handige, moderne snelkoppelingen! 
Dit betekent een forse besparing op kosten (ook op 
arbeidsloon) in vergelijking met de aanleg van de 
gebruikelijke cv-installatie met moderne (dure!) 
HR-cv-ketel. En dan hebben we het nog niet eens 
gehad over de te verwachten ingrijpende besparing 
op uw energierekening.

Maximaal 300 meter slang

Net zoals bij elk ander warmtemuursysteem delen 
we het totale systeem op in delen, die elk maxi-
maal honderd tot honderdtien meter slang van 16 
mm diameter mogen omvatten. In de praktijk zal 
dit vaak ten hoogste 100 meter zijn omdat dit een 
standaardlengte is per rol. Per vierkante meter 
warmtemuuroppervlak rekenen we – zoals reeds 
elders in deze gids is vermeld – op 6,7 meter slang. 

 

De ‘omgekeerde’ stookmethode in de standaard tegelkachel 
van de Twaalf Ambachten.

De tegelkachel/warmtebron waar we van uitgaan 
is een Fin-oven. Deze is ooit door ons met mede-
werking van de Finse onderzoeker ir. Hyytiäinen 
en Jan Krajenbrink uit Eibergen als zelfbouw-
tegelkachel ontworpen en is bestemd om een 
doorsnee Nederlands woonhuis met een inhoud 
van 350 m3 en een woonkamer van maximaal 65 
m2 vloeroppervlak te kunnen verwarmen waarbij 
een gemetseld schoor steenkanaal als tweede warm-
tebron voor de bovenverdieping werd toegepast. 
In kleinere woningen zou de zelfbouw standaard-
tegelkachel kunnen volstaan.

Berekening en aanleg
In principe bestemmen we voor de woonkamer 
– die in de meeste gevallen rond de 50 m2 vloer-
oppervlak zal tellen – een warmtemuur, die over 
de grootste lengte van de kamer wordt aangelegd 
in de wand waar we de kachel tegen plaatsen en 
die tevens de zitplek begrenst. Gaan we uit van 
een Fin-oven (die een hoogte heeft van circa 155 
cm) dan hoeft het met slangen beklede gedeelte 
van de wand niet hoger te zijn dan de kachel. De 
slangverdeling wordt dan ook bij voorkeur zo, dat 
we dat deel van de warmtemuur uit twee, eventueel 
drie boven elkaar lopende segmenten laten bestaan, 
waarbij elk deel een doorverbinding krijgt naar een 
warmtemuursegment op de boven-etage. Een grote 
en een kleine slaapkamer zouden met één gezamen-
lijk segment kunnen toekomen, of een badkamer 
met een kleine slaapkamer. Een  werkkamer komt 
voor een volledig segment in aanmerking. Drie 
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segmenten beneden in de woonkamer, met elk hun 
doorverbonden segment boven, vormen samen een 
installatie van drie groepen. Elke groep heeft een 
gezamenlijke verdeelbuis voor het instromende 
en het terug-stromende water; tussen beide ver-
deelbuizen is een circulatiepomp aangesloten. 
Wij kozen voor een circulatiepomp met twee 

schakelstanden voor maximale pompcapaciteit en 
minimumcapaciteit; de zuinigste stand is voor onze 

installatie toereikend, met een elektrisch vermogen 
van rond de 20 Watt. 

Verdeelbuizen met slangen, pomp en thermometer.
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De aanleg van de warmtemuren moet goed worden 
voorbereid en zodanig gepland, dat de slangen van 
een groep indien enigszins mogelijk aan één stuk 
door en zonder onderbreking van verdeelbuis tot 
retour-verdeelbuis lopen. Er zullen gaten in mu-
ren moeten worden geboord of openingen tussen 
vloeren en/of plafonds gemaakt. Probeer iedere  
knik in het (stugge) slangmateriaal te vermijden, 
neem de bochten steeds ruim (zie de voorgaande 
installatie-aanwijzingen in deze werkmap). Dit 
geldt ook voor het ontluchten: we verwijzen naar 
het idee van Willy Bouwens om de groepen aan 
aanvoer- en afvoerkant van afsluitkranen te voor-
zien die tussen het eind van de slang en de klemfit-
ting van de verdeelbuis passen en die pas worden 
aangekoppeld nadat we de slangen volledig en 
zonder luchtbellen en onder druk (van de waterlei-
ding) met water gevuld hebben. Deze toepassing 
zonder cv-ketel waarborgt een jarenlang gebruik 
zonder de noodzaak van periodiek bijvullen, zoals 
gebruikelijk bij vele cv-installaties. 
Niet genoemd is het in cv-installaties onmisbare 
drukvat. Is dat nodig of niet in een installatie zon-
der cv-ketel? Wij hebben een lichte voorkeur voor 
wèl. Hoewel er geen hoge temperaturen zijn en 
nauwelijks nog oxydatie – geen warmtewisse-
laar, nauwelijks nog stalen buizen – is er wel een 
circulatiepomp die kans geeft op enige cavitatie 
(belletjesvorming achter de schoepen). Instal-
latie is eenvoudig: vat (tevoren zoveel mogelijk 

onder druk gevuld en ook voorzien van een kraan 
die na vullen dicht gaat) doorverbinden met een 
verdeelbuis.

Reflectie voorkomt 
warmteverliezen
Wat ons nog rest is te wijzen op het belang van 
het tegengaan van warmteverliezen. In ieder ver-
trek waar een warmtemuur is aangebracht moet 
de tegen overliggende muur, waarin geen slangen 
voor opwarming kunnen zorgen, kunnen functi-
oneren als reflector voor de infraroodwarmte uit 
de tegenoverliggende muur. We zagen reeds in 
eerdere hoofdstukken van deze werkmap hoe deze 
reflectielaag in een wand wordt aangebracht. Het 
reflecterende materiaal – bijvoorbeeld een met een 
glanzende aluminiumlaag opgedampt noppenfolie 
– moet, zo benadrukken we nog eens, zorgvuldig 
en zonder kieren, op latten geplakt of geniet met 
aan beide zijden een luchtlaag van tenminste een 
centimeter achter bijvoorbeeld een gipswand wor-
den aangebracht. Zorg ervoor, dat de glanzende 
reflectielaag (die naar de leefruimte moet zijn ge-
keerd) schoon en stofvrij blijft, ook na het afwerken 
en stuccen van de gipswand. Bij het op de juiste 
manier aanbrengen van de reflectie-wand zijn de 
isolatiematerialen die we praktisch in alle nieuw-
bouwwoningen met cv-hetelucht-verwarming zien 

toegepast geheel over bodig. Wanden of muren die 
haaks staan op een warmtemuur en die dus niet 
door infrarood-warmte worden aangestraald en 
vooral op het noorden of noord-oosten staande 
muren kunnen we op de gebruikelijke manier met 
isolatiedekens isoleren.

Tenslotte
Hiermee is voorlopig een einde gekomen aan de 
informatie van onze kant.
Graag verwijzen wij u nog naar onze website: 
www.de12ambachten.nl, waarop de resultaten 
van experimenten en onderzoek zijn te bekijken. 
Ook kunnen wij de lezers en gebruikers van deze 
werkmap de Forumarchiefpagina’s op onze web site 
aanbevelen. Op deze pagina’s  een verzameling van 
brieven van bezoekers met vragen, opmerkingen 
en bevindingen op het gebied van stralingswarmte, 
warmtemuren en tegelkachels. 
Voor een gedegen informatie over stralingswarmte 
bevelen wij het boek “Stralingsverwarming” van 
Kris De Decker (www.lowtechmagazine.be) aan, 
in 2014 uitgegeven door De Twaalf Ambachten en 
Eburon (ISBN 978-90-5972-953-7).

Wij wensen u veel succes met de bouw van uw 
warmtemuren en hopen dat u veel plezier zult 
beleven aan de aangename warmte.
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Adressen:

Warmteplan (Comfort Vite warmtewanden, Isofloc)
tel. 0575 - 56 48 05
www.warmteplan.nl

WTH (vloer- en wandverwarming en 
-koelingsinstallatiemateriaal)
tel. 078 - 651 06 40
www.wth.nl

Tierrafino (leemstucmateriaal)
tel. 020-689 25 15 (9-17u) 
www.tierrafino.nl

Technea (Variotherm warmtewandsystemen)
tel. 058 - 288 47 39
www.technea.nl

Uponor (warmtewandsystemen)
0049 -  9521 690-0 (Duitsland)
uponor.nl

Tonzon bv (reflectie-isolatie)
tel. 053 - 433 23 91
www.tonzon.nl

De Nieuwe Ambachterij (Zelfbouw tegelkachels)
tel. 0117 - 37 20 87
www.denieuweambachterij.nl
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Appendix: mogelijkheden voor het leidingverloop in een warmtemuur
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