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Abstract: In this paper, the environmental 

impact of thermally activated floors is studied 

in order to define if this type of emission system 

is a sustainable technology. The environmental 

impact is estimated using life-cycle impact 

assessment, more specifically with the MMG-

method. In the process of examining thermally 

activated floors, three sub-studies are carried 

out. Firstly, the environmental impact of the 

building materials in a storey floor are 

examined by layer. Secondly, different floor 

compositions, with or without integrated 

radiant heating or cooling, are assessed. 

Thirdly, an impact assessment for both material 

and energy use is made for three common 

scenarios, where a system with concrete core 

activation is compared to two conventional 

heating and cooling systems, in an office 

building. 

Keywords: thermally activated floors, 

underfloor heating, radiant cooling ceilings, 

concrete core activation, office building, life-

cycle assessment, environmental impact, 

MMG 

1. INTRODUCTION 

The building sector has a major impact on the 

environment, mainly due to the energy 

consumption during use stage of the buildings 

[1] [2] [3]. Therefore, under pressure from the 

European Union, the Belgian government set a 

series of requirements for new buildings, 

known as the EPB standards, in order to reach 

the European goal to make all new buildings 

near zero-energy by 2021 [2]. This has created 

a high need for energy-efficient systems.  

As a result of this need, there has been a huge 

development in these new sustainable 

technologies this decade. An innovation that is 

being used increasingly in office buildings is an 

integrated radiant heating and cooling system. 

This raises the question whether these new 

energy-efficient technologies also have a low 

total environmental impact. Because at some 

point, the energy use in buildings will have 

been reduced that much, that the impact of the 

building materials requires attention. That’s 
why, to obtain an even lower environmental 

cost, it’s important to also look at the 

environmental cost of the building materials 

and installations.  

In this paper, it will be examined if thermally 

activated floors are actually a sustainable 

technology, based on the total environmental 

impact. The MMG method, a method which is 

created for and adapted to the Belgian building 

market, is used for estimating the impact 

during the entire life cycle of the systems, 

assuming that the life-expectancy of the 

building is 60 years. During the research two 

software packages were used: the online LCA-

tool ‘Totem’ and the extensive LCA-program 

‘SimaPro’. In addition, the energy consumption 

was simulated using a BES model. In order to 

gain useful insight in the environmental impact 

of thermally activated floors with the current 

Belgian building methods, three sub-studies 

are carried out: one examining the building 

materials of a floor, another assessing different 

floor compositions and the last one comparing 

an office with concrete core activation to 

offices with a conventional heating and cooling 

system.  
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2. IMPACT ASSESSMENT OF THE BUILDING 

MATERIALS 

The first sub-study examines the building 

materials of floors in general. Firstly, a 

selection of materials, used in storey floors of 

an office building, is made. Secondly, for each 

layer of the floor construction the 

environmental impact of the materials are 

compared with each other. Five material 

groups, that make up the floor construction, 

are investigated: floor finish, screed, remaining 

layers, bearing floor and hydronic pipes.  

For each group, excluding the hydronic pipes, 

the material with the lowest and highest 

environmental cost is indicated. Subsequently, 

it is searched where the common choice of 

material is situated within this framework. 

With regard to these assumed common 

materials, it must be concluded that in terms of 

environmental cost, the usual Belgian 

construction materials are not always the best 

choice. For this reason the recent LCA-tool 

‘Totem’ was developed, so the building 

partners could be made aware of their material 

choices. In addition to the comparison of the 

materials in each layer of the floor, a detailed 

study is conducted of the environmental 

impact of the hydronic pipes. Due to a lack of 

exact data from the producers of the pipes, an 

approach of a multi-layered polyethylene pipe 

was made in SimaPro. Although it is a rather 

small element, a relatively large environmental 

cost was observed by cause of the harmful 

production process, more specifically by 

welding the aluminium layer inside the pipes. 

3. IMPACT ASSESSMENT OF THERMALLY ACTIVATED 

FLOORS 

The second sub-study assesses the 

environmental impact of different possible 

floor compositions for the thermally activated 

floors. Consequently, the impact assessment of 

the building materials was applied to a number 

of predefined templates for the construction of 

a storey floor, both with or without an 

integrated radiant surface heating and/or 

cooling system. A distinction is made between 

three types of systems: underfloor heating, 

radiant cooling ceiling and concrete core 

activation. 

It can be concluded that in terms of 

environmental cost, one type of floor 

construction isn’t univocally better than the 
other. Nevertheless, provided that a wise 

material choice is made, the one with the 

raised floor is the better option. Also, the 

analyses show that the floor with concrete core 

activation, within the selection of thermally 

activated floors, has the most potential in 

setting a low environmental burden 

throughout its entire life cycle. Even though it 

doesn’t mean this system is actually better, 

once again it depends on the material choices. 

Choosing a classic floor construction and 

common materials, the best results are shown 

by the floor with a radiant cooling ceiling.  In 

general, the environmental cost of a thermally 

activated floor is at least twice as high as the 

cost of a standard floor.  

With regard to the study of the mutual relation 

between the environmental costs of the layers, 

the results are open to interpretation. A first 

conclusion that can be made, is that in a best-

case scenario the hydronic pipes seems to have 

the highest impact on the environment.  

Besides, for most floors it must be concluded 

that the common materials approach his best 

alternative quite closely, with the exception of 

the one with underfloor heating where the 

material group ‘remaining layers’ is by far the 
most dominant of all. Furthermore, most 

variation in the environmental cost can be 

observed with the bearing floor and the floor 

finish.  

4. IMPACT ASSESSMENT OF HEATING AND COOLING 

SYSTEMS 

The third sub-study places the thermally 

activated floors in a wider context. Therefore 

three common scenarios for heating and 

cooling in office buildings are defined. The first 

scenario, the basic scenario with concrete core 

activation as emission system, represents the 
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situation of the thermally activated floors. 

Concrete core activation is chosen because it’s 

the one that deviates most from the 

conventional systems, which should lead to 

more interesting results. The second and third 

scenarios are conventional systems, which 

respectively apply fan coil units and a climate 

ceiling. Next, the three scenarios are applied to 

a fictional case and simulated in a BES-model, 

in order to estimate the operational energy 

consumption  and the sizing of the installations. 

Eventually, the environmental impact of the 

scenarios can be compared in all its facets.  

For all scenarios, the analysis shows that the 

material aspect has a higher impact on the total 

environmental cost than the energy facet. The 

low energy usage for this case is at the heart of 

these results, and is caused by the energetically 

efficient building design and the choice for a 

middle floor as case study. The statement that 

the operative energy consumption is a good 

indication of the environmental impact of an 

office building, must be contradicted after 

conducting this study, at least for new buildings 

[4]. Moreover, it is found that the operational 

primary energy consumption is not even a good 

indication for estimating the environmental 

burden of the total energy consumption as a 

consequence of the large differences between 

the environmental costs of gas and electricity.  

The comparative study of the scenarios 

ascertains that thermally activated floors, but 

systems with concrete core activation in 

particular, have a low-average environmental 

impact compared to the conventional systems. 

By assuming a common floor construction, the 

environmental cost of the scenario with 

concrete core activation is approximately 40% 

higher than the best-case scenario, namely 

those with the fan coil units. When optimizing 

the floor compositions, the aforementioned 

scenarios can be considered equivalent. As for 

the main research question, it can be 

concluded, that an office building with 

thermally activated floors does has potential 

within the framework of sustainable 

construction.  
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Deel 1: Inleiding 

1. Situering 
Onze huidige levensstijl drukt een grote stempel op het milieu. Grondstoffenschaarste, 

watervervuiling, ruimtetekort en energieverbruik zijn thema’s die als maar vaker ter sprake komen. 

Elke sector probeert tegenwoordig zijn steentje bij te dragen aan een betere, duurzame wereld. Ook 

de bouwsector ontsnapt niet aan deze trend (Vereycken, Dessers & Hootegem, 2016).  

In de bouwwereld moet er voornamelijk aandacht besteed worden aan energieverbruik en aan de 

milieubelasting van bouwmaterialen (Heeren e.a., 2015). Aan het energieverbruik wordt reeds 

decennia gewerkt; er wordt beter geïsoleerd en technische installaties voor verwarming werken 

efficiënter en milieuvriendelijker. Binnenkort zullen er om de milieudruk nog te verlagen, extra 

maatregelen genomen moeten worden. Deze richten zich voornamelijk op de duurzaamheid van 

bouwmaterialen (Haas & Naber, 2013). 

Nieuwe duurzame technieken ontwikkelen zich (Vereycken e.a., 2016). Een innovatie die in 

kantoorgebouwen tegenwoordig steeds meer gebruikt wordt, is het integreren van 

oppervlaktestralingssystemen (van de Cruijs, 2009). Deze vernieuwende vorm van verwarming (en 

koeling) brengt positieve resultaten met zich mee op vlak van energieverbruik (Kazanci, 2016). Het 

uitvoeren van een levenscyclusanalyse, een instrument dat gebruikt wordt om de totale 

milieubelasting van materialen of een project te bepalen, zal uitwijzen of deze technologie ook op vlak 

van milieu-impact even goed scoort (Haas & Naber, 2013).  

2. Onderzoeksvragen 
Het doel van deze studie is om na te gaan of thermisch geactiveerde vloeren op vlak van milieu-impact 

een goede keuze zijn als afgiftesysteem voor verwarming en/of koeling. De hoofdonderzoeksvraag 

luidt dan ook: “Is het toepassen van thermisch geactiveerde vloeren een duurzame oplossing?” 

Om tot een antwoord te komen op deze eindvraag worden eerst enkele deelonderzoeken uitgevoerd. 

Elk deelonderzoek biedt een antwoord op een reeks deelonderzoeksvragen. Om de lijst vragen in deze 

paragraaf te beperken, worden gelijkaardige vragen gebundeld. Door de tekst tussen de vierkante 

haakjes te vervangen door een term uit de betreffende lijst kunnen alle vragen bekomen worden. De 

lijsten met termen zijn weergegeven in Tabel 1 en Tabel 2. Na de tabellen worden de effectieve vragen 

opgesomd. 

TABEL 1: LIJST “MATERIAALGROEP” 

MATERIAALGROEP 

Vloerafwerking 

Dekvloer 

Samenstelling van de overige lagen 

Draagstructuur 

Watervoerende leiding 
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TABEL 2: LIJST “SOORT TGV” 

SOORT TGV (THERMISCH GEACTIVEERDE VLOER) 

Standaard vloeren 

Vloerverwarming 

Plafondkoeling 

Betonkernactivering 

 

Welk type [“ materiaalgroep”] is aan te raden om een zo laag mogelijke milieubelasting te bekomen? 

Hoe verhoudt de meest courante [“materiaalgroep”] zich ten opzichte van de andere mogelijke 

[“materiaalgroep”]? 

Is er een verschil op te merken in de milieu-impact van draagstructuren die hoofdzakelijk prefab 

vervaardigd worden en de dragende elementen die grotendeels in situ uitgevoerd worden? 

Hoe verhouden de verschillende lagen in het vloerpakket op vlak van milieukost zich ten opzichte van 

elkaar? 

Welk type vloerpakket voor [“soort TGV”] geniet de voorkeur op vlak van duurzaamheid? 

Hoe verhoudt een courante uitvoering van een vloer met [“soort TGV”] zich ten opzichte van de andere 

mogelijke uitvoeringen? 

Is er een groot verschil in duurzaamheid tussen een standaard vloeropbouw en een vloer waarbij 

oppervlaktestralingssystemen zijn geïntegreerd? 

Hoe verhouden systemen met thermisch geactiveerde vloeren zich ten opzichte van de klassieke 

verwarmings- en/of koelsystemen op vlak van duurzaamheid? 

Is het operationele energieverbruik een goede indicatie voor de milieu-impact bij vergelijking van 

thermisch geactiveerde vloeren met klassieke verwarmings- en/of koelsystemen? 

3. Relevantie 
Uit de resultaten van Eurostat blijkt dat de bouwsector instaat voor bijna 40% van het totale 

energieverbruik in Europa (2018). Gebouwen zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor 36% van de 

Europese CO2-emissie (European Union, 2010). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Europese Unie 

energie-efficiëntie in gebouwen serieus opvat. In het actieplan is opgenomen dat tegen 2021 alle 

nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn en ze geen CO2-uitstoot meer mogen hebben 

(European Union, 2010).  

Binnen de volledige levensloop van een gebouw is de milieu-impact voor 75 tot 80% te wijten aan 

energieverbruik door de gebruiker van het pand (Haas & Naber, 2013). Deze cijfers benadrukken 

nogmaals het belang van het energetisch bewust bouwen. Hoe meer gebouwen energieneutraal 

gebouwd worden, hoe kleiner dit aandeel zal worden. Hierdoor stijgt echter het relatieve en absolute 

aandeel van de milieu-impact door het materiaalgebruik, dat momenteel een impact van 20-25% heeft 

(Haas & Naber, 2013). De volgende stap vanuit ecologisch standpunt is bijgevolg het optimaliseren van 

de bouwmaterialen.  

Uit een onderzoek, daterende van 2004, naar de milieubelasting van kantoren blijkt dat 77,5% van de 

milieu-impact te wijten is aan de energieconsumptie bij gebruik. Hiervan is 70% afkomstig van het 

elektriciteitsverbruik en de overige 30% door de consumptie van brandstoffen. Samen dekken ze 
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ongeveer een derde van het energieverbruik voor verwarming. Het is dan ook noodzakelijk om, bij 

optimalisatie naar milieu-impact en energie-efficiëntie, de installatie voor verwarming goed aan te 

pakken. Naast de impact van het energieverbruik, zijn de bouwmaterialen voor 19,5% 

verantwoordelijk voor de milieu-impact van kantoorgebouwen. In het proefschrift is duidelijk dat het 

grootste aandeel van de milieubelasting van de bouwmaterialen uit gaat naar de draagconstructie van 

het gebouw. De horizontale elementen, namelijk de vloerconstructies, zorgen hierin voor de grootste 

bijdrage (van den Dobbelsteen, 2004). 

Een nieuwe technologie die inspeelt op deze twee invloedrijke facetten van de milieubelasting 

(materiaalgebruik en energieconsumptie bij gebruik) in kantoorgebouwen, is de toepassing van 

thermisch geactiveerde vloeren (Boydens e.a., 2013). In deze masterproef worden deze daarom 

uitvoerig besproken en onderzocht. 
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Deel 2: Literatuurstudie 

4. Levenscyclusanalyse 

4.1. Inleiding tot de levenscyclusanalyse 

Levenscyclusanalyse, of LCA, wordt in de ISO-norm 14040 gedefinieerd als: “A compilation and 

evaluation of the inputs, outputs and the potential environmental impacts of a product system 

throughout its life cycle”. Vrij vertaald is LCA dus een techniek om de milieubelasting van onder andere 

bouwproducten, gebouwelementen of zelfs volledige gebouwen tijdens zijn volledige levenscyclus te 

kwantificeren (Janssen, Wastiels, & Delem, 2013).  

Over het algemeen wordt een onderverdeling gemaakt tussen vier levensfasen van een product, 

namelijk: de productiefase, de constructiefase, de gebruiksfase en de levenseindefase. Een grafische 

weergave van de opeenvolgende levenscyclusfasen wordt in Figuur 1 weergegeven. 

 

FIGUUR 1: LEVENSCYCLUSFASEN (JANSSEN E.A., 2013) 

LCA wordt wereldwijd toegepast. Om deze procedures in goede banen te leiden, werden de algemeen 

geldende ISO 14040-normen gepubliceerd, waarin de modaliteiten beschreven en gestandaardiseerd 

werden. Voor de bouwsector zijn de specifieke normen, NBN EN 15804 en NBN EN 15978 van 

toepassing. Hierin worden rekenregels opgesteld om een kwalitatieve LCA te bekomen voor 

bouwproducten en gebouwen. 

De ISO 14040-norm geeft aan dat er binnen het uitvoeren van een LCA-studie vier stappen dienen 

genomen te worden: 

1. Doelbepaling & reikwijdte 

2. Inventarisatie 

3. Impactanalyse 

4. Interpretatie 



5 

In de volgende paragraaf worden deze één voor één kort toegelicht; een uitgebreide uitleg volgt later 

in het hoofdstuk over de MMG-methode, waar de stappen verduidelijkt worden door ze toe te passen 

op de gekozen LCA-methode. 

In de eerste stap, doelbepaling en reikwijdte, wordt het doel van de studie onder de loep genomen en 

worden vervolgens de randvoorwaarden op basis hiervan opgesteld. Een belangrijk onderdeel van 

deze stap is het bepalen van een methodiek. De methode die voor het onderzoek binnen deze 

masterproef gekozen is, is de MMG-methode. MMG staat voor ‘Milieugerelateerde Materiaalprestatie 
van Gebouwelementen’, meer details over de betreffende methode worden voorzien in hoofdstuk 4.2. 

De tweede stap binnen een LCA-studie betreft de inventarisatie. In deze fase worden alle gegevens die 

nodig zijn voor de analyse, verzameld. LCA-databanken, zoals de Zwitserse EcoInvent 2010 databank 

die uitgebreide informatie over allerlei producten en productieprocessen bevat, kunnen geraadpleegd 

worden om deze gegevensverzameling te vereenvoudigen. Vervolgens kan overgegaan worden op 

stap 3, namelijk de milieu-impactanalyse. Aan de hand van de gekozen milieu-impactindicatoren, die 

zich baseren op de hedendaagse milieuthema’s, kunnen de individuele milieubijdrages van het 

beschouwde product gekwantificeerd worden. Via normalisatie, groepering en weging van de 

individuele resultaten kan de milieubelasting van het product ook weergegeven worden als een 

enkelvoudige geaggregeerde score. Zo kunnen bijvoorbeeld twee producten eenvoudig vergeleken 

worden met elkaar. In de laatste stap moeten deze resultaten uiteindelijk geïnterpreteerd worden om 

een helder antwoord te kunnen geven op de betreffende onderzoeksvraag (Janssen e.a., 2013). 

4.2. MMG-methode 

De MMG-methode werd ontwikkeld om op een transparante manier de milieubelasting van 

bouwmaterialen, gebouwelementen en gebouwen in kaart te brengen, speciaal op maat van de 

Belgische bouwwereld. Daarnaast ligt de MMG-methodologie aan de basis van de gebruiksvriendelijke 

online LCA-tool ‘Totem’ (Allacker e.a., 2018; OVAM, z.d.). 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de meest recente, officiële rapporten die de MMG-methode uiteenzet. 

Voor de uitgebreide toelichting wordt bijgevolg doorverwezen naar de documenten “Environmental 

profile of building elements [update 2017]” en “Annex: Monetisation of the MMG method [update 
2017]” (Allacker e.a., 2018; De Nocker & Debacker, 2018). Ook de eerder verschenen rapporten over 

de methode werden voor dit hoofdstuk bestudeerd. Het betreft hierbij de documenten: 

“Milieugerelateerde materiaalprestatie van gebouwelementen” en “Milieuprofiel van 

gebouwelementen” (Debacker e.a., 2012; Servaes e.a., 2013). 

Aan de hand van de vier eerder vernoemde stappen binnen de levenscyclusanalyse, wordt in de 

volgende paragrafen de werking van de MMG-methode toegelicht. 

4.2.1. Doelbepaling & reikwijdte 

Het doel van de MMG-methode en de tool is om de milieukost op element- en gebouwniveau van 

Belgische constructies te berekenen. De volledige levenscyclus, van wieg tot graf, van de betreffende 

constructie wordt hierbij in rekening gebracht. In de eerste stap binnen de levenscyclusanalyse moeten 

drie zaken onder de loop genomen worden: de functionele eenheid, de levensduur en de 

systeemgrenzen waarbinnen de studie uitgevoerd wordt. 

De functionele eenheid (FE) is de referentie-eenheid voor het bepalen van de milieu-impact, en maakt 

het mogelijk om bij een LCA-studie verschillende alternatieven op gelijke basis te vergelijken. Binnen 

de MMG-methode wordt de FE op twee niveaus vastgelegd. Op elementniveau wordt de FE uitgedrukt 

in m², op gebouwniveau is de FE gelijk aan 1 gebouw, waarbij de milieukost de som is van alle 
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elementen, gedeeld door het bruto vloeroppervlak van het gebouw. Daarnaast omschrijft de eenheid 

ook de technische prestaties waaraan de beschouwde producten moeten voldoen. Voorbeelden van 

deze bijkomende eisen zijn: akoestiek, brandweerstand, draagkracht, U-waarde, etc. 

Standaard wordt voor woon-, kantoor- of schoolgebouwen binnen LCA-studies een levensduur 

vastgelegd van 60 jaar, tenzij andere eisen opgelegd worden door de klant. Deze levensduur wordt 

aangenomen omdat de structurele elementen van het gebouw tijdens deze tijdspanne normaal 

onaangetast blijven.  

De Europese normen definiëren duidelijk afgebakende levensfasen om overzichtelijk te werk te 

kunnen gaan bij het toekennen van input- en outputstromen tijdens elke fase. Ook de systeemgrenzen 

kunnen hierdoor ondubbelzinnig voorgesteld worden. In Figuur 2 zijn de verschillende levensfasen met 

hun onderverdelingen, de systeemgrenzen en de mogelijke in- en output grafisch weergegeven. In de 

MMG-studie wordt het principe ‘van wieg tot graf’ (cradle-to-grave) toegepast, hierbij worden alle 

levenscyclusfasen meegenomen in de analyse. Een andere mogelijkheid is om enkel de productiefase 

in rekening te brengen, dit wordt dan ‘van wieg tot fabriekspoort’ of ‘cradle-to-gate’ genoemd. 

 

FIGUUR 2: LEVENSCYCLUS VAN EEN BOUWPRODUCT, GEBOUWELEMENT OF GEBOUW (JANSSEN E.A., 2013) 

4.2.2. Inventarisatie 

In de inventarisatiefase worden alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de LCA-studie, 

verzameld. Voor elk deelproces in Figuur 2 worden de input- en outputstromen geïnventariseerd. 

Diverse databases werden voor de MMG-methode aangemaakt: een database voor productie, energie, 

transport, afvalverwerking, levensduur, etc. Om voldoende generieke milieudata ter beschikking te 

hebben, werd gebruik gemaakt van de Zwitserse LCI-databank EcoInvent v3.3. Deze data werd 

vervolgens in de mate van het mogelijke geharmoniseerd in overeenstemming met de Belgische 

bouwcontext. In de volgende paragrafen worden de voornaamste datasets toegelicht. 
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In verband met de productie van de bouwmaterialen wordt er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de 

Zwitserse databank EcoInvent. Voor de Belgische toepassing worden de productieprocessen specifiek 

voor West-Europa aangewend. Indien deze niet beschikbaar zijn, kan de Zwitserse versie, mits 

aanpassing van de energiemix, worden gebruikt.  

De constructiefase bevat twee belangrijke onderdelen: materiaalverliezen ten gevolge van de 

verwerking op de bouwsite en het transport naar de werf. Bij gebrek aan voldoende informatie wordt 

een standaard verliespercentage van 5% aangenomen, onafhankelijk van de materiaalsoort. Voor het 

transport van bouwmaterialen naar de werf is echter wel een concreet scenario opgesteld, waarbij 12 

productgroepen beschouwd worden. Voor elke materiaalgroep wordt de transportafstand en het 

gebruikte vervoersmiddel vermeld; de resultaten zijn af te lezen in Tabel 3. Vervolgens kan in Tabel 4 

het totale gewicht van de vrachtwagen met lading bepaald worden. De vermenigvuldiging van de 

afstand en het gewicht bekomt een resultaat uitgedrukt in tonkm. Met behulp van de LCI-data uit 

EcoInvent kan de milieu-impact ten gevolge van het transport uiteindelijk berekend worden. 

TABEL 3: SCENARIO VOOR HET TRANSPORT VAN BOUWMATERIALEN VAN DE FABRIEK NAAR DE WERF (ALLACKER E.A., 2018) 

 

TABEL 4: GEMIDDELDE BELADINGSGRAAD EN BRUTO VOERTUIGGEWICHT PER KLASSE VAN VRACHTWAGEN  (ALLACKER E.A., 2018) 

 

De gebruiksfase wordt gedomineerd door de milieubelasting ten gevolge van vervangingen en het 

energiegebruik. Het aantal vervangingen van materialen kan bepaald worden op basis van de 

levensduur van de betreffende materialen. Voor het gehele gebouw wordt in de MMG-methode 

uitgegaan van een functionele levensduur van 60 jaar. Materialen met een kortere levensduur, 

voornamelijk afwerkingslagen, dienen dus tijdens deze periode (eventueel meermaals) vervangen te 

worden. De milieukost van het betreffende materiaal dient dan ook meerdere keren meegeteld te 
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worden in de totale milieubelasting van het element of gebouw. De levensduren, zoals aangenomen 

in Totem, kunnen geraadpleegd worden in het document “Levensduren binnen Totem” (Totem, 2019). 

Het operationele energieverbruik wordt in de MMG-methode en de tool bepaald aan de hand van de 

verbruiken nodig voor verwarming ter compensatie van de transmissieverliezen op elementniveau. 

Voor deze berekening wordt onderstaande formule gebruikt: 

Jaarlijkse milieu-impact tgv transmissieverliezen op elementniveau 

 =
UEL*AEL*GDeq

ηdistributie* ηemissie*ηsturing
* MIverwarming 

Met:  

 UEL =  de U-waarde van het element 

 AEL =  de oppervlakte van het element 

 GDeq =  1200 equivalente graaddagen, vermenigvuldigd met ((24*60*60)/106) voor de 

omrekening  van dagen en joules naar seconden en megajoules  

 ηdistributie =  het distributierendement voor distributielengte van 2 tot 20m (0,95) 

 ηemissie =  het emissierendement voor een situatie met radiatoren en vloerverwarming (0,96) 

 ηsturing =  het sturingsrendement voor sturing met behulp van een kamerthermostaat, 

thermostatische kranen en zonder buitensensor  (0,94) 

 MIverwarming =  de milieu-impact van verwarming met behulp van een modulerende 

gascondensatieketel (< 100kW) met een productierendement van 102% 

Voor de berekening dient gebruik te worden gemaakt van de Belgische elektriciteitsmix, zoals terug te 

vinden in de EcoInvent-database onder de naam: “Electricity, low voltage [BE] |market for| Alloc Rec, 

U”. Om de milieu-impact van het gas te bepalen, kunnen de onderliggende processen van de Zwitserse 

data “Natural gas, low pressure [CH] |market for| Alloc Rec, U” vervangen worden door Belgische 

varianten om een vrij goede benadering te bekomen voor de milieubelasting van het gas. 

In de laatste fase, de levenseindefase, zijn het sorteren, het afvaltransport en de afvalverwerking de 

belangrijkste factoren. Er worden geen negatieve milieueffecten in rekening gebracht voor de sloop 

van een constructie of het sorteren van afval op de werf, daar het hoofdzakelijk om menselijke 

uitvoering gaat. Een bepaalde fractie van de materialen wordt echter niet gesorteerd op de werf, maar 

naar een sorteercentrum gebracht, waar het energieverbruik bijvoorbeeld wel een rol speelt. Voor het 

dieselverbruik mag 5,9 MJ/m³ afval gerekend worden, voor het elektriciteitsverbruik (Belgische mix) 

dient onderscheid gemaakt te worden tussen het type materiaal. Voor zachte materialen wordt er een 

gemiddeld verbruik aangenomen van 0,0022 kWh/kg, voor harde 0,0037 kWh/kg materiaal. Verder 

dient ook de infrastructuur in acht genomen te worden, hiervoor wordt uitgegaan van 10-10 fabriek/kg 

materiaal. Een tweede doorslaggevende factor in deze fase is het transport. Aan de hand van Tabel 5 

kan bepaald worden hoeveel percentage van het afval naar welke bestemming wordt gebracht; dit 

gebeurt steeds met een vrachtwagen van het type 16-32 ton. De transportafstand van de werf naar 

een sorteerpunt bedraagt gemiddeld 30 km, van het sorteerpunt naar een stortplaats 50 km, en van 

het sorteerpunt naar een verbrandingsoven wordt 100 km aangenomen. Voor de berekening van de 

milieukost voor het transport wordt terug verwezen naar Tabel 4.  
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TABEL 5: AFVALSCENARIO’S PER AFVALCATEGORIE (ALLACKER E.A., 2018) 

 

4.2.3. Impactanalyse 

Bij de impactanalyse worden de gegevens uit de inventarisatiefase gelinkt aan de gekozen milieu-

impactindicatoren, deze indicatoren komen in de MMG-studie overeen met de hedendaagse, voor de 

bouwsector relevante milieuthema’s. Via normalisatie, groepering en weging worden de resultaten 

bovendien ook weergegeven als een enkelvoudige geaggregeerde score om vergelijking van 

verschillende producten te vereenvoudigen.  

In een eerste stap dient een selectie gemaakt te worden van de te integreren milieu-indicatoren. De 

MMG-methode kiest hierbij om de Europese normering, voorgelegd door CEN TC 350, te volgen. Om 

de Belgische beleidsthema’s te dekken, worden deze standaardindicatoren nog uitgebreid met de 

zogenaamde CEN+ indicatoren om een zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in de milieu-impact van 

gebouwelementen. In totaal worden 17 indicatoren in rekening gebracht, deze worden kort toegelicht 

in Tabel 6. 
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TABEL 6: TOELICHTING MILIEU-INDICATOREN (TOTEM, 2018) 

INDICATOREN TOELICHTING 

Klimaatverandering (CEN) Stijging van de gemiddelde luchtconcentratie van verschillende 

stoffen van antropogene oorsprong (CO2, CH4, CFC…) 
Ozonlaagaantasting (CEN) Uitstoot in de lucht (CHC, HCFC, halon…) die bijdraagt aan de 

vorming van ‘het gat in de ozonlaag’ (stratosferische ozon) 
Verzuring (CEN) Stijging van de hoeveelheid zuren (NO2, SO2…) in de onderste 

atmosfeerlaag, die leidt tot ‘zure regen’, de teloorgang van 
bepaalde bosecosystemen en van zoet water 

Eutrofiëring (CEN) Uitstoot in de lucht en in het water van substanties die leiden tot 

een overmaat aan voedingsstoffen in het oppervlaktewater -> 

sterke algenbloei 

Uitputting van niet-fossiele 

abiotische grondstoffen (CEN) 

Uitputting van de minerale grondstoffen (Fe, Cu, Pb, Zn…) 

Uitputting van fossiele 

abiotische grondstoffen (CEN) 

Uitputting van fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie, 

steenkool…) 
Fotochemische 

oxidantvorming (CEN) 

Uitstoot in de lucht van substanties die leiden tot de vorming van 

troposferische ozon (lage ozon, zomersmog) 

Ioniserende straling (CEN+) Emissie van ioniserende (radioactieve) straling die celletsels kan 

veroorzaken (effecten op de menselijke gezondheid) 

Ecotoxiciteit (CEN+) Uitstoot van substanties (organische halogeenverbindingen, 

zware metalen, PCB, dichloorbenzeen (DB), polycyclische 

koolwaterstoffen (PAK)…) die schade berokkenen aan aquatische 
ecosystemen en organismes in zoet water 

Fijn stof (CEN+) Uitstoot in de lucht van fijne vaste (stof)deeltjes die hart- en 

longziektes veroorzaken bij de mens 

Menselijke toxiciteit:  

kankereffecten (CEN+) 

Uitstoot in de lucht en in het water van substanties (organische 

halogeenverbindingen, zware metalen, PCB, dichloorbenzeen 

(DB), polycyclische koolwaterstoffen (PAK)…) die 
kankerverwekkende schade berokkenen aan levende organismes 

en vooral aan de mens 

Menselijke toxiciteit: niet-

kankereffecten (CEN+) 

Uitstoot in de lucht en in het water van substanties (organische 

halogeenverbindingen, zware metalen, PCB, dichloorbenzeen 

(DB), polycyclische koolwaterstoffen (PAK)…) die niet-

kankerverwekkende schade berokkenen aan levende organismes 

en vooral aan de mens 

Waterschaarste (CEN+) Verbruik van de voorraad zoet water 

Landbezetting: 

bodemorganische stof (CEN+) 

Onderzoekt de bezetting van het landgebruik (bouwgrond, bossen 

en stedelijke zones) doorheen de tijd: gevolgen op de kwaliteit van 

het landschap en het milieu (variatie van organisch 

bodemmateriaal, erosie, filtering van het regenwater, 

grondprijzen, voedselproductie…) 
Landbezetting: biodiversiteit 

(CEN+) 

Onderzoekt de bezetting van het landgebruik (bouwgrond, bossen 

en stedelijke zones) doorheen de tijd: gevolgen op de kwaliteit van 

de ecosystemen (verlies van biodiversiteit) 

Landtransformatie: 

bodemorganische stof (CEN+) 

Onderzoekt de bestemmingswijziging van het landgebruik 

(bouwgrond, bossen en stedelijke zones) doorheen de tijd: 

gevolgen op de kwaliteit van het landschap en het milieu (variatie 

van organisch bodemmateriaal, erosie, filtering van het 

regenwater, grondprijzen, voedselproductie…) 
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Landtransformatie: 

biodiversiteit (CEN+) 

Onderzoekt de bestemmingswijziging van het landgebruik 

(bouwgrond, bossen en stedelijke zones) doorheen de tijd: 

gevolgen op de kwaliteit van de ecosystemen (verlies van 

biodiversiteit) 

 

Het toekennen van de verschillende milieueffecten aan de gekozen indicatoren, ten gevolge van de in- 

en output van de processen, gebeurt volgens een vooropgestelde methodologie. De MMG-methode 

ontwikkelde hiervoor geen eigen methode, maar implementeert op basis van een grondige studie 

verschillende bestaande impactmethodes. In Tabel 7 kunnen de gekozen methodologieën nagegaan 

worden. 

Typerend aan de MMG-methode is dat het eindresultaat zowel bestaat uit individuele scores, als een 

ééngetalscore. Voor dit laatste geval wordt gebruik gemaakt van monetarisatie van de schaduwkosten 

als wegingsprincipe. Hierbij worden ofwel de schadekosten, ofwel de preventiekosten per milieu-

indicator in rekening gebracht. Het monetarisatiegetal is bijgevolg gebonden aan de eenheid volgens 

de geselecteerde impactmethode, deze zaken zijn terug te vinden in Tabel 7. Om tot de eindscore voor 

een gebouwelement te komen dient de individuele score per indicator vermenigvuldigd te worden 

met zijn monetarisatiefactor. vervolgens dient te som gemaakt te worden van alle gemonetariseerde 

uitkomsten. Deze geaggregeerde score voorziet een eenvoudige weergave van het milieuprofiel van 

een materiaal of gebouwelement, dat het nemen van beslissingen eenduidiger kan laten verlopen. De 

keuze voor de aggregatiemethode stelt wel dat een goed onderbouwde keuze van impactmethodes 

noodzakelijk is om dubbeltelling of hiaten te vermijden.  

TABEL 7: IMPACTMETHODE, EENHEID EN MONETARISATIE VAN DE MILIEU-INDICATOREN VOLGENS DE MMG-METHODE  

(ALLACKER E.A., 2018) 

INDICATOR EENHEID MONETARISATIE- 

FACTOR 

(€/EENHEID) 

GESELECTEERDE 

IMPACTMETHODE 

Klimaatverandering kg CO2 eqv. 0,05 CML (2012) 

Ozonlaagaantasting kg CFC-11 eqv. 49,1 CML (2012) 

Verzuring van bodem en 

waterbronnen 

kg SO2 eqv. 0,43 CML (2012) 

Vermesting kg (PO4)3- eqv. 20 CML (2012) 

Fotochemische 

oxidantvorming 

kg ethene eqv. 0,48 CML (2012) 

Uitputting van niet-fossiele 

abiotische grondstoffen 

kg Sb eqv. 1,56 CML (2012) 

Uitputting van fossiele 

abiotische grondstoffen 

MJ, net calorific 

value 

0 CML (2012) 

Menselijke toxiciteit, 

kankereffecten 

CTUh 665109 USEtox (2008) 

Menselijke toxiciteit, niet-

kankereffecten 

CTUh 144081 USEtox (2008) 

Fijnstofvorming kg PM2,5 eq 34 RiskPoll (2004) 

Ioniserende straling: gevolgen 

voor de gezondheid van de 

mens 

kg U235 eq 0,00097 ReCiPe midpoint 

(2000) 

Ecotoxiciteit: zoetwater CTUe 0,000037 USEtox (2008) 

Water grondstofvermindering m3 water eq 0,067 Swiss Ecoscarcity 

(2006) 
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Landbezetting: 

bodemorganische stof 

kg C deficit 0,0000014 Soil Organic Matter 

(2007) 

Landbezetting: biodiversiteit 

- Urban 

- Agricultural 

- Forestry 

PDF*m2 (ind.) 

m2yr (aggr.) 

/ 

0,30 

0,0060 

0,00022 

Eco-Indicator 99 

(2000) 

Landtransformatie: 

bodemorganische stof 

kg C deficit 0,0000014 Soil Organic Matter 

(2007) 

Landstransformatie: 

biodiversiteit 

- From urban land 

- From agricultural land 

- From forest 

- From tropical rainforest 

PDF*m2 (ind.) 

m2 (aggr.) 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

27 

Eco-Indicator 99 

(2000) 

 

4.2.4. Interpretatie 

In de laatste fase van de LCA-studie worden de bekomen resultaten uit de impactanalyse 

geïnterpreteerd in functie van het gestelde doel. Ten gevolge hiervan, kan het mogelijk zijn om af te 

wijken van het standaard stappenplan en terug te koppelen naar voorgaande fases om eventuele 

controles uit te voeren of aanpassingen te maken, die bijvoorbeeld zorgen voor een juister resultaat 

of een optimalisatie van de milieu-impact van een gebouwelement. Binnen deze fase worden de 

resultaten dus geïnterpreteerd, worden aanbevelingen gemaakt, en worden er conclusies getrokken. 

De verslaggeving van de resultaten behoort tot deze fase.  
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5. Thermisch geactiveerde vloeren 

5.1. Algemeen principe 

Vanwege de eindige energiebronnen en het beperken van de CO2- uitstoot, stijgt de vraag naar 

energie-efficiënte verwarmings- en koeltechnieken. Thermisch geactiveerde vloeren bieden een 

antwoord op deze vraag, omdat ze volgens het principe van lage temperatuurverwarming (LTV) en/of 

hoge temperatuurkoeling (HTK) werken (Boydens e.a., 2013; Cauberg & Leenders, 2007; Himpe, 

Vercautere, Boydens, Helsen, & Laverge, 2018; van de Cruijs, 2009). Opwekkingssystemen met hoge 

energetische rendementen, op basis van duurzame energiebronnen kunnen hierdoor toegepast 

worden (Himpe e.a., 2018; Lichtenberg, 2007; van Dorp, 2007; Wapperom, 2011; Weersink, 2011). 

Met thermisch geactiveerde vloeren (TGV) wordt in deze paper bedoeld: in de vloerconstructie 

ingebedde verwarmings- en/of koelsystemen. Het gaat hierbij om stralingssystemen op waterbasis; dit 

zijn verwarmings- of koelsystemen waarbij meer dan 50% van de warmteoverdracht verloopt ten 

gevolge van straling, en waarbij water als medium gebruikt wordt (Boydens e.a., 2013; Kazanci, 2016; 

Kim & Olesen, 2015a, 2015b; van de Cruijs, 2009).  

De technologie waarbij watervoerende leidingen in een constructiedeel geplaatst worden, heeft als 

doel het reduceren van de elektrische piekvermogens en het optimaliseren van de warmteafgifte of  

-opname (Cauberg & Leenders, 2007; Xu, Wang, Wang, & Xiao, 2010). De thermische opslagcapaciteit 

van de vloermassa zorgt voor een reductie van de piekvermogens, dankzij het 

faseverschuivingsfenomeen. Ter verduidelijking: verwarmd water stroomt door de leidingen, de vloer 

wordt thermisch opgeladen door de warmteoverdracht van de leidingen naar de vloermassa, en na 

enige tijd geeft het constructiedeel zijn warmte langzaam af aan het binnenklimaat. Door de (vrij) lange 

reactietijd van het systeem worden vraag en productie losgekoppeld van elkaar en zijn de 

piekvermogens bijgevolg beperkt (Kim & Olesen, 2015a). De warmteafgifte en –opname is  

geoptimaliseerd, omdat er bij de TGV sprake is van een gelijkmatig verdeelde oppervlaktetemperatuur, 

zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde van het vloerpakket (Cauberg & Leenders, 2007).  

5.1.1. Types systemen 

De systeemkeuze wordt bepaald door de functionele eisen, de constructieve randvoorwaarden en de 

voorgestelde bouwmethode (Wapperom e.a., 2014). 

Verschillende gebouwcomponenten (wanden, panelen, vloeren en plafonds) kunnen als thermisch 

actief element fungeren (Babiak, Olesen, & Petrás, 2007; Kazanci, 2016; Sarbu, Mirza, & Crasmareanu, 

2017; Simko, Krajcík, Sikulab, Simko, & Kalús, 2018). Wanden worden in deze paper buiten 

beschouwing gelaten, omwille van hun beperkte toepassing en minder performante prestaties (Sarbu 

e.a., 2017). Algemeen kunnen drie types TGV onderscheiden worden: oppervlakteverwarming en/of -

koeling, betonkernactivering en stralingspanelen (Babiak e.a., 2007; Kazanci, 2016). De focus in deze 

masterproef ligt op ingebedde systemen; stralingspanelen worden daarom ook buiten beschouwing 

gelaten. Figuur 3 toont de stralingssystemen die in dit werk besproken worden. 
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FIGUUR 3: STRALINGSSYSTEMEN: (A) VLOERVERWARMING, (B) PLAFONDKOELING, (C) BETONKERNACTIVERING  

(BABIAK E.A., 2007) 

Als opname- en afgiftevoorziening worden watervoerende leidingen met respectievelijk gekoeld of 

verwarmd water gebruikt (van de Cruijs, 2009). Water heeft als voordeel dat het een grote 

transportefficiëntie en een goede warmtecapaciteit heeft (Xu e.a., 2010). Voor de leidingen werden in 

het verleden verschillende materialen gebruikt: koper, staal, PB, PP, PE en PVC (Babiak e.a., 2007; 

Bean, Olesen, & Kim, 2010a, 2010b). Tegenwoordig worden meestal PEX-leidingen gebruikt, 

voornamelijk van het type PE-Xa of  PE-Xc (ECHO, z.d.; Kerkstoel 2000+, z.d.). Door de vernetting 

hebben ze betere eigenschappen dan de standaard PE-buis. Ze hebben een verbeterde 

scheurweerstand, slijtvastheid, slagvastheid bij lage temperatuur en ook de maximale schuifmodulus 

neemt toe. Daarnaast kunnen de leidingen niet meer smelten, zijn ze thermisch resistent en bovendien 

ook absoluut luchtdicht (ECHO, z.d.; Wikipedia, z.d.). De PE-Xa-pijpen zijn vervaardigd volgens het 

Engel-procedé, de vernetting gebeurt hierbij met behulp van peroxiden. De PE-Xc-pijpen daarentegen 

worden gemaakt met behulp van een stralingsbron. Het eerste type heeft een uniform 

polymeernetwerk met lage spanning en hoge flexibiliteit, waardoor het zachter en taaier is dan de 

bestraalde variant (Wikipedia, z.d.). Deze basisbuizen worden vaak nog afgewerkt met bijkomende 

lagen, een voorbeeld hiervan is in Figuur 4 te zien. 

 

FIGUUR 4: UPONOR PE-XA (ECHO, Z.D.) 

Uiteraard hebben deze afgifte- en opnamevoorzieningen een opwekkingsinstallatie nodig om te 

functioneren. Voor LTV zijn er verschillende warmtebronnen beschikbaar: (condensatie)ketels op hout 

of gas, zonneboilers, grondkoppeling, warmtepompen, restwarmte, etc (Babiak e.a., 2007; Sarbu e.a., 

2017). Bij HTK zijn de mogelijkheden relatief beperkter: reversibele warmtepompen, grondkoppeling 

en koelmachines (Babiak e.a., 2007).  

Klimaatvloeren zijn over het algemeen trage systemen (Arkesteijn, Wapperom, & Köhne, 2016). Dit is 

te wijten aan hun werking bij kleine temperatuurverschillen en de thermische inertie van de 

gebouwcomponenten. De traagheid varieert van systeem tot systeem, afhankelijk van de ligging van 

de leidingen, en of het lichte of zware vloeren betreft (Thomas, Franck, & André, 2011). Er zijn 

hoofdzakelijk twee types regelstrategieën op de markt, namelijk het aansturen met een 

(A) (B) (C) 
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kamerthermostaat of weersafhankelijke regeling. De regeling van TGV verloopt door de relatief grote 

reactietijd en de combinatie van verschillende systemen, complexer dan bij een klassieke HVAC-

installatie. Het aanwenden van weersafhankelijke regeling geniet daarom de voorkeur. Deze 

technologie houdt rekening met de buitentemperatuur, dankzij een weerstation (Vaillant, 2018). Door 

de faseverschuiving is snel ingrijpen met behulp van de TGV om bijkomend te verwarmen/koelen hier 

niet echt van toepassing, het regelgedrag van het systeem is beperkt (Bruggema, 2007).  

5.1.2. Comfort 

Thermisch geactiveerde vloeren zijn klimaatactieve gebouwelementen, dit wil zeggen dat ze actief deel 

uit maken van het thermisch klimaatsysteem (Cauberg & Leenders, 2007). Deze installatie draagt dus 

ook bij aan het comfort van het binnenklimaat (Xu e.a., 2010). In kantoorgebouwen, maar bij 

uitbreiding ook in residentiële en utiliteitsgebouwen, is het noodzakelijk een goed comfort te 

waarborgen in functie van de gezondheid en productiviteit van de gebruikers (Cauberg & Leenders, 

2007). De vier belangrijkste comfortparameters zijn de thermische omgeving, de akoestiek, de 

luchtkwaliteit en de belichting (Babiak e.a., 2007). Het HVAC-systeem staat in voor de eerste drie 

factoren.  

Babiak e.a. geven in het Rehva handboek nr. 7 aan dat de thermische binnenomgeving bij TGV bepaald 

wordt door volgende parameters: operatieve temperatuur, oppervlaktetemperatuur, verticale 

luchttemperatuurverschillen, stralingsasymmetrie en luchtsnelheid (2007). Bij TGV kan, in vergelijking 

met convectieverwarming, dezelfde operatieve temperatuur bereikt worden bij lagere 

luchttemperatuur (voor koeling bij hogere luchttemperatuur) dankzij de invloed van de 

stralingstemperatuur. Voor vloeren wordt een comfortabele oppervlaktetemperatuur aangenomen 

tussen 19°C en 29°C, respectievelijk voor gekoelde en verwarmde vloeren. Een van de belangrijkste 

kenmerken van TGV is dat er een uniform temperatuurprofiel is van de vloer tot het plafond. 

Stralingsasymmetrie en luchtverplaatsingen komen bij goed geïsoleerde gebouwen met TGV zelden 

voor (Babiak e.a., 2007).  

De akoestiek is een tweede criterium bij TGV dat verband houdt met het binnenklimaatscomfort. Het 

grote voordeel aan het toepassen van TGV is, dat de ventilatie-installatie door beperktere debieten, 

minder te kampen heeft met hoge luchtsnelheden in de kanalen. Geluidshinder wordt hierdoor 

vermeden. Akoestische isolatie kan, afhankelijk van het type verwarming en/of –koelsysteem, in de 

vloeropbouw voorzien worden (Babiak e.a., 2007). Oplossingen, zoals het kiezen van speciale 

akoestische materialen, het gebruik van verticale akoestische panelen, of het toepassen van een 

constructievloer met voldoende massa, zijn eventueel mogelijke opties om akoestische overlast te 

verminderen (BASWA, 2017; Domínguez, Berk, & Bjarne, 2017; Wapperom e.a., 2014). 

Als laatste speelt de binnenluchtkwaliteit een rol, bij TGV wordt deze voornamelijk beïnvloed door de 

luchttemperatuur en –vochtigheid. Daarnaast heeft het toepassen van oppervlakteverwarming en/of 

–koeling een positieve invloed op de verplaatsing van stof. Hoewel de luchttemperatuur en de 

luchtvochtigheid aan elkaar gelinkt zijn, kan het oppervlaktestralingssysteem enkel anticiperen op de 

temperatuur. De luchtvochtigheid dient geoptimaliseerd te worden met behulp van mechanische 

ventilatie (Babiak e.a., 2007). 

Het stralingssysteem is geen autonoom systeem, het werkt nauw samen met de ventilatie-installatie 

(Babiak e.a., 2007). Het voorzien van ventilatie is noodzakelijk om verschillende redenen: het dekken 

van de nodige hygiënische ventilatiedebieten, het reguleren van de vochtigheid in de ruimtes en het 

opvangen van tijdelijke grote warmtelasten ten gevolge van de interne warmteproductie (personen, 

verlichting, toestellen, direct zonlicht) (Arkesteijn e.a., 2016; Babiak e.a., 2007; Kazanci, 2016). Het 

toepassen van TGV bovenop een klassiek HVAC-systeem heeft twee grote voordelen. Eerst en vooral 
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zorgt het voor significante energiebesparingen; enerzijds door de werking bij kleine 

temperatuurverschillen, anderzijds doordat de luchttemperatuur, dankzij de straling, 1 à 2°C lager mag 

zijn (in het verwarmingsscenario, bij koelen werkt dit net omgekeerd) om hetzelfde comfortniveau te 

bereiken (Thomas e.a., 2011; Xu e.a., 2010). Daarnaast biedt het een oplossing voor klachten die 

optreden bij het enkel toepassen van een ventilatie-installatie. Problemen als tocht, grote verticale 

temperatuurverschillen en geluidsoverlast door de luchtverplaatsing in de kanalen worden vermeden 

of gereduceerd, doordat de installatie kleiner gedimensioneerd kan worden (Babiak e.a., 2007; ECHO, 

z.d.).  

5.1.3. Warmteoverdracht 

De capaciteit van oppervlaktestralingssystemen hangt af van heel wat factoren. Ze zijn onder te 

verdelen in drie categorieën, namelijk de warmteoverdracht tussen het oppervlak en de ruimte, de 

warmtegeleiding tussen de pijpen en het vloerpakket, en het warmtetransport van het water (Olesen, 

2002). Eén voor één worden ze hierna uitgebreid toegelicht.   

De eerste categorie die de capaciteit van  het vloerverwarmings- of koelsysteem bepaalt, is het 

potentiële warmtetransport van het medium. Concreet speelt het temperatuurverschil van het water 

tussen toevoer en afvoer, en de watersnelheid een rol (Olesen, 2002; Simko e.a., 2018).  

Het tweede onderdeel van de warmteoverdracht, de warmtegeleiding tussen de pijpen en het 

vloerpakket, is in eerste instantie afhankelijk van de vloersamenstelling. De volgorde van de lagen, de 

keuze van de materialen en de dikte zijn maatgevend  (Cauberg & Leenders, 2007; Olesen, 2002; Simko 

e.a., 2018). Met behulp van de warmtegeleidingscoëfficiënten van de materialen kan het 

temperatuurprofiel van de vloerconstructie uitgewerkt worden (Duytschaever, 2014; Janssens & 

Steeman, 2017). Enkele voorbeelden van de invloed van de vloersamenstelling op de 

warmteoverdracht worden hierna kort vermeld. Concreet is het zo dat een isolatielaag (on)gewild de 

warmteoverdracht naar een onder- of bovenliggende laag belemmert. Een eventuele metalen plaat 

daarentegen zorgt voor een betere en uniforme warmtegeleiding (Babiak e.a., 2007; Boydens e.a., 

2013). Een dunne, lichte vloeropbouw met leidingen aan het oppervlak komt over het algemeen 

overeen met een sneller systeem, in tegenstelling tot een dik, zwaar vloerpakket met leidingen 

centraal in de structurele laag, die dan eerder als een traag systeem zal functioneren door de grote 

thermische inertie (Arkesteijn e.a., 2016; Thomas e.a., 2011). 

Naast de vloersamenstelling zijn ook de eigenschappen van de watervoerende leidingen bepalend voor 

de mate van warmtegeleiding tussen de pijpen en het vloerpakket. De relevante specificaties van de 

buizen zijn: het materiaal, de diameter, de positie, de legafstand en het legpatroon (Cauberg & 

Leenders, 2007; Honingh & Fuchs, 2007; Olesen, 2002; Simko e.a., 2018). Verschillende materialen 

(koper, staal, PB, PP, PE, PVC, PE-X…) kunnen gebruikt worden voor de pijpen en de bijhorende 

hulpstukken (Babiak e.a., 2007; Bean e.a., 2010a, 2010b). De typerende warmtegeleidings-

coëfficiënten bepalen de mate van de warmteoverdracht van het gekoelde of verwarmde water naar 

de vloer (Babiak e.a., 2007). Ook de pijpdiameter speelt een rol; hoe groter de diameter, hoe meer 

vloeistof vervoerd kan worden en hoe groter de reactiesnelheid van het systeem. De leidingen kunnen 

gelegen zijn net onder het vloeroppervlak, tussen de isolatie, in de dragende structuur, of in de 

plafondafwerkingslaag (Babiak e.a., 2007; van de Cruijs, 2009). Afhankelijk van hun positie beoefenen 

ze vaak een andere functie: verwarmen, koelen of beide (Arkesteijn e.a., 2016; Wapperom, 2011). 

Koelsystemen bevinden zich optimaal aan de plafondzijde, verwarmingssystemen respectievelijk aan 

de vloerzijde, omwille van het comfort en de meer gunstige warmteovergangscoëfficiënten (Arkesteijn 

e.a., 2016; Cauberg & Leenders, 2007; Duytschaever, 2014; Wapperom, 2011). De afstand tussen de 

leidingen is niet alleen bepalend voor de grootte van de warmteoverdracht, maar ook voor de 
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homogeniteit. Hoe dichter de watervoerende leidingen bij elkaar liggen, hoe egaler de oppervlakte-

temperatuur en hoe groter de warmtegeleiding, en hoe groter de reactiesnelheid (Arkesteijn e.a., 

2016). Drie basistypes legpatronen zijn mogelijk: de spoelvorm met enkelvoudige meander, de 

spoelvorm met dubbele meander en de spiraalvorm (Babiak e.a., 2007; Danfoss, z.d.; Rehau, 2010). 

Deze drie wijzen van uitvoering zijn afgebeeld in Figuur 5. De laatste twee modules verkiezen de 

voorkeur doordat ze, zeker bij grote oppervlaktes, voor een meer homogene verdeling van de 

temperatuur zorgen (Babiak e.a., 2007; Rehau, 2010).  

 

FIGUUR 5: LEGPATRONEN WATERVOERENDE LEIDINGEN: (A) SPOELVORM MET ENKELVOUDIGE MEANDER, (B) SPIRAALVORM,  

(C) SPOELVORM MET DUBBELE MEANDER (DANFOSS, Z.D.; REHAU, 2010) 

Als laatste speelt de warmteoverdracht tussen het oppervlak en de ruimte een rol. Deze is afhankelijk 

van twee factoren: de stralingscoëfficiënt en de convectiecoëfficiënt (Babiak e.a., 2007; Olesen, 2002). 

Het totale warmtetransport tussen het oppervlak en de binnenruimte bedraagt ongeveer 6-11 W/m²K 

(Kazanci, 2016). De stralingscoëfficiënt blijft over het algemeen ongeveer gelijk aan 5,5 W/m²K, wat 

overeenkomt met minstens 50% van het totaal. De convectiecoëfficiënt daarentegen verschilt sterk 

per situatie en bedraagt 0,5 tot 5,5 W/m²K, wat neerkomt op respectievelijk 10 tot 50% van de totale 

verwarmings- of koelcapaciteit (Kazanci, 2016; Sarbu e.a., 2017). Het warmtetransport ten gevolge van 

convectie wordt bepaald door de positie van het oppervlak (vloer, muur of plafond), de 

luchtsnelsnelheid en de relatie van de oppervlaktetemperatuur ten opzichte van de 

binnentemperatuur (Babiak e.a., 2007). Om te concluderen: de verhouding tussen straling convectie 

varieert vrij sterk van systeem tot systeem, en is hoofdzakelijk afhankelijk van de natuurlijke convectie 

(Kazanci, 2016). 

5.2. Vloerverwarming/koeling 

Een eerste soort geïntegreerd oppervlaktestralingssysteem is vloerverwarming of -koeling. De 

watervoerende leidingen bevinden zich hierbij principieel in één van de bovenste, niet-structurele, 

lagen van het vloerpakket. Door de excentriciteit van de leidingen richting het vloeroppervlak en het 

feit dat warme lucht stijgt, is de functie verwarmen het meest efficiënt en bijgevolg meest toegepast 

(Cauberg & Leenders, 2007). In dit geval wordt er gesproken van vloerverwarming. Doch is koelen niet 

uitgesloten. Indien er gekoeld water door de leidingen stroomt, krijgt het de benaming: vloerkoeling. 

In de volgende paragrafen worden de mogelijke uitvoeringen, het toepassingsgebied en de voor- en 

nadelen van vloerverwarming/koeling toegelicht. 

5.2.1. Mogelijke uitvoeringen 

Vloerverwarming kan toegepast worden bij vloeren met zowel massieve als houten draagstructuur 

(Babiak e.a., 2007). Algemeen gezien, zijn er drie soorten systemen te onderscheiden: een zwaar, 

middelzwaar en licht systeem (van de Cruijs, 2009).  

Bij het zware systeem bevinden de leidingen zich in de dekvloer, die zonder tussenliggende isolatielaag 

direct op de betonconstructie ligt (van de Cruijs, 2009). Hierdoor wordt ook de onderliggende 

(A) (B) (C) 
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betonconstructie thermisch geactiveerd (Arkesteijn e.a., 2016). Een principeschets van dit systeem is 

weergegeven in Figuur 6. 

 

FIGUUR 6: HET ZWAAR VLOERVERWARMING- OF KOELSYSTEEM (VAN DE CRUIJS, 2009) 

Bij het middelzware systeem bevinden de leidingen zich eveneens in de dekvloer, echter wordt een 

optimalisatie toegepast door de vloer thermisch en akoestisch te ontkoppelen (van de Cruijs, 2009). 

De isolatie zorgt er tevens voor dat de dekvloer de mogelijkheid heeft om uit te zetten en te krimpen 

door temperatuurverschillen. Bij vloerverwarming heeft een uitvoering met zwevende dekvloer de 

voorkeur (“Als gegoten”, 2010). Een mogelijke vloeropbouw voor dit systeem wordt weergegeven in 

Figuur 7.  

 

FIGUUR 7: HET MIDDELZWAAR VLOERVERWARMING- OF KOELSYSTEEM (VAN DE CRUIJS, 2009) 

Een variant op het middelzwaar vloerverwarmings- of koelsysteem is weergegeven in Figuur 8. De 

leidingen bevinden zich in deze situatie bovenaan in de isolatielaag. Een warmtegeleidend element 

zorgt voor een goede warmteoverdracht van de watervoerende kunststofbuizen naar de dekvloer en 

het vloeroppervlak (Babiak e.a., 2007).  

 

FIGUUR 8: VARIANT OP HET MIDDELZWAAR VLOERVERWARMING- OF KOELSYSTEEM (VAN DE CRUIJS, 2009) 

Bij het lichte vloerverwarmings- of koelsysteem bevinden de leidingen zich helemaal bovenin het 

isolatiepakket en net onder de vloerafwerking (van de Cruijs, 2009). Een warmtegeleidend hulpstuk 

(aluminium profiel) zorgt voor een uniforme warmteverdeling aan het vloeroppervlak. Bij deze 

uitvoering wordt er geen dekvloer aangebracht, het vloerpakket blijft hierdoor beperkt van dikte, 

waardoor het onder andere eenvoudig toe te passen is bij renovatie (Thomas e.a., 2011). Figuur 9 

toont een tekening van dit principe. 
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FIGUUR 9: HET LICHTE VLOERVERWARMING- OF KOELSYSTEEM (VAN DE CRUIJS, 2009) 

De waterleidingen kunnen op verschillende wijzen worden bevestigd, afhankelijk van het toegepaste 

systeem. Er kan gebruik gemaakt worden van clips, een noppenfolie of –plaat, een gesleufd aluminium 

profiel of een demontabel systeem (Babiak e.a., 2007; WTH, z.d.-b).  

5.2.2. Toepassingsgebied 

Vloerverwarming en –koeling kunnen quasi in elk type gebouw (residentieel, commercieel en 

industrieel) aangewend worden, al vindt het zijn grootste toepassing in residentiële panden (Olesen, 

2002). Door het principe van stralingsverwarming is het ideaal toe te passen in hoge ruimtes zoals 

kerken en grote industriehallen (Kim & Olesen, 2015b). Lichte vloerverwarmings- of koelsystemen met 

warmtegeleidende hulpstukken of microleidingen zijn bovendien geschikt voor renovatie of in de 

toepassing met houtskeletbouw (Kim & Olesen, 2015b). 

5.2.3. Voor- en nadelen 

Vloerverwarming/koeling brengt verschillende voor-, maar ook nadelen met zich mee ten opzichte van 

de andere thermisch geactiveerde vloersystemen.  

Een eerste voordeel, wanneer een middelzwaar of licht systeem wordt toegepast, is de akoestische 

ontkoppeling waardoor er geen problemen zouden mogen ontstaan ten gevolge van contactgeluid 

(Bruggema, 2007). Daarnaast, zoals te lezen is in de paragraaf over de mogelijke uitvoering van 

vloerverwarming/koeling, is er een grote flexibiliteit in de mogelijke uitvoeringsmethodes en 

montagetechnieken voor dit systeem (Babiak e.a., 2007; van de Cruijs, 2009; WTH, z.d.-b). Een ander, 

vaak aangehaald voordeel is de flexibiliteit op vlak van indeling. Het gaat hier niet enkel om een 

eventuele demontabele bouwwijze, maar ook om de mogelijkheid om bijvoorbeeld kantoorgebouwen 

vrij in te richten, zonder rekening te moeten houden met vaste verwarmings-/koelelementen 

(Bruggema, 2007; Postel, 2007; WTH, z.d.-b). Een laatste pluspunt is, dat over het algemeen gesteld 

kan worden, dat vloerkoeling een kleine reductie in het opwekkingsvermogen teweeg brengt, in 

vergelijking met de conventionele koelsystemen (Bruggema, 2007). 

Het eerste nadeel voor vloerverwarmings- en koelsystemen is het beperkte temperatuurbereik 

omwille van het voetcomfort. Een beperkte koelcapaciteit is hiervan het gevolg (Bruggema, 2007). 

Bovendien moet er bij koelen opgelet worden dat er geen condens ontstaat aan het vloeroppervlak 

(Bruggema, 2007). Vloerverwarmings- en koelsystemen hebben van nature, net zoals alle 

geïntegreerde oppervlaktestralingssystemen, een redelijke traagheid, waardoor het regelgedrag 

beperkt is. Bijkomende verwarming zal bij dit systeem soms noodzakelijk zijn (Bruggema, 2007). Een 

eerder praktisch nadeel van vloerverwarming- en koeling in commerciële gebouwen, is dat de 

combinatie met verhoogde vloeren niet mogelijk is. Leidingen dienen in een chape of onderaan het 

vloerpakket aangebracht te worden, wat de flexibiliteit naar latere aanpassingen bijgevolg complexer 

maakt. 
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5.3. Plafondverwarming/koeling 

Een tweede type geïntegreerd oppervlaktestralingssysteem is plafondverwarming/koeling, soms ook 

klimaatplafond genoemd. De watervoerende leidingen bevinden zich, in tegenstelling tot het vorige 

type, in de afwerkingslaag aan de onderzijde van het vloerpakket. Door deze excentriciteit van de 

leidingen richting het plafondoppervlak, en het feit dat warme lucht stijgt en koude lucht daalt, is de 

functie koelen het meest efficiënt en bijgevolg meest toegepast (Cauberg & Leenders, 2007). In dit 

geval wordt er gesproken van plafondkoeling. Doch is verwarmen niet uitgesloten, indien er verwarmd 

water door de leidingen stroomt, krijgt het de benaming: plafondverwarming. In de volgende 

paragrafen worden de mogelijke uitvoeringen, het toepassingsgebied en de voor- en nadelen van 

klimaatplafonds toegelicht. 

5.3.1. Mogelijke uitvoeringen 

Koelplafonds kunnen toegepast worden bij vloeren met zowel massieve als houten draagstructuur 

(Babiak e.a., 2007). Benaderend kunnen twee types plafondsystemen onderscheiden worden.  

Bij de eerste uitvoeringswijze bevinden de watervoerende leidingen zich in de afwerkingslaag (Babiak 

e.a., 2007). De afwerking kan bestaan uit een cement-, kalk- of gipspleisterlaag of zelfs een leemlaag 

(Karmann, Schiavon, & Bauman, 2016; “Koelen met de WEM wandverwarming”, z.d.). Figuur 10 toont 

een schematische voorstelling van deze uitvoering. 

 

FIGUUR 10: PLAFONDKOELING OF –VERWARMING MET WATERVOERENDE LEIDINGEN IN DE AFWERKINGSLAAG (BABIAK E.A., 2007) 

De tweede manier van uitvoeren plaatst de leidingen aan de rand van de isolatielaag, waarbij een 

warmtegeleidende hulpstuk (aluminium profiel) zorgt voor een uniforme warmteverdeling aan het 

vloeroppervlak (Babiak e.a., 2007). Het tweede principe wordt in Figuur 11 weergegeven. 

 

FIGUUR 11: PLAFONDKOELING OF –VERWARMING MET WATERVOERENDE LEIDINGEN IN DE ISOLATIELAAG (BABIAK E.A., 2007) 

Geïntegreerde plafondverwarmings- of koelsystemen mogen niet verward worden met 

stralingspanelen. Hoewel de watervoerende leidingen bij dit principe soms ook in het plafond lijken 

geïntegreerd te zijn, vallen ze niet onder dezelfde categorie. Zoals in Figuur 12 te zien is, wordt er 

eigenlijk gebruik gemaakt van een verlaagd plafond, waardoor de leidingen niet echt deel uitmaken 

van het vloerpakket, maar in opbouw worden aangebracht met behulp van metalen profielen.  
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FIGUUR 12: PLAFONDSTRALINGSPANEEL (KARMANN E.A., 2016) 

5.3.2. Toepassingsgebied 

Klimaatplafonds worden hoofdzakelijk gebruikt als bijkomend koelsysteem in kantoorgebouwen. De 

toepassing van plafondverwarming is ten gevolge van stralingsasymmetrie echter beperkt (Kim & 

Olesen, 2015b). 

5.3.3. Voor- en nadelen 

De voor- en nadelen van plafondverwarming- en/of koeling worden in de volgende alinea’s besproken.  

Het grootste voordeel dat een klimaatplafond met zich meebrengt, is dat er geen sprake is van 

akoestische belemmering (Bruggema, 2007). Isolatie in het vloerpakket kan aanwezig zijn, zonder dat 

deze een nadelige invloed heeft op het stralingssysteem omdat de isolatie zich boven de leidingen 

bevindt en de gewilde warmte- of koudestraling naar beneden is gericht. Doordat de watervoerende 

leidingen zeer dicht tegen het oppervlak gelegen zijn, reageert het verwarm- of koelsysteem vrij snel 

(Bruggema, 2007). Het voordeel van plafondleidingen is dat er principieel geen rechtstreeks contact is, 

waardoor een grotere warmte/koelcapaciteit mogelijk is. De capaciteit wordt in het geval van 

verwarming wel beperkt door de asymmetrie, bij koeling door het risico op condensvorming (Kim & 

Olesen, 2015b). Als laatste brengen klimaatplafonds een vrije indeling van ruimte met zich mee 

(Bruggema, 2007). 

Enkele van de voordelen brengen echter ook nadelen met zich mee. Tegenover een snellere reactietijd 

van het plafondsysteem, staat uiteraard de geringe buffering. Deze beperkte warmte/koudeopslag en 

de grotere warmte/koelcapaciteit van het systeem zorgen ervoor dat een reductie van het 

opwekkingsvermogen hier niet haalbaar is (Bruggema, 2007). Een ander nadeel bij het toepassen van 

plafondverwarming is de sterke asymmetrie, die op vlak van thermisch comfort als onaangenaam 

wordt ervaren (Bruggema, 2007). Een laatste minpunt is dat klimaatplafonds in de praktijk quasi enkel 

gebruikt worden als supplementair systeem, een tweede type verwarmings- of koelinstallatie moet 

daarbovenop dus nog voorzien worden (Kim & Olesen, 2015b). 

5.4. Betonkernactivering 

Een variant op vloerverwarming of -koeling is betonkernactivering (BKA) (van Dorp, 2007). Een andere 

benaming hiervoor is TABS, of voluit geschreven: Thermally Active Building Systems (Kazanci, 2016). 

De watervoerende leidingen bevinden zich bij deze uitvoering in de draagstructuur (Kim & Olesen, 

2015b). Zoals de naam het aangeeft, wordt het beton hierdoor thermisch geactiveerd. Dit principe 

houdt in dat warmte door de grote thermische massa van beton tijdelijk opgeslagen wordt, vooraleer 

ze aan de ruimte wordt afgegeven of door de watervoerende leidingen wordt opgenomen (Boydens 

e.a., 2013; Cauberg & Leenders, 2007; van Dorp, 2007). BKA kan daarom zowel gebruikt worden als 

koel-, als als verwarmingstechniek (Boydens e.a., 2013). In de volgende paragrafen worden de 
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mogelijke uitvoeringen, het toepassingsgebied en de voor- en nadelen van betonkernactivering 

toegelicht. 

5.4.1. Mogelijke uitvoeringen 

TABS kunnen quasi in elk type betonvloer voorkomen, zowel prefab als ter plaatse gestorte betonnen 

draagelementen zijn mogelijk (Betonhuis, 2014; Notenboom & Verbrug, 2007; Wapperom e.a., 2014; 

WTH, z.d.-a). De watervoerende slangen kunnen zich op verschillende plaatsen in het vloerelement 

bevinden, afhankelijk van de opbouw van het constructiedeel en de gewilde toepassing (Airdeck, z.d.; 

van de Cruijs, 2009; Wapperom e.a., 2014; WTH, z.d.-a). Algemeen kan gesteld worden dat de leidingen 

om sterkteredenen best ter hoogte van de neutrale vezel geplaatst worden. Omwille van 

voortschrijdend inzicht worden leidingen tegenwoordig echter meer richting het betonoppervlak 

gepositioneerd, waarbij slechts de eerste 10 tot 15 cm vloer actief is (Boydens e.a., 2013; Wapperom, 

2011). Wanneer de focus op verwarmen ligt, worden de watervoerende leidingen optimaal iets onder 

het midden aangebracht. Indien koelen de belangrijkste functie is, worden de leidingen eerder een 

stukje boven het centrum geplaatst. Wanneer beide technieken ongeveer evenredig gebruikt willen 

worden, dienen de leidingen toch ter plaatse van de neutrale vezel gepositioneerd te worden 

(Wapperom, 2011; Wapperom e.a., 2014; WTH, z.d.-a). Negen soorten vloerconstructies worden in de 

praktijk toegepast in combinatie met betonkernactivering. Elke uitvoeringsmethode wordt hieronder 

kort toegelicht en verduidelijkt met een tekening. 

Een eerste mogelijkheid is de volledig in het werk gestorte betonvloer, zoals te zien is op Figuur 13 

(Betonhuis, 2014; Wapperom e.a., 2014; WTH, z.d.-a). De monolietvloer kan thermisch geactiveerd 

worden door in de constructie een watervoerend leidingnet aan te brengen. De leidingen situeren zich 

bij dit type meestal aan de bovenzijde van de constructie, waardoor de vloer voornamelijk een 

verwarmingsfunctie vervuld (Betonhuis, 2014).  

 

FIGUUR 13: BKA – VOLLEDIG GESTORTE VLOER (BETONHUIS, 2014) 

Het tweede type vloer is de breedplaatvloer, welke samengesteld is uit geprefabriceerde betonnen 

vloerelementen die met behulp van tralieliggers en een constructief meewerkende ter plaatse gestorte 

betonlaag één continue plaat vormt (Betonhuis, 2014; Wapperom e.a., 2014; WTH, z.d.-a). De 

watervoerende leidingen kunnen op de tralieliggers en/of in de onderschil van de breedplaat geplaatst 

worden (Airdeck, z.d.; Notenboom & Verbrug, 2007; WTH, z.d.-a). Een tekening van de toepassing van 

BKA in breedplaatvloeren is in Figuur 14 weergegeven. 
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FIGUUR 14: BKA – BREEDPLAATVLOER  (BETONHUIS, 2014) 

Een variant op de standaard breedplaatvloer wordt bekomen door holle kunststof bollen of dozen 

tussen de tralieliggers, in het vrijwel spanningsloos middendeel van de doorsnede, te plaatsen 

(Betonhuis, 2014; Wapperom e.a., 2014; WTH, z.d.-a). Het principe wordt in Figuur 15 voorgesteld. De 

betonbesparende elementen zorgen door hun centrale ligging in de doorsnede dat de mechanische 

eigenschappen van de vloerplaat niet belemmerd worden, terwijl er een gewichtsbesparing wordt 

verkregen (Betonhuis, 2014). Een grote vrijheid in de ligging van de leidingen is in dit type mogelijk: in 

de onderschil, op de onderschil, tussen de gewichtsbesparende elementen, op de tralieligger, onder 

de bovenwapening, op de bovenwapeing en/of op de airboxen (Airdeck, z.d.; Betonhuis, 2014; 

Honingh & Fuchs, 2007). Hoofdzakelijk wordt er geopteerd om de slangen onderin de constructie te 

positioneren (Notenboom & Verbrug, 2007). De gewichtsbesparende breedplaatvloeren of 

bollenplaatvloer levert een optimum tussen het vloergewicht, de overspanning en de integratie van 

installaties (Borst, 2013).  

 

FIGUUR 15: BKA – GEWICHTSBESPARENDE BREEDPLAATVLOEREN (BETONHUIS, 2014) 

Figuur 16 stelt een staalplaatbetonvloer voor; ook dit samengestelde vloerelement kan toegepast 

worden in combinatie met betonkernactivering (Betonhuis, 2014; Wapperom e.a., 2014; WTH, z.d.-a). 

Het is opgebouwd uit een geprofileerde dunne staalplaat, die constructief samenwerkt met een 

daarop gestorte betonvloer. Bovenop dit pakket is een afwerklaag aangebracht, waarin de 

watervoerende leidingen geïntegreerd zijn (Betonhuis, 2014; Notenboom & Verbrug, 2007). Hoewel 

de draagstructuur thermisch geactiveerd wordt, lijkt een staalplaatbetonvloer door de grote 

excentriciteit van de leidingen naar de bovenzijde van het vloerpakket en het beperkte accumulerende 

vermogen van de staalplaat meer op vloerverwarming dan op betonkernactivering (Betonhuis, 2014). 
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FIGUUR 16: BKA – STAALPLAATBETONVLOER (BETONHUIS, 2014) 

Een volgende type vloer is de vleugelplaatvloer of wing-vloer (Betonhuis, 2014; Wapperom e.a., 2014; 

WTH, z.d.-a). Zoals in Figuur 17 te zien is, is het middendeel opgebouwd als een kanaalplaatvloer met 

aan weerzijden ‘vleugels’ die het uitzicht hebben van een breedplaatvloer (Betonhuis, 2014). Typerend 

aan deze uitvoering is dat bij toepassing van BKA, de watervoerende leidingen reeds in de fabriek in 

de doorlopende onderschil gestort worden (Betonhuis, 2014; Notenboom & Verbrug, 2007; 

Wapperom, 2007).  

 

FIGUUR 17: BKA – VLEUGELPLAATVLOER (BETONHUIS, 2014) 

Een zesde en vaak voorkomende vloerconstructie is de kanaalplaatvloer (Betonhuis, 2014; Wapperom 

e.a., 2014; WTH, z.d.-a). Een kanaalplaatvloer is een gewapende of voorgespannen rechthoekige 

betonplaat voorzien van holle kanalen (Betonhuis, 2014). Bij toepassing van BKA kunnen de 

waterleidingen ofwel in de druklaag geplaatst worden die in situ bovenop de welfsels gestort wordt, 

of ze kunnen in de fabriek reeds in de onderschil van de kanaalplaten geïntegreerd worden (Betonhuis, 

2014; Notenboom & Verbrug, 2007; Postel, 2007). In Figuur 18 is een voorstelling van de 

kanaalplaatvloer met betonkernactivering weergegeven. 

 

FIGUUR 18: BKA – KANAALPLAATVLOER (BETONHUIS, 2014) 

De dubbele breedplaatvloer, holconvloer of sandwich breedplaatvloer bestaat uit twee op elkaar 

liggende breedplaatvloeren, die door tralieliggers op een vaste afstand van elkaar gehouden worden 

zoals te zien is in Figuur 19 (Betonhuis, 2014; Wapperom e.a., 2014; WTH, z.d.-a). Het grootste 

voordeel dat deze uitvoering met zich meebrengt, is dat er zowel in de bovenste, als in  onderste 

betonschil watervoerende leidingen geplaatst kunnen worden. Op deze manier kan de 

verwarmingsfunctie en de koelfunctie gescheiden gebeuren van elkaar (Betonhuis, 2014).  

 

FIGUUR 19: BKA – DUBBELE BREEDPLAATVLOER (BETONHUIS, 2014) 
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In Figuur 20 is het principe van betonkernactivering in een volle-diktevloer voorgesteld. De volle-

diktevloer is een prefab betonelement, waarbij de constructieve wapening en de benodigde leidingen 

reeds geheel in de fabriek zijn gemonteerd.  

 

FIGUUR 20: BKA – VOLLE-DIKTEVLOER (BETONHUIS, 2014) 

Als laatste is er de staalbalkbetonplaatvloer zoals weergegeven in Figuur 21. Hierbij worden de 

onderflenzen van de stalen IPE-liggers ingestort in een betonplaat. Bij de toepassing van 

betonkernactivering bevinden de leidingregisters zich bijgevolg in de onderste zone van het 

vloerpakket, namelijk in de betonplaat. De constructievloer wordt bovenaan afgewerkt met een 

topvloer bestaande uit kunststof elementen of een ter plaatse gegoten afwerkvloer.  

 

FIGUUR 21: BKA – STAALBALKBETONPLAATVLOER (BETONHUIS, 2014) 

Het plaatsen van de watervoerende leidingen kan volgens verschillende methodes geschieden. 

Wanneer de leidingen op de werf geplaatst dienen te worden, volgens de keuze van het type 

draagconstructie, zijn er twee mogelijkheden. Bij een eerste methode worden prefabmodules op de 

bouwplaats geleverd, de leidingen zijn in dit geval reeds gemonteerd op roosters. Na het plaatsen 

dienen de verschillende elementen nog aan elkaar gekoppeld te worden. Een tweede methode die 

eerder toegepast wordt bij kleinere oppervlaktes, is het ter plaatse leggen van de buizen op de 

wapening van de betonvloer. Wanneer er echter gebruik wordt gemaakt van volledig geprefabriceerde 

betonelementen worden de leidingen reeds in de fabriek in het element geïntegreerd (Rehau, 2010).  

Voor de plaatsing van de waterleidingen worden verschillende hulpstukken gebruikt. Stalen 

verhogingen of wapeningskorven kunnen aangewend worden om leidingenmodules op hoogte te 

brengen en vast te houden tijdens het gieten van de betonvloer. Er dienen twee PE bekistingshuizen 

voorzien te worden per kring om toegang tot de aansluitingen te verzekeren. Om de BKA-

prefabmodules of de individuele leidingen te bevestigen aan een rooster, kunnen geplastificeerde 

roosterbinders of PA kabelbinders gebruikt worden. Tot slot kan bij het ter plaatse leggen van de 

buizen een enkelvoudig stalen rooster met PA quattro-clips toegepast worden om de buizen vast te 

houden tijdens het betonstorten (Rehau, 2010).  

5.4.2. Toepassingsgebied 

De specifieke ligging van de leidingen in de betonnen draagstructuur heeft als gevolg dat 

betonkernactivering louter aangewend kan worden voor nieuwbouwprojecten in massiefbouw (van 

Dorp, 2007). Dit type thermisch geactiveerde vloer kan best toegepast worden in verdiepingsvloeren 

om de tweezijdige werking (naar boven en onder toe) zo optimaal mogelijk te benutten. Gebouwen 

met meerdere bouwlagen zijn dus ideaal voor deze toepassing (van Dorp, 2007). 
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Door de zeer grote traagheid van het systeem is BKA het meest efficiënt bij gebouwen waar een vast 

en/of continu aanwezigheidspatroon van toepassing is, er een beperkte wisseling in warmte- en 

koelbehoefte is, en waar er geen extreme klimaateisen gesteld worden (Wapperom, 2011). Gebouwen 

die hiervoor in aanmerking komen zijn: gebouwen met een administratieve functie, kantoren, scholen, 

ziekenhuizen, woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en gevangenissen (Kerkstoel 2000+, z.d.; 

Rehau, 2010; van Dorp, 2007; Wapperom, 2011). Het gebruik van BKA in woongebouwen is eerder af 

te raden door het minder strikte gebruikspatroon en de sterke verschillen in temperatuur tussen de 

ruimtes (leefruimte, badkamer, slaapkamer). In combinatie met een snelwerkend verwarm- en/of 

koelsysteem zou betonkernactivering eventueel toch mogelijk zijn in residentiële gebouwen, al is het 

systeemrendement dan wel lager (Wapperom, 2011). 

5.4.3. Voor- en nadelen 

Hoewel betonkernactivering een gelijkaardige werking heeft als de voorgaande oppervlaktestralings-

systemen, zijn er toch enkele verschillen te bemerken. De voor- en nadelen van deze uitvoering 

worden in de onderstaande paragraaf toegelicht. 

Een eerste goede reden om voor BKA te kiezen, is de dubbele functie. De watervoerende leidingen 

kunnen, afhankelijk van het gevraagde binnenklimaat en het voorspelde buitenklimaat, het ene 

moment gebruikt worden om te verwarmen, het andere moment om te koelen (Boydens e.a., 2013; 

Bruggema, 2007; van Dorp, 2007). Een tweede groot voordeel is dat BKA bijzonder energiezuinig werkt 

(ter Borch, 2002; Weersink, 2011; Wenting & van Wolfswinkel, 2015). Dankzij de grote thermische 

buffer van het beton worden piekbelastingen afgevlakt, wat een reductie van het 

opwekkingsvermogen teweeg brengt (Wapperom, 2011). Een hoog opwekkingsrendement kan 

bekomen worden door de toepassing van energieopwekkers met lage temperatuursprong, een voor 

de hand liggende keuze bij de werking van betonkernactivering volgens de principes van (Z)LTV en/of 

(Z)HTK (van Dorp, 2007; Wapperom, 2011; Weersink, 2011). Een bijkomend pluspunt is dat BKA de 

combinatie met duurzame energiebronnen zoals warmtepompen met bodemwisselaars, zonne-

energie en koudeopslagsystemen mogelijk maakt (Lichtenberg, 2007). Opvallend aan BKA en een 

voordeel dat BKA biedt, is dat in tegenstelling tot conventionele klimatiseringssystemen waarbij de 

ruimtetemperatuur continu in stand gehouden wordt, er toegelaten wordt dat de ruimtetemperatuur 

gedurende de dag licht varieert. Een hoger comfort wordt hiermee verkregen (Wapperom, 2011). 

Andere voordelen die BKA te bieden heeft, is dat het gaat om een stil systeem en dat het een grote 

indeelbaarheid en flexibiliteit van de binnenruimte mogelijk maakt (Bruggema, 2007; Tahersima & 

Tikalsky, 2018). 

Het grootste probleem dat zich voordoet bij gebouwen met betonkernactivering is een slechte 

ruimteakoestiek (Bruggema, 2007). De oorzaak hiervan is dat akoestische matten in het vloerpakket 

dienen vermeden te worden wanneer de hoofdfunctie van de watervoerende leidingen verwarmen is, 

aangezien ze de warmtestroom naar de bovenliggende binnenruimtes sterk verhinderen. Aanvullende 

akoestische voorzieningen zoals een dempende vloerafwerking (vast tapijt) of verticale akoestische 

panelen worden sterk aanbevolen (Domínguez e.a., 2017; Henkens & Stoter, 2013; van der Linde, 

2005). Een tweede nadeel dat aangehaald moet worden, is dat de koelcapaciteit van het systeem 

beperkt dient te worden om condensatie aan het oppervlak te vermijden (Bruggema, 2007). Een 

laatste nadeel is dat het regelgedrag beperkt is, omdat vloeren met betonkernactivering een kleine 

reactiesnelheid hebben door de grote massa beton die thermisch geactiveerd wordt (Bruggema, 

2007).  
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6. Milieu-impact van thermisch geactiveerde vloeren 

6.1. Algemeen 

De milieu-impact van thermisch geactiveerde vloeren is in de literatuur nog niet terug te vinden. 

Slechts uitzonderlijk worden deelaspecten van de milieubelasting, zoals levensduur, CO2-emissies of 

energiezuinigheid, kort aangeraakt echter zonder enige diepgang in het onderwerp. Enkele 

opmerkelijke citaten worden hieronder vermeld, aangevuld met bijhorende bedenkingen. 

In het werk ‘Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw’ schreven Bijleveld e.a.: “In het 

kader van de beoordeling van de levenscyclus van beton is CE Delft gevraagd om een inschatting te 

maken van het effect van betonkernactivering op de energie-efficiëntie van gebouwen en de besparing 

in CO2-emissies die hierdoor op jaarbasis mogelijk is” (2013). Vervolgens wordt er in de paper dieper 

ingegaan op manieren om gebouwen met en zonder betonkernactivering te vergelijken. Bijleveld geeft 

aan dat de vergelijking in de praktijk gebaseerd is op energiezuinigheid, en dit sterk gereguleerd wordt 

door de overheid via de energieprestatienorm. Uit economische overweging wordt er slechts aan de 

minimaal geëiste energieprestatiecoëfficiënt voldaan, hierdoor wordt óf gebruikt gemaakt van een 

energiezuinige installatie, óf een voldoende hoeveelheid isolatie geplaatst. Het koppelen van een 

energiebelasting aan een bepaalde techniek is volgens het rapport daarom niet mogelijk. Een 

verkenning van hoeveel betonkernactivering bijvoorbeeld kan bijdragen aan de EPC, is wel een 

mogelijkheid. Algemeen kan gesteld worden dat een verlaging van de energieprestatiecoëfficiënt, een 

vermindering van het energieverbruik met zich meebrengt (Bijleveld e.a., 2013). De studie rond af met 

een terugkoppeling naar de effectieve milieu-impact: “Over de gehele levensduur van een gebouw leidt 

het energieverbruik voor verwarming van het gebouw tot een hogere klimaatimpact dan de 

bouwmaterialen, transport en bouwprocessen. […] De klimaatwinst zal niet evenredig met het 

energieverbruik verminderen, omdat de warmtepompen benodigd voor betonkernactivering op 

elektriciteit werken, in plaats van aardgas. Dit komt doordat elektriciteit een hogere klimaatimpact per 

energie-eenheid (MJ) heeft dan aardgas” (Bijleveld e.a., 2013). Een exacte inschatting van de milieu-

impact van betonkernactivering wordt in dit rapport niet opgenomen. Bovendien wordt 

milieubelasting hier enkel geïnterpreteerd als effect van de energie-efficiëntie, en niet onder de ruime 

betekenis van duurzaamheid. Ondanks de sterke vereenvoudiging zal deze werkwijze toch een vrij 

goede indicatie geven, daar het operationele energieverbruik instaat voor 75-80% van de 

milieubelasting tijdens de levensloop van een gebouw (Haas & Naber, 2013). Uit de tekst kan afgeleid 

worden dat er in de praktijk quasi enkel geopteerd wordt voor milieuvriendelijke oplossingen, als 

duidelijk gemaakt wordt dat ze financiële voordelen met zich mee brengen. Het is dus noodzakelijk om 

niet enkel onderzoek te doen naar de milieueffecten, maar het belang ervan ook aan het grote publiek 

duidelijk te maken. In eerste instantie betreft het hier het inlichten van de ingenieurs en architecten, 

die als adviseur van de bouwheer fungeren.  

In een artikel over de vergelijking van verwarmingssystemen wordt geschreven: “Natuurlijk spelen 
meer factoren een rol bij de systeemkeuze […], wanneer we spreken over duurzame technieken moet 

er worden gedacht aan levensduur en het hergebruik van materialen aan het einde van de levenscyclus. 

Deze aspecten blijven in dit artikel echter buiten beschouwing” (Bruggema, 2007). Het is duidelijk dat 

er wel een algemeen besef is van de noodzaak van milieubewust denken en bouwen. Echter was een 

afbakening van de vergelijkingsparameters hier vereist. Het uitvoeren van een levenscyclusanalyse van 

alle systemen zou voor de studie te vergaand zijn. Deze masterproef kan, aanvullend op dit onderzoek, 

een sterke meerwaarde bieden.  
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De werkelijke levensduur van de geïntegreerde leidingen is momenteel ook nog onbekend. 

Fabrikanten garanderen minstens 50 jaar, al heeft dit zich tot nu toe nog niet kunnen bewijzen. Voor 

TABS wijzen de berekeningen zelfs uit dat een levensduur van meer dan 100 jaar mogelijk is. Deze 

verhoogde levensduur zou realiseerbaar zijn bij een deugdelijke installatie en ten gevolge van de kleine 

temperatuurvariatie van het water (Boydens e.a., 2013; Kim & Olesen, 2015b). 

Een open vraag die gesteld wordt in handboek 20 van Rehva is: “Hoe zit het met de vervanging of 

afbraak van GEOTABS-gebouwen in de toekomst?” (Boydens e.a., 2013). Een vraag die hier nauw bij 

aansluit, is of thermisch actieve gebouwen flexibel genoeg zijn om functiewijzigingen mogelijk te 

maken, met andere woorden, of structurele aanpassingen mogelijk zijn (Wisse, 2011). Een klaar en 

duidelijk antwoord op deze vragen is er nog niet gekomen. Het toepassen van watervoerende leidingen 

in de vloer- of wandconstructies is een techniek die pas in de 21e eeuw zijn doorbraak vond (Bean e.a., 

2010b). Afbreken, aanpassen of vervangen is hierdoor nog zeer uitzonderlijk. Bean e.a. gaan er vanuit 

dat wanneer het probleem zich stelt, duurzame oplossingen wel bedacht zullen worden (2011).  

Een concrete conclusie betreffende de milieu-impact van gebouwcomponenten met geïntegreerde 

oppervlaktestralingssystemen kan dus nog niet geformuleerd worden. Deze leemte biedt een 

uitstekende basis voor het onderzoeksaspect van deze thesis. Enkele gerelateerde studies; zoals de 

milieubelasting van verschillende draagconstructies en een energetische vergelijkingen van diverse 

verwarmingssystemen, werden wel reeds uitgevoerd. Deze onderwerpen worden hierna één voor één 

besproken. 

6.2. Draagconstructies 

In het werk ‘The Sustainable Office’, wordt onder andere nagegaan wat de milieu-impact bepaalt bij 

kantoorgebouwen in Nederland. Hieruit blijkt dat de bouwmaterialen, na de energieconsumptie bij 

gebruik, de op één na grootste stempel drukken op het milieu. Verderop in de paper wordt er dieper 

ingegaan op deze factor bouwmaterialen. De milieukosten van de verschillende gebouwelementen 

worden ingeschat en onderling vergeleken; het resultaat is te zien in Grafiek 1. Een belangrijke 

opmerking die gemaakt dient te worden bij dit onderzoek, is dat de milieu-impact van de technische 

installaties bij gebrek aan informatie niet in kaart werd gebracht, hoewel ze vermoedelijk een 

significante invloed zou hebben op de resultaten. Opvallend in het diagram is dat de draagstructuur 

verantwoordelijk is voor bijna 60% van de milieubelasting. De vloerconstructies nemen hiervan het 

grootste aandeel op zich (van den Dobbelsteen, 2004). 

GRAFIEK 1: DIAGRAM MET DE GEMIDDELDE VERDELING VAN DE MILIEUKOSTEN VOOR HET GEBRUIK VAN BOUWMATERIALEN  

(VAN DEN DOBBELSTEEN, 2004) 

 

Vanwege het belang van de vloerconstructie voor de belasting van het milieu, werden in de loop van 

de jaren een drietal onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd betreffende dit onderwerp. Deze zullen in 

de volgende paragrafen één voor één toegelicht worden. 
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6.2.1. NIBE’s Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten – Deel 1: draagconstructies 

In 2008 verscheen ‘NIBE’s Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten’ betreffende de 

draagconstructies, als leidraad voor het realiseren van duurzame en gezonde woning- en 

utiliteitsbouw. Per toepassing en product wordt informatie beschikbaar gesteld over de 

milieuclassificatie, over de kosten voor het materiaal en de verwerking, en een overzicht gegeven van 

de milieu-en gezondheidskenmerken.  De milieu-impact wordt onderverdeeld in zeven klassen (1 

t.e.m. 7) en drie subklassen (a, b en c), waarbij 1a voor de beste keuze staat en 7c voor de meest 

onaanvaardbare. Alle toegepaste bouwproducten dienen te behoren tot de eerste drie klassen (Haas, 

Abrahams, & de Groot, 2008).  

In functie van het onderzoek in deze paper en de mogelijkheid om een degelijke vergelijking te maken 

tussen de verschillende TGV, is het hoofdstuk verdiepingsvloeren in NIBE’s Basiswerk het meest 
relevant. Acht types vloeren worden met elkaar vergeleken en zijn weergegeven in Tabel 8 en Grafiek 

2. Als functionele eenheid wordt hier uitgegaan van 1 m² vloer, die minimaal voldoet aan de eisen van 

het bouwbesluit. De verdiepingsvloeren werden voor deze casus toegepast op de NOVEM referentie 

doorzonwoning (Haas e.a., 2008). Belangrijk op te merken, is dat bij doorzonwoningen uitgegaan kan 

worden van een kleine overspanning.  

Voor de vergelijking van de verdiepingsvloeren worden vier milieuparameters in rekening gebracht, 

namelijk emissies, grondstoffen, landgebruik en hinder (Haas e.a., 2008). In Tabel 8 is te zien dat 

vloeren met een houten draagstructuur opmerkelijk beter scoren qua milieuklasse, gevolgd door de 

kanaalplaatvloer en cellenbetonvloer. De breedplaatvloer daarentegen blijkt de slechtste optie te zijn. 

TABEL 8: CLASSIFICATIETABEL VERDIEPINGSVLOEREN (HAAS E.A., 2008) 

PRODUCT VERBORGEN MILIEUKOSTEN MILIEUKLASSE 

Hout (duurzame bosbouw) € 3,64 1a 

Hout (standaard bosbouw) € 5,11 1c 

Kanaalplaatvloer € 7,88 2b 

Cellenbetonvloer € 9,20 2c 

Keramische vloer € 12,66 3b 

Staalplaatvloer € 12,83 3b 

Tunnelkistvloer € 13,55 3b 

Breedplaatvloer € 16,67 3c 

 

In Grafiek 2 worden de verborgen milieukosten tegenover de bouwkosten geplaatst om meer voeling 

te krijgen met de realiteit. De kanaalplaat vormt in deze vergelijking de meest interessante compromis 

tussen de beide kosten. Uit het bovenste deel van de grafiek is op te merken dat de impact door 

emissies de belangrijkste en meest variabele parameter is bij het vergelijken van de milieubelastingen 

van draagconstructies. Deze sterke verschillen zijn te danken aan de grote uitstoot van broeikasgassen 

door het beton, in het bijzonder door het verwerken van cement (Bijleveld e.a., 2013; van Herwijnen, 

2013). Draagstructuren waarbij ingeperkt wordt op het betongebruik, zoals houten constructies en 

betonvloeren met openingen, doen hier groot voordeel bij.  
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GRAFIEK 2: CLASSIFICATIE VERDIEPINGSVLOEREN (HAAS E.A., 2008) 

 

6.2.2. Duurzaamheid, flexibiliteit en kosten van hoogbouw 

Het afstudeeronderzoek van van Hellenberg Hubar handelt over de duurzaamheid, flexibiliteit en 

kosten van hoogbouw. In dit eindwerk worden onder meer de milieukosten, totale kosten en integrale 

kosten van verschillende vloersystemen berekend. Vooraf wordt een uitgebreide beschrijving gegeven 

van de opbouw, overspanningen, hoogtes, belastingen, hoeveelheid materiaal en kosten van elk van 

de vloertypes. Een complete vergelijking van de vloerconstructies volgens toepassingsgebied en 

overspanning wordt hiermee bekomen. De bevindingen voor de toepassing in kantoorgebouwen zijn 

hieronder weergegeven.  

In de grafiek worden diverse types kosten van verschillende vloersystemen bij een gegeven 

overspanning grafisch voorgesteld. Ze worden uitgedrukt in euro per functionele eenheid, in deze 

situatie wordt er geopteerd voor 1 m² vloer als FE. Een eerste kost die vergeleken wordt, is de 

milieukost. Een tweede is de kost van het vloerpakket, dit is de werkelijke kostprijs gebaseerd op de 

eenheidsprijzen. De totale kosten zijn de kosten voor het vloerpakket, aangevuld met de kosten voor 

de nodige kolommen en eventuele liggers. Als laatste zijn de integrale kosten berekend, dit is de som 

van de totale kosten en de milieukosten. Afhankelijk van de vooropgestelde overspanning worden de 

mogelijke en meest gangbare vloertypes vergeleken. In de paper worden voor de toepassing in 

kantoren zes vloersystemen voorgesteld: breedplaatvloer, kanaalplaatvloer, staalplaatbetonvloer, 

infra+ vloer, wingvloer en holcon vloer (van Hellenberg Hubar, 2009).  

Doorheen het onderzoek worden de kosten bekeken per grootteorde van overspanning. Enkel de 

resultaten van de gemiddelde overspanning worden grafisch weergegeven. De overige grafieken 
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vormen geen bijkomende meerwaarde omdat ze, in tegenstelling tot de overspanning van 7,2m, niet 

alle vloersystemen bevatten en de uiteindelijke resultaten vrijwel gelijklopend zijn.  

GRAFIEK 3: VERSCHILLENDE KOSTEN VLOERSYSTEMEN BIJ EEN VLOEROVERSPANNING VAN 7,2 M IN KANTOREN  

(VAN HELLENBERG HUBAR, 2009) 

 

Zoals te zien is in Grafiek 3, behaalt de kanaalplaatvloer op vlak van milieukosten de beste resultaten, 

gevolgd door de staalplaatbetonvloer. De infra+ vloer haalt bij deze overspanning echter de laagste 

integrale kost. 

Bij een overspanning van 5,4 m zijn slechts vier vloersystemen van toepassing, namelijk de 

breedplaatvloer, de kanaalplaatvloer, de staalplaatbetonvloer en de infra+ vloer. Hierbij haalt de 

kanaalplaatvloer, zowel op vlak van milieukosten als integrale kosten, de beste resultaten. Daarnaast 

haalt de staalplaatbetonvloer een vrij positieve score wat de milieukosten betreft, de infra+ vloer doet 

het in vergelijking echter beter op het totale plaatje. 

Als laatste wordt de vergelijking gemaakt voor een overspanning van 12,6 m. Slechts vier vloertypes 

maken deze overspanning mogelijk: de kanaalplaatvloer, de wingvloer, de infra+ vloer en de holcon 

vloer. De kanaalplaatvloer scoort opnieuw het beste wat betreft de milieu-impact. Ditzelfde scenario 

stelt zich ook bij de infra+ vloer, die voor de integrale kostprijs opnieuw als beste uit de hoek komt. 

6.2.3. Milieuvergelijking draagconstructies 

De studie van Arets focust zich op de milieuvergelijking van draagconstructies. Een cruciaal onderdeel 

van het onderzoek betreft een casus over de milieubelasting van vloeren bij verschillende 

overspanning.  

Arets is van mening dat het enkel zinvol is om functioneel gelijkwaardige vloertypes met elkaar te 

vergelijken. De functionele eenheid bestaat daarom niet enkel uit een fysieke eenheid (m²), maar ook 

uit een aantal prestatie-eisen en aanvullende maatregelen. Dit laatste houdt in dat er bij alle vloeren 

een afwerkvloer en verlaagd plafond in rekening wordt gebracht. De prestatie-eisen voor de 

betreffende vloeren zijn dat ze bovenop de vaste lasten in staat moeten zijn om een mobiele belasting 

van 2,5 kN/m² op te nemen, dat ze een lucht- en contactgeluidsisolatie-index hebben van 0 dB en dat 

ze een brandweerstand hebben van 120 minuten bij een gegeven overspanning. Voor de volledigheid 
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van de vergelijking wordt de milieubelasting uitgezet in functie van de overspanning, startend op 4,8 m 

tot 16,8 m in sprongen van 0,6 m (Arets, 2002). 

Zeven types vloeren worden in de studie behandeld. De selectie is gebaseerd op de meest frequent 

voorkomende en voldoende van elkaar verschillend zijnde vloeren in de Nederlandse gebouwen. 

Figuur 22 toont de bestudeerde vloeren: (1) kanaalplaatvloer, (2) gewapende breedplaatvloer, (3) 

voorgespannen breedplaatvloer, (4) TT-vloer, (5) staalplaatbetonvloer, (6) houten balkvloer en (7) 

bubbledeckvloer (Arets, 2002). 

 

FIGUUR 22: DOORSNEDE VAN DE GESELECTEERDE VLOEREN (ARETS, VAN DEN DOBBELSTEEN, & NUNES, 2001) 

De resultaten van de case-study zijn weergegeven in twee grafieken: Grafiek 4 waarbij de milieukosten 

uitgezet worden in functie van de overspanning en Grafiek 5 waarbij de integrale kosten uitgezet 

worden in functie van de overspanning.  

Grafiek 4 toont dat, voor kortere overspanningen (< 6m), de houten balkvloer en de kanaalplaatvloer 

het meest voordelig zijn. De houten vloer bekomt zijn lage milieubelasting door de kleinere impact van 

het basismateriaal. De kanaalplaatvloer scoort goed door de verminderde hoeveelheid materiaal in de 

doorsnede, dankzij de holtes in de vloer. In het geval van grotere overspanningen (> 6,8m) is de TT-

vloer echter de minst milieubelastende keuze. De TT-vloer dankt zijn positieve resultaten aan de 

efficiënte vormgeving van de dwarsdoorsnede (Arets, 2002; Arets e.a., 2001; van den Dobbelsteen, 

2004).  

Aan het onderzoek wordt Grafiek 5 toegevoegd, omdat voor de meeste klanten de keuze niet zozeer 

bepaald wordt op basis van de milieu-impact maar voornamelijk op de kostprijs. Wanneer de twee 

soorten kosten gecombineerd worden, wordt de integrale kostprijs van de vloeren bekomen. De 

resultaten uit Grafiek 5 zijn vrijwel gelijklopend met die uit Grafiek 4, met uitzondering van het feit dat 

door de hoge werkelijke kostprijs voor het vervaardigen en plaatsen van de houten balkvloer, enkel de 

kanaalplaatvloer als optimale keuze voorgesteld wordt bij korte overspanningen (Arets, 2002; Arets 

e.a., 2001; van den Dobbelsteen, 2004).  

  

(1) (2&3) 

(4) (5) 

(6) (7) 
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GRAFIEK 4: MILIEUKOSTEN VAN VERSCHILLENDE VLOEREN IN FUNCTIE VAN DE OVERSPANNING (ARETS, 2002) 

 

 
GRAFIEK 5: INTEGRALE KOSTEN VAN VERSCHILLENDE VLOEREN IN FUNCTIE VAN DE OVERSPANNING (ARETS, 2002) 

 

6.2.4. Conclusie 

Uit voorgaande studies kan gesteld worden dat, ondanks de verschillende keuzes van vloertypes en 

randvoorwaarden, de kanaalplaatvloer er steeds als één van de minst milieubelastende en meest 

kostenefficiënte vloeren uit springt, zowel bij kleine als bij grote overspanningen. Houten balkvloeren 

scoren op milieuvlak bij kleine overspanningen zeer goed. Doch zijn ze minder relevant voor de, in deze 

thesis vooropgestelde, verdiepingsvloeren in kantoorgebouwen doordat ze niet toegepast kunnen 
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worden bij grote overspanningen of belastingen. Voor grote overspanningen komen naast de 

kanaalplaatvloer nog twee alternatieve vloersystemen aan bod die optimale resultaten leveren voor 

de milieukosten en de integrale kosten, namelijk de infra+ vloer en de TT-vloer.  

6.3. Energievoordeel thermisch geactiveerde vloeren t.o.v. conventionele 

systemen 

De gebruiksenergie speelt een grote rol in de milieu-impact van kantoorgebouwen, concreet dekt ze 

77,5% van de milieubelasting van het gebouw. Een onderverdeling van de milieukosten door de 

energieconsumptie wordt vervolgens gemaakt. Zoals in Grafiek 6 te zien is, heeft het luik verwarming 

het grootste aandeel (31,3%) in de kosten. Het energieverbruik voor koeling beperkt zich daarentegen 

tot slechts 2,5% (van den Dobbelsteen, 2004). 

GRAFIEK 6: DIAGRAM MET DE GEMIDDELDE VERDELING VAN DE MILIEUKOSTEN VOOR HET GEBRUIK VAN ENERGIE 

 (VAN DEN DOBBELSTEEN, 2004) 

 

De opmerkelijke milieu-impact van het energieverbruik, ten gevolge van de verwarmingsinstallatie, 

maakt onderzoek en innovatie in dit studiedomein bijzonder interessant en nuttig. Eén van de 

recentere installaties waarover verschillende studies handelen, is de toepassing van klimaatvloeren. In 

deze paragraaf wordt de reeds beschikbare informatie omtrent het energieverbruik van de TGV ten 

opzichte van conventionele systemen verzameld. 

Diverse artikels halen aan dat het toepassen van een hydronisch oppervlaktestralingssysteem zorgt 

voor een significante energiebesparing (Sarbu e.a., 2017; Thomas e.a., 2011). Verschillende zaken 

verklaren dit statement. Ten eerste wordt er verwarmt met stralingswarmte. Typerend voor deze vorm 

van warmtetransport is dat de comforttemperatuur verkregen wordt bij een lagere luchttemperatuur, 

wat een eerste besparing met zich meebrengt. Ten tweede hebben de lagere luchttemperaturen een 

kleiner warmteverlies tot gevolg, wat eveneens te goede komt aan het energieverbruik. Ten derde 

zorgen LTV en HTK voor een hoog systeemrendement voor de installatie, zeker wanneer er gewerkt 

wordt met energieopwekkers met lage temperatuursprong, zoals warmtepompen, zonne-energie en 

koudeopslagsystemen. Ten vierde kunnen de ventilatiedebieten beperkt worden tot de debieten nodig 

voor hygiënische ventilatie, waardoor ook op deze post een energiebesparing verkregen wordt in 

vergelijking met systemen die werken met luchtverwarming en/of koeling (Lichtenberg, 2007; van 

Dorp, 2007; Weersink, 2011).  

Deze daling of besparing van het energieverbruik kan gestaafd worden met enkele cijferwaarden. 

Weersink geeft aan dat het systeemrendement bij LTV en HTK minstens 10% gunstiger zou zijn dan bij 

een conventioneel systeem met radiatoren. Daarnaast schrijft ze ook dat bij inzet van 

betonkernactivering voor koeling, een energiebesparing van 50 tot 80% mogelijk is, indien de 

installatie gecombineerd wordt met een warmtepomp met warmte/koudeopslag (2011). De fabrikant 

Kerkstoel beweert een daling in het energieverbruik te kunnen bekomen van 75% bij toepassing van 

breedplaatvloeren met geïntegreerde watervoerende leidingen (Kerkstoel 2000+, z.d.). In de thesis 

van Kazanci worden diverse bronnen aangehaald waarbij betonkernactivering een lager 
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energieverbruik mogelijk maakt in vergelijking met de conventionele HVAC-installaties. Een 

vermindering van 16% en 50% van de primaire energie zou respectievelijk bekomen kunnen worden 

bij een gematigd en warm klimaat. Bij de vergelijking van koeltestralingssystemen en het klassieke 

HVAC-systeem is een gemiddelde energiebesparing van 30% mogelijk (2016).  

Naast de gemiddelde daling van het energieverbruik, zijn ook de piekvermogens bij TGV beperkt 

omwille van de traagheid van het systeem. In het werk van Kazanci zijn ook hierover specifieke 

gegevens terug te vinden. Het verminderde piekvermogen in de koelvraag ten opzichte van een 

standaard HVAC-systeem, is afhankelijk van het soort oppervlaktesysteem. Een reductie van 6% wordt 

bereikt bij vloer- en plafondverwarming/koeling, terwijl betonkernactivering zelfs een vermindering 

van 26% mogelijk maakt. Een gemiddelde besparing op het piekvermogen van koeltestralingssystemen 

bedraagt 27% (Kazanci, 2016). 

Algemeen kan gesteld worden dat de toepassing van thermisch geactiveerde vloeren, onder welke 

vorm dan ook, een significant energievoordeel teweeg brengt in vergelijking met alternatieve 

verwarmings- of koelsystemen.   
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Deel 3: Onderzoek 

7. Methodologie 
In dit hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek uiteengezet. In de eerste paragraaf wordt 

het doel en de reikwijdte beschreven, de tweede paragraaf handelt over het stappenplan en als laatste 

worden de gebruikte werkwijzen voor het uitvoeren van de studie en de gehanteerde (LCA-) software 

toegelicht. 

7.1. Doel en reikwijdte 

Het doel van deze studie is om na te gaan of thermisch geactiveerde vloeren op vlak van milieu-impact 

een goede keuze zijn als afgiftesysteem voor verwarming en/of koeling. De hoofdonderzoeksvraag 

luidt dan ook: “Is het toepassen van thermisch geactiveerde vloeren een duurzame oplossing?”. 

In deze thesis wordt onder ‘thermisch geactiveerde vloeren’ verstaan: in de vloerconstructie 

ingebedde stralingssystemen op waterbasis. Concreet betreft het dus vloeren met vloerverwarming, 

vloerkoeling, plafondverwarming, plafondkoeling, of betonkernactivering.  

Om een vergelijking van de verwarmings- en/of koelsystemen mogelijk te maken, dienen alle systemen 

in een zelfde situatie te kunnen voorkomen, of met andere woorden: dienen de randvoorwaarden 

gelijk te zijn. Om deze reden wordt er gekozen voor de toepassing van oppervlaktestralingssystemen 

in verdiepingsvloeren in kantoorgebouwen. Alle systemen kunnen hierbij efficiënt en functioneel 

toegepast worden.  

Ter verduidelijking: dit onderzoek spitst zich toe op geïntegreerde verwarmings- en koelsystemen; 

stralingspanelen worden niet in de basisvergelijking opgenomen. Eveneens systemen met lucht als 

medium vallen buiten de vergelijking, er wordt in dit onderzoek enkel gekeken naar hydronische 

installaties. Als laatste ligt de focus op massiefbouw, omdat dit het meest compatibel is met het 

principe van de thermische activering van gebouwelementen. 

7.2. Stappenplan 

Het ligt voor de hand voor een eindwerk, dat het antwoord op de hoofdonderzoeksvraag niet in 1, 2, 

3 bekomen kan worden. Met behulp van een stappenplan tracht dit proefschrift, via enkele 

deelonderzoeken, een antwoord te vinden op deze hoofdvraag. Gedurende de volgende hoofdstukken 

worden deze deelonderzoeken (of stappen genoemd) één voor één doorlopen. 

Een grafische voorstelling van het stappenplan wordt op de volgende pagina gegeven, gevolgd door 

een verklarende tekstuele uiteenzetting van de verschillende stappen.  
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De eerste stap in het onderzoeksproces is het definiëren van enkele basis vloeropbouwen. Het gaat er 

in deze stap om om ‘spelregels’ op te stellen voor het maken van een correcte vergelijking. In deze 

fase worden verschillende types vloeropbouwen met oppervlaktestralingssystemen materiaal-

onafhankelijk ontworpen. 

In stap 2 worden materialen per laag van het vloerpakket geselecteerd en naar milieu-impact met 

elkaar vergeleken. Voor deze verdeling van de lagen worden vijf materiaalgroepen onderscheiden: 

vloerafwerking, dekvloer, overige lagen, draagstructuur en watervoerende leidingen. De vergelijking 

van de milieu-impact van de materialen gebeurt aan de hand van de methode zoals beschreven in de 

paragraaf ‘methode en keuze (LCA-)software’. 

Stap 3 bestudeert de effectieve milieu-impact van de verschillende thermisch geactiveerde vloeren. 

De studie van de materialen uit stap 2 wordt hierbij toegepast op de effectieve vloeropbouwen van 

stap 1. Resultaten betreffende de verhouding van de milieukost van de lagen, en de optimale keuze 

voor vloersamenstelling worden in deze fase bekomen. 

In de laatste stap wordt een inschatting gemaakt van de milieu-impact van verschillende verwarmings- 

en koelsystemen aan de hand van een case study. Met behulp van de resultaten bekomen uit een BES-

model en stap 3, wordt een vergelijking opgesteld tussen een systeem met betonkernactivering en 

twee conventionele scenario’s. Het antwoord op de hoofdonderzoeksvraag wordt in dit onderdeel 

verkregen. 

7.3. Methode en keuze (LCA-)software 

Het uitvoeren van een levenscyclusanalyse kan gebeuren volgens diverse methodes. Voor dit 

onderzoek wordt de MMG-methode gehanteerd. Deze heeft als voordeel dat ze aangepast is aan de 

Belgische markt, er een monetarisatie van de milieulasten mogelijk is, en bijgevolg een vrij realistisch 

beeld schept van de stand van zaken. Zoals reeds besproken in de literatuurstudie maakt de MMG-

methode gebruik van 14 impactindicatoren. In de grafieken opgenomen in het hoofdstuk ‘Onderzoek’ 
wordt steeds dezelfde kleurencode gebruikt voor deze indicatoren. De gebruikte indicatoren en hun 

bijhorende kleur worden in Tabel 9 vermeld. Doorheen het onderzoek wordt het duidelijk dat enkele 

indicatoren opvallend meer impact hebben dan andere, en ook in elke vergelijking terugkomen. Ter 

verduidelijking worden deze in de legende in het vet gedrukt. Om onnodige herhaling van een 

identieke lijst en continu terugbladeren naar dit hoofdstuk te vermijden, is een bladwijzer met de 

betreffende legende aan deze thesis toegevoegd. 

Stap 1

Vloeropbouw 
standaard

Vloeropbouw 
vloerverwarming

Vloeropbouw 
plafondkoeling

Vloeropbouw 
betonkern-
activering

Stap 2

Vloerafwerking

Dekvloer

Overige lagen

Draagstructuur

Watervoerende 
leidingen

Stap 3

Milieu-impact 
standaard vloer

Milieu-impact 
vloerverwarming

Milieu-impact 
plafondkoeling

Milieu-impact 
betonkern-
activering

Stap 4

Scenario 1: 
betonkern-
activering

Scenario 2: 
ventilo-

convectoren

Scenario 3: 
klimaatplafond
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TABEL 9: LEGENDE VOOR DE GRAFIEKEN IN ‘ONDERZOEK’ 

LEGENDE 

    Landtransformatie 

    Landbezetting 

    Water grondstofvermindering 

    Ecotoxiciteit 

    Ioniserende straling 

    Fijnstofvorming 

    Menselijke toxiciteit 

    Uitputting van fossiele abiotische grondstoffen 

    Uitputting van niet-fossiele abiotische grondstoffen 

    Fotochemische oxidantvorming 

    Vermesting 

    Verzuring van bodem en waterbronnen 

    Ozonlaagaantasting 

   Klimaatverandering 

 

Naast de verschillende soorten LCA-methodes, zijn er ook diverse soorten software beschikbaar. Een 

opdeling tussen vereenvoudigde pakketten en rekenmachines kan gemaakt worden  (Himpe & 

Trappers, 2011). De vereenvoudigde LCA-pakketten hebben als voordeel dat er vrij snel een idee 

verkregen kan worden van de milieueffecten. Daartegenover staat een beperkte lijst aan beschikbare 

standaardcomponenten en een vaste methode. De LCA rekenmachines daarentegen zijn over het 

algemeen zeer uitgebreid en complex. De gebruiker heeft hierbij wel de mogelijkheid om zelf de 

methode, processen en data te bepalen. Voor deze studie worden beide types software aangewend. 

Totem, een vrij recente LCA-tool, wordt gebruikt voor de milieuvergelijking van de materialen en de 

vloerpakketten. De materialen in de betreffende bibliotheek volstaan voor het uitvoeren van deze 

deelonderzoeken. Bovendien is de tool gebaseerd op de voorgestelde MMG-methode. Daarnaast 

wordt de ‘rekenmachine’ Simapro gebruikt om een gedetailleerde vergelijking te maken van de 

milieukost van de watervoerende leidingen en de elementen van de overige verwarmings- en 

koelsystemen, daar deze niet opgenomen zijn in de vereenvoudigde software. Van beide 

gegevensbanken zijn lijsten opgenomen in Bijlage 1 en Bijlage 2, met de volledige namen van de 

gebruikte materialen. Naast de twee LCA-programma’s wordt de Office-software Excel aangewend 

voor de verwerking van de gegevens en het maken van de nodige grafieken. 

Bij het maken van de milieuvergelijkingen dienen conclusies getrokken te worden op basis van 

significante verschillen tussen elementen. Door onzekerheden in de softwareprogramma’s ten gevolge 

van het gebruik van gemiddelde materialen met een standaard verwerking, kan de milieu-impact in de 

werkelijkheid echter afwijken van de resultaten uit de vergelijking. Er wordt daarom pas gesproken 

van significante verschillen indien een afwijking van minimum 20% waar te nemen is (Wastiels & 

Delem, z.d.). Om steeds op dezelfde wijze te werken, wordt hiervoor onderstaande formule gebruikt: 

Verschil  [%] = 1 - 
kleinste waarde
grootste waarde
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8. Definiëren opbouw vloeren 
Vooraleer over te gaan op de effectieve milieu-impactanalyse, is het noodzakelijk eerst enkele 

principes uit te denken met betrekking tot de vloeropbouw.  

Gedurende het volledige onderzoek zullen enkel verdiepingsvloeren besproken worden. Deze keuze 

volgt uit het feit dat enkel in dit vloertype alle oppervlaktestralingssystemen toegepast kunnen 

worden. Daarnaast spits het onderzoek zich ook toe op niet-residentiële gebouwen, in het bijzonder 

op kantoorgebouwen, omdat de verschillende technieken van thermisch geactiveerde vloeren hier in 

de praktijk vaker uitgevoerd worden. Beide keuzes hebben invloed op de opbouw van het vloerpakket 

en de selectie van de materialen.  

Als basis voor de vergelijking worden enkele standaard vloeropbouwen uitgewerkt, waarna er 

vervolgens varianten ontwikkeld worden voor de verschillende types oppervlaktestralingssystemen. 

Deze vloerpakketten worden materiaalonafhankelijk ontworpen.  

Om uiteindelijk de vloeren op gelijke lijn met elkaar te kunnen vergelijken, moeten enkele regels 

opgesteld worden voor het ontwerp, er dient rekening gehouden te worden met volgende aspecten. 

Er dienen maatregelen getroffen te worden om de nodige akoestische prestaties te behalen. In elk 

type vloerpakket moet ruimte voorzien worden voor technische leidingen (bv: water, elektriciteit, 

ventilatie). Als laatste moet de voorgestelde vloersamenstelling ook gangbaar zijn in de praktijk. Voor 

deze laatste voorwaarde werden de gemaakte keuzes voorgelegd en besproken met de heer Boydens 

(Boydens, 2019). 

8.1. Vloeropbouw standaard 

Als referentie voor de thermisch geactiveerde vloeren worden eerst enkele standaard vloeropbouwen, 

zonder geïntegreerd oppervlaktestralingssysteem, opgesteld. Een selectie van vier courante types 

wordt hieronder weergegeven. Type 1, zoals te zien is in Figuur 23, toont een klassieke uitvoering van 

een verdiepingsvloer met akoestische mat en een uitvullaag voor leidingen. Figuur 24 (type 2) is een 

eerste variant, waarbij een isolerende chape of gespoten isolatielaag zowel voorziet in de akoestische 

functie, als de leidingenruimte. Bij type 3 wordt de uitvullaag voor de leidingen vervangen door een 

verlaagd plafond, dit wordt weergegeven in Figuur 25. Als laatste wordt type 4 voorgesteld in Figuur 

26, waarbij de akoestische voorziening en de leidingenruimte bekomen worden door het toepassen 

van een verhoogde vloer. Dit laatste type wordt over het algemeen beschouwd als meest courante 

uitvoering in kantoorgebouwen (Boydens, 2019).   

 

 

FIGUUR 23: VLOEROPBOUW BASIS: TYPE 1 
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FIGUUR 24: VLOEROPBOUW BASIS: TYPE 2 

 

 

FIGUUR 25: VLOEROPBOUW BASIS: TYPE 3 

 

 

FIGUUR 26: VLOEROPBOUW BASIS: TYPE 4 

8.2. Vloeropbouw vloerverwarming 

Een eerste soort geïntegreerd oppervlaktestralingssysteem is vloerverwarming of -koeling. Voor dit 

type thermisch geactiveerde vloer worden twee varianten op de standaard vloeropbouw gedefinieerd. 

Door de ligging van de watervoerende buisjes in de dekvloer, wordt deze laag enkele centimeters 

dikker. Verder zijn geen aanpassingen aan het vloerpakket nodig. In Figuur 27 en Figuur 28 zijn de 

varianten voor vloeren met vloerverwarming weergegeven. Een vloeropbouw met isolerende chape 

wordt algemeen bij TGV niet uitgevoerd, daarnaast is specifiek bij vloerverwarming een verhoogde 

vloer ook  niet mogelijk. Bij vloerverwarming wordt in de praktijk opbouw type 2 het meest toegepast 

(Boydens, 2019). 
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FIGUUR 27: VLOEROPBOUW VLOERVERWARMING: TYPE 1 

 

 

FIGUUR 28: VLOEROPBOUW VLOERVERWARMING: TYPE 2 

8.3. Vloeropbouw plafondkoeling 

De tweede soort thermisch geactiveerde vloer maakt gebruik van plafondkoeling of –verwarming. 

Opnieuw zijn er twee varianten op de standaard vloeropbouw mogelijk. De watervoerende leidingen 

bevinden zich voor dit type echter onderaan het vloerpakket, namelijk in de plafondafwerking. Deze 

laag wordt bijgevolg een tweetal centimeter dikker uitgevoerd, het vloerpakket vereist verder geen 

aanpassingen. Figuur 29 en Figuur 30 tonen de varianten voor vloeren met plafondkoeling. Een 

vloeropbouw met isolerende chape wordt algemeen bij TGV niet uitgevoerd. Een verlaagd plafond 

wordt in deze reeks eveneens niet opgenomen, daar het niet meer over thermisch geactiveerde 

vloeren gaat, maar eerder over stralingspanelen (zoals besproken in de literatuurstudie). Uit de praktijk 

dient echter opgemerkt te worden dat plafondkoeling of –verwarming, zoals gedefinieerd in deze 

thesis, zelden voorkomt. Stralingspanelen daarentegen, worden wel courant toegepast in 

kantoorgebouwen (Boydens, 2019). Ondanks deze opvallende noot, zal de vloeropbouw met de 

verhoogde vloer, net zoals bij de standaard vloeren, aangenomen worden als meest courante variant. 

 

 

FIGUUR 29: VLOEROPBOUW PLAFONDKOELING: TYPE 1 
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FIGUUR 30: VLOEROPBOUW PLAFONDKOELING: TYPE 2 

8.4. Vloeropbouw betonkernactivering 

De laatste soort thermisch geactiveerde vloer is de vloer met betonkernactivering. Drie mogelijke 

varianten waarbij de watervoerende leidingen, zoals de naam het aangeeft, in het beton van de 

draagstructuur verwerkt zijn, zijn uitgewerkt. De moeilijkheden bij BKA schuilen zich in de akoestische 

voorzieningen en de plaatsing van technische leidingen; isolatiematten en luchtlagen verhinderen 

namelijk de werking van het afgiftesysteem. Figuur 31 geeft een eerste mogelijk type van vloeropbouw 

met betonkernactivering weer. Door de plaatsing van de akoestische mat zal de warmte- of 

koudestroom naar het vloeroppervlak beperkt worden, bijgevolg zal hoofdzakelijk de straling van het 

plafondoppervlak benut worden. De tweede variant (Figuur 32) werkt volgens hetzelfde principe door 

de toepassing van een verhoogde vloer. Zoals in Figuur 33 te zien is maakt vloeropbouw type 3 gebruik 

van verticale akoestische panelen. Kruithof geeft aan dat een gesloten verlaagd plafond best 

achterwege blijft, omdat het de werking van BKA belemmert (2007). Opnieuw kan uit de praktijk 

geconstateerd worden dat de vloeropbouw met de verhoogde vloer het meest wordt toegepast 

(Boydens, 2019). 

 

 

FIGUUR 31: VLOEROPBOUW BETONKERNACTIVERING: TYPE 1 

 

 

FIGUUR 32: VLOEROPBOUW BETONKERNACTIVERING: TYPE 2 
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FIGUUR 33: VLOEROPBOUW BETONKERNACTIVERING: TYPE 3 
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9. Keuze en vergelijking materialen 
In de tweede stap van het onderzoek worden materialen per laag van het vloerpakket geselecteerd en 

naar milieu-impact met elkaar vergeleken. Voor deze verdeling van de lagen worden vijf 

materiaalgroepen onderscheiden: vloerafwerking, dekvloer, overige lagen, draagstructuur en 

watervoerende leidingen. 

Het onderzoek in dit hoofdstuk tracht een antwoord te vinden op de vragen: “Welk type 
[“materiaalgroep”] is aan te raden om een zo laag mogelijke milieubelasting te bekomen?”, “Hoe 

verhoudt de meest courante [“materiaalgroep”] zich ten opzichte van de andere mogelijke 
[“materiaalgroep”]?” en “Is er een verschil op te merken in de milieu-impact van draagstructuren die 

hoofdzakelijk prefab vervaardigd worden en de dragende elementen die grotendeels in situ uitgevoerd 

worden?”. Voor het invullen van de tekst tussen de vierkante haakjes wordt verwezen naar de lijsten 

in Tabel 1 en Tabel 2. 

Elk hoofdstuk volgt een uniforme indeling: eerst wordt de keuze van de materialen toegelicht, daarna 

wordt de functionele eenheid gedefinieerd, vervolgens wordt de milieuvergelijking van de gekozen 

materialen opgesteld en besproken, en als laatste wordt een besluit gevormd waarin de behandelde 

onderzoeksvragen nadrukkelijk worden beantwoord. 

9.1. Vloerafwerking 

De vloerafwerking is de bovenste laag van het vloerpakket. Hoewel het toegepaste assortiment soms 

wijzigt naargelang de keuze van systeem, wordt in dit hoofdstuk enkel een algemene vergelijking 

gemaakt van alle mogelijkheden. In hoofdstuk 10 wordt er vervolgens ingegaan op de specifieke keuze 

per systeem.  

9.1.1. Keuze vloerafwerking 

Als eerste stap dient er een algemene selectie gemaakt te worden van de mogelijke 

vloerafwerkingsmaterialen die opgenomen worden in de milieuvergelijking. Deze keuzeprocedure 

wordt opgesteld aan de hand van Tabel 10.  

In de eerste kolom wordt een opsomming gemaakt van quasi alle bestaande vloerafwerkingen 

(Interieurdesigner, z.d.-b). In de tweede kolom wordt er vervolgens aangekruist welke materialen 

voorkomen in kantoorgebouwen. (Nederland Projectvloeren, z.d.). Voor deze selectie wordt er geen 

onderscheid gemaakt in de mate van voorkomen, om de vergelijking zo breed mogelijk te houden. In 

kolom 3 wordt nagegaan welke afwerkingen opgenomen zijn in de database van Totem. Als het 

vloertype gebruikt wordt in kantoorgebouwen én beschikbaar is in de software, dan wordt het 

materiaal meegenomen in de vergelijking, zoals aangeduid in Tabel 10. 
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TABEL 10: KEUZE VLOERAFWERKING 

MATERIAAL VLOERAFWERKING KANTOORGEBOUW TOTEM TE VERGELIJKEN 

Gietvloer: cementgebonden  X  

Gietvloer: epoxy X X X 

Gietvloer: polyurethaan X X X 

Gietvloer: steentapijt X   

Gietvloer: troffelvloer    

Kurk  X  

Laminaat X X X 

Linoleum X X X 

Parket (volhout) X X X 

Rubber X   

Tegels: cement    

Tegels: keramisch X X X 

Tegels: natuursteen X X X 

Vast tapijt X X X 

Vinyl (PVC) X X X 

 

9.1.2. Functionele eenheid 

Om de milieuvergelijking tussen de verschillende materialen op evenredige basis op te stellen, moet 

er een functionele eenheid (en randvoorwaarden) gekozen worden. Voor de vergelijking tussen de 

vloerafwerkingen is de FE uitgedrukt als: “1 m² vloerbekleding in een kantoorruimte voor een periode 

van 60 jaar”. De dikte, akoestische prestaties of mechanische eigenschappen van de materialen 

worden niet in rekening gebracht.  

9.1.3. Vergelijkende studie 

In de vergelijkende studie van de vloerafwerkingen in kantoorgebouwen worden tien materialen met 

elkaar vergeleken naar milieu-impact. De resultaten van de vergelijking werden bekomen via de LCA-

software Totem en verwerkt in Excel. In Grafiek 7 wordt de milieukost per indicator grafisch en de 

totale milieukost cijfermatig weergegeven.  

Een eerste opmerking dient gemaakt te worden betreffende het materiaal ‘vast tapijt, in de database 

van Totem opgenomen onder de naam: ‘Vloerafwerking, zacht - tapijt - getuft vast tapijt (courant 

gebruik (T3)) enkelzijdige verlijming’. Hoewel de milieukost per m² een vrij realistische waarde bekomt 

ten opzichte van het materiaal ‘Vloerafwerking, zacht - tapijt, losliggend (50 x 50cm x 5,8 mm)’, heeft 

het materiaal in de huidige versie van de tool (versie 1.2.9) een onrealistische dikte van 0,075 cm. Om 

correcte conclusies te kunnen trekken, werd contact opgenomen met de helpdesk van Totem. Zo bleek 

het te gaan om een foute invoer van de dikte van het materiaal, dit moest namelijk 0,0075 m zijn. De 

milieukost van het materiaal per FE blijft echter gelijk.  

  



46 

GRAFIEK 7: VERGELIJKING MILIEUKOSTEN VLOERAFWERKING 

 

In Grafiek 7 is te zien dat de grootste verschillen tussen de materialen zich situeren bij de milieu-

indicatoren: fijn stof en klimaatverandering. 

Parket scoort op quasi elke individuele parameter en op de totale milieukost het best. Dit is te wijten 

aan de beperkte productiekost en de lange levensduur van het materiaal (>60 jaar) (Totem, 2019). Op 

de tweede plaats komen de epoxy- en vinylvloer, er is namelijk geen significant verschil in milieukost 

tussen de twee materialen. De samenstelling van de milieu-indicatoren varieert echter wel door het 

verschil in impact bij de productie- en vervangingsfase. De natuursteentegels hebben een opvallend 

hoge milieukost door het ontstaan van een grote hoeveelheid fijn stof tijdens de productiefase en 

kunnen beter vermeden worden. 

In praktijk wordt de keuze voor afwerkingsmateriaal niet enkel bepaald door de milieukost maar ook 

door het onderhoudsgemak, de werkelijke kostprijs, het uitzicht, de akoestische prestatie, etc. In 

kantoorgebouwen kan een vloerafwerking in vinyl of vast tapijt beschouwd worden als courante 

uitvoering (Boydens, 2019). Deze vaak gebruikte afwerkingsmaterialen hebben bovendien het 

voordeel dat ze slechts voor een beperkte milieubelasting zorgen. 
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9.1.4. Conclusie 

Om te concluderen: om een zo laag mogelijke milieubelasting te bekomen, wordt er best gekozen voor 

parket. Een goede tweede keus is de epoxy gietvloer of de vinyl vloerafwerking. De meest courante 

vloerafwerkingsmaterialen, vast tapijt en vinyl, bevinden zich bovendien ook tussen de betere keuzes, 

wat betreft de milieu-impact. 

9.2. Overige lagen 

Zoals de naam het aangeeft bevat dit hoofdstuk de vergelijking van de materialen in de overige lagen. 

Deze lagen worden samen geëvalueerd omdat de verschillende samenstellingen in hun totaal 

functioneel gelijkwaardig zijn. Hoewel het toegepaste assortiment soms wijzigt naargelang de keuze 

van systeem, wordt in dit hoofdstuk enkel een algemene vergelijking gemaakt van alle mogelijkheden. 

In hoofdstuk 10 wordt er vervolgens ingegaan op de specifieke keuze per systeem. 

9.2.1. Keuze overige lagen 

Als eerste stap dient er een algemene selectie gemaakt te worden van de mogelijke overige materialen 

en de verschillende combinaties ervan. Deze combinaties worden gemaakt op basis van drie 

functionele eisen die aan het vloerpakket gesteld worden. De eerste voorwaarde is dat er aandacht 

moet worden besteed aan akoestiek, met name aan het contactgeluid. De tweede voorwaarde houdt 

in dat er ruimte voorzien dient te worden voor het plaatsen van leidingen. Als laatste voorwaarde 

wordt aangenomen dat plafondafwerking gewenst is. In Tabel 11 worden de materialen opgenomen 

die voldoen aan deze voorwaarden. Vervolgens worden in Tabel 12 de gemaakte combinaties van 

materialen voorgesteld.  

TABEL 11: FUNCTIONELE EISEN EN MATERIALEN VOOR DE OVERIGE LAGEN 

AKOESTISCHE VOORZIENING RUIMTE VOOR LEIDINGEN PLAFONDAFWERKING 

Zwevende dekvloer: EPS +  

  PE-folie 

Isolerende chape: 

    - met EPS-korrels 

    - met geëxpandeerde  

      kleikorrels 

    - met geëxpandeerde  

      perlietkorrels 

    - gespoten PUR 

Verhoogde vloer 

Verticale akoestische  

  panelen 

Uitvullaag: 

    - anhydrietgebonden 

    - cementgebonden 

Isolerende chape: 

    - met EPS-korrels 

    - met geëxpandeerde  

      kleikorrels 

    - met geëxpandeerde  

      perlietkorrels 

    - gespoten PUR 

Verlaagd plafond: 

    - met hout 

    - met metaal (vast) 

    - met metaal (modulair)  

Verhoogde vloer 

Gipspleister 

Verlaagd plafond: 

    - met hout 

    - met metaal (vast) 

    - met metaal (modulair) 
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TABEL 12: COMBINATIE MATERIALEN VOOR DE OVERIGE LAGEN 

COMBINATIE 1 COMBINATIE 2 COMBINATIE 3 

Zwevende dekvloer: EPS +  

    PE-folie 

Uitvullaag: anhydrietgebonden 

Gipspleister 

 

Zwevende dekvloer: EPS +  

    PE-folie 

Uitvullaag: cementgebonden 

Gipspleister 

Zwevende dekvloer: EPS +  

    PE-folie 

Verlaagd plafond met hout 

 

 

COMBINATIE 4 COMBINATIE 5 COMBINATIE 6 

Zwevende dekvloer: EPS +  

    PE-folie 

Verlaagd plafond: met metaal 

 

Isolerende chape met EPS- 

    korrels 

Gipspleister 

 

Isolerende chape met  

    geëxpandeerde kleikorrels 

Gipspleister 

COMBINATIE 7 COMBINATIE 8 COMBINATIE 9 

Isolerende chape met  

   geëxpandeerde perlietkorrels 

Gipspleister 

 

Gespoten PUR 

Gipspleister 

Verhoogde vloer 

Gipspleister 

 

In de voorgestelde combinaties ontbreken enkele materialen, namelijk de verticale akoestische 

panelen en het verlaagd plafond met metaal (modulair). Deze werden, ondanks de grote 

toepasbaarheid in kantoorgebouwen, niet opgenomen in de combinaties omdat ze nog niet 

voorkomen in de database van Totem.  

9.2.2. Functionele eenheid 

Voor de vergelijking tussen de verschillende combinaties van overige lagen is de FE uitgedrukt in m². 

Daarnaast is de vergelijking enkel zinvol indien er enkel functioneel gelijkwaardige vloertypes met 

elkaar vergeleken worden. Bijkomende randvoorwaarden, zoals akoestiek en leidingenruimte worden 

dus in acht genomen. Volgende definitie wordt daarom gebruikt voor de FE tijdens de vergelijkende 

studie: “1 m² combinatie materialen die voldoende ruimte mogelijk maakt voor het plaatsen van 
leidingen, die een oplossing biedt tegen contactgeluid en een degelijke plafondafwerking voorziet  voor 

een periode van 60 jaar”. 

9.2.3. Vergelijkende studie 

In de vergelijkende studie van de overige lagen worden negen materialen met elkaar vergeleken naar 

milieu-impact. De resultaten van de vergelijking werden bekomen via de LCA-software Totem en 

verwerkt in Excel. In Grafiek 8 wordt de milieukost per indicator grafisch en de totale milieukost 

cijfermatig weergegeven.  
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GRAFIEK 8: VERGELIJKING MILIEUKOST OVERIGE LAGEN 

 

Het eerste dat opvalt in Grafiek 8, is dat de milieu-impact van de verschillende combinaties zeer dicht 

bij elkaar ligt, met uitzondering van twee uitschieters. Er wordt daadwerkelijk geen significant verschil 

opgemerkt tussen de zeven materiaalcombinaties, deze worden dus beschouwd als varianten met 

gelijke milieu-impact. De vierde combinatie van de volledige serie heeft een milieu-impact met een 

waarde die bijna vier maal zo groot is als het gemiddelde, dit is te wijten aan de zeer negatieve effecten 

van het metaalframe van het verlaagd plafond op de milieu-indicator ‘menselijke toxiciteit’. De laatste 
combinatie daarentegen, heeft een milieukost die twee tot drie keer zo klein is als het gemiddelde, de 

oorzaak hiervan is de beperkte hoeveelheid materiaal die nodig is voor deze set materialen. Algemeen 

gezien hebben de indicatoren ‘klimaatverandering’ en ‘menselijke toxiciteit’ de meeste invloed op de 
milieu-impact bij de overige lagen.  

In de praktijk wordt de keuze voor de overige lagen sterk bepaald door het type thermisch 

geactiveerde vloer. In de meeste gevallen wordt er geopteerd voor een vloerpakket met verhoogde 

vloer. Bij het toepassen van vloerverwarming gaat de voorkeur echter uit naar het vloerpakket met 

verlaagd plafond in staalframe (Boydens, 2019). Het gaat dus om de absolute uitersten wat de 

milieubelasting van deze courante combinaties betreft. 
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9.2.4. Conclusie 

Om te concluderen: om een zo laag mogelijke milieubelasting te bekomen, wordt er best gekozen voor 

een vloerpakket met een verhoogde vloer, een keuze die in de praktijk ook regelmatig gemaakt wordt. 

Een andere courante uitvoering is het vloerpakket met vast verlaagd plafond op staalframe, deze 

bekomt echter een zeer grote milieukost en is dus sterk af te raden. Tussen de milieukost van de 

andere mogelijke combinaties is geen significant verschil op te merken, ze hebben allen een relatief 

goede milieuscore en kunnen gerust als alternatieve keuze aanvaard worden.  

9.3. Dekvloer 

Een dekvloer komt in elk type vloer voor, met uitzondering van de opbouwen met verhoogde vloer. 

De dekvloer bevindt zich in het vloerpakket net onder de vloerafwerking. Hoewel het toegepaste 

assortiment soms wijzigt naargelang de keuze van systeem, wordt in dit hoofdstuk enkel een algemene 

vergelijking gemaakt van alle mogelijkheden. In hoofdstuk 10 wordt er vervolgens ingegaan op de 

specifieke keuze per systeem. 

9.3.1. Keuze dekvloer 

Als eerste stap dient er een algemene selectie gemaakt te worden van de mogelijke dekvloeren die 

opgenomen worden in de milieuvergelijking. De meest voorkomende dekvloeren en de bijhorende 

dikte afhankelijk van de toepassing zijn weergegeven in Tabel 13. Er werd steeds gekozen voor een 

gewapende dekvloer. 

TABEL 13: KEUZE DEKVLOER 

MATERIAAL DEKVLOER DIKTE (M) TOEPASSING 

Cementgebonden dekvloer 0,050 Standaard vloeren, plafondkoeling & 

betonkernactivering 

Anhydriet dekvloer 0,045 Standaard vloeren, plafondkoeling & 

betonkernactivering 

Cementgebonden dekvloer 0,080 Vloerverwarming 

Anhydriet dekvloer 0,075 Vloerverwarming 

 

9.3.2. Functionele eenheid 

Om de milieuvergelijking tussen de verschillende materialen op evenredige basis op te stellen, moet 

er een functionele eenheid (en randvoorwaarden) gekozen worden. Voor de vergelijking tussen de 

dekvloeren is de FE uitgedrukt als: “1 m² dekvloer voor een periode van 60 jaar”. De nodige dikte van 

de laag is gebaseerd op de materiaalsoort (anhydriet- of cementgebonden) en de eventuele 

aanwezigheid van watervoerende leidingen (Fauconnier e.a., 1993; Radson, z.d.).  

9.3.3. Vergelijkende studie 

In de vergelijkende studie van de dekvloeren worden vier materialen met elkaar vergeleken naar 

milieu-impact. De resultaten van de vergelijking werden bekomen via de LCA-software Totem en 

verwerkt in Excel. In Grafiek 9 wordt de milieukost per indicator grafisch en de totale milieukost 

cijfermatig weergegeven.  
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GRAFIEK 9: VERGELIJKING MILIEUKOST DEKVLOER 

 

Op Grafiek 9 is op het eerste zicht te zien dat de cementdekvloer, ondanks de grotere dikte (en 

bijgevolg dus ook het groter materiaalverbruik), een lagere milieu-impact heeft. Doch moet er gesteld 

worden dat er eigenlijk geen significant verschil blijkt te zijn tussen de twee materiaalsoorten. Het 

verschil in dikte binnen een materiaalsoort levert bij de anhydrietgebonden dekvloer een significant 

verschil op, in tegenstelling tot de cementgebonden dekvloer. Desondanks wordt een grotere dikte als 

nadeliger gezien, daar het gaat over identieke materialen en levenscyclussen. 

Drie indicatoren spelen een belangrijke rol in de milieukost van de dekvloeren, namelijk 

klimaatverandering, uitputting van niet-fossiele abiotische grondstoffen en fijnstofvorming. Om een 

beter beeld te krijgen van de verdeling van de milieukosten, wordt in de milieukost weergegeven met 

behulp van vier cirkeldiagrammen. 

  

3,683 4,092 4,374
5,132

0

5

10

Milieukost (€/m²)



52 

GRAFIEK 10: VERGELIJKING MILIEUKOST DEKVLOER IN % PER INDICATOR 

           

           

De verhouding tussen de milieu-indicatoren ondergaat lichte wijzigingen naargelang het type dekvloer. 

De hoeveelheid wapening blijft steeds gelijk, enkel de dikte van de dekvloer en het materiaal variëren. 

Een extra hoeveelheid materiaal betekent hierdoor een relatief grotere impact op de 

klimaatverandering en de fijnstofvorming, het relatieve aandeel ‘niet-fossiele abiotische grondstoffen’ 
daarentegen daalt.  

Een cementgebonden chape kan beschouwd worden als de klassieke uitvoering voor de dekvloer. Er 

wordt meestal enkel geopteerd voor een anhydrietgebonden dekvloer, indien een korte droogtijd 

en/of kleine dikte noodzakelijk zijn (Himpe, 2019). De algemeen meest courante vloeropbouw maakt 

echter geen gebruik van een dekvloer door de toepassing van een verhoogde vloer, uiteraard is dit de 

meest positieve situatie voor de milieu-impact (Boydens, 2019). Wordt er specifiek gekeken naar de 

dekvloeren, kan gesteld worden dat de cementgebonden dekvloer in de praktijk de voorkeur geniet. 
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9.3.4. Conclusie 

Het spreekt voor zich dat het vermijden van een dekvloer de beste resultaten levert naar 

milieubelasting van het vloerpakket. Indien toch geopteerd wordt voor een dekvloer, zijn beide 

materialen theoretisch gezien als gelijkwaardig te beschouwen. De dekvloer met cementchape wordt 

hierbij beschouwd als meest courante uitvoering. Daarnaast wordt de dikte van de laag bepaald door 

het wel of niet toepassen van vloerverwarming. Uiteraard levert een grotere dikte, ten gevolge van de 

vloerverwarmingsleidingen, een grotere milieukost binnen hetzelfde materiaal. Met oog op dit 

specifieke onderdeel valt de keuze voor vloerverwarming eerder af te raden. 

9.4. Draagstructuur 

De draagstructuur is het element in het vloerpakket dat de nodige overspanning mogelijk maakt. 

Hoewel het toegepaste assortiment soms wijzigt naargelang de keuze van systeem, wordt in dit 

hoofdstuk enkel een algemene vergelijking gemaakt van alle mogelijkheden. In hoofdstuk 10 wordt er 

vervolgens ingegaan op de specifieke keuze per systeem. 

9.4.1. Keuze draagstructuur 

Als eerste stap dient er een algemene selectie gemaakt te worden van de mogelijke draagstructuren 

die opgenomen worden in de milieuvergelijking. Deze keuzeprocedure wordt opgesteld aan de hand 

van Tabel 14.  

In de eerste en tweede kolom worden respectievelijk alle dragende elementen die in Totem 

voorkomen, en hun bijhorende dikte opgelijst. Op basis van het vloertype en de dikte wordt de 

maximale overspanning nagegaan en genoteerd in kolom 3 (CRAS woodshops, 2016; Dutch 

Engineering, z.d.; Fuchs, 2001; Kamerling, 2004; “Overzicht van in Nederland verkrijgbare 
vloersystemen”, 2000; SEC, 2003; Van Thuyne, z.d.-a, z.d.-c, z.d.-b). Vervolgens worden de constructie-

elementen op basis van hun overspanning gegroepeerd. Zoals te zien is in de laatste kolom van Tabel 

14 wordt er een onderverdeling gemaakt in drie groepen, namelijk: kleine overspanning (3,70m – 

4,60m), gemiddelde overspanning (5,50m – 5,90m) en grote overspanning (6,90m – 7,70m). In deze 

thesis ligt de focus op verdiepingsvloeren van kantoorgebouwen. De huidige bouwstijl kiest meestal 

bij dit type gebouwen voor grote overspanningen om een flexibele indeling van de ruimte mogelijk te 

maken (Le Begge, Schaerlaekens, & Dobbels, 2002; Storacon, z.d.). Voor de vergelijkende studie zal 

dus gekeken worden naar de milieu-impact van de laatste categorie. Hoewel deze masterproef handelt 

over thermisch geactiveerde vloeren, en houten vloeren hier niet echt deel van uit maken, wordt er in 

de vergelijking toch een houten balkenvloer met FJI-liggers opgenomen. Uiteindelijk zal hij geen deel 

uitmaken van de gekozen materialen voor de betreffende vloeropbouwen, maar is hij wel cruciaal als 

referentie in de algemene vergelijking.  
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TABEL 14: KEUZE ELEMENT DRAAGSTRUCTUUR 

TYPE ELEMENT DRAAGSTRUCTUUR DIKTE (M) OVERSPANNING (M) GROEPERING 

In situ gewapend beton 0,15 3,30  

Welfsels gewapend beton 0,12 3,70 

Kleine 

overspanning  

(3,70 – 4,60m) 

Staalplaatbetonvloer 0,12 4,00 

Houten balkenvloer 0,26 4,50 

Houten balkenvloer met FJI 30 0,33 4,50 

Welfsels gewapend beton 0,165 4,60 

In situ gewapend beton 0,25 5,50 Gemiddelde 

overspanning  

(5,50 – 5,90m) 

Welfsels voorgespannen beton 0,15 5,63 

Predal gewapend beton 0,05 + 0,15 5,90 

Houten balkenvloer met FJI 50 0,53 6,90 

Grote 

overspanning  

(6,90 – 7,70m) 

TT-element/ribbenvloer 0,33 7,00 

Predal gewapend beton 0,05 + 0,20 7,25 

Welfsels voorgespannen beton 0,15 + 0,05 7,38 

Lichtgewicht betonnen vloer 0,28 7,50 

In situ gewapend beton 0,35 7,70 

Welfsels voorgespannen beton 0,20 + 0,05 9,10  

9.4.2. Functionele eenheid 

Voor de vergelijking tussen de draagstructuren is de FE uitgedrukt in m². Daarnaast is de vergelijking 

enkel zinvol indien er enkel functioneel gelijkwaardige vloertypes met elkaar vergeleken worden. Om 

dit te bekomen dienen nog enkele bijkomende randvoorwaarden in acht genomen te worden (Arets, 

2002). Zo moeten de dragende elementen een overspanning mogelijk maken van 6,90m bij een 

mobiele belasting van 3,0 kN/m² (NBN & Zarmati, 2015). Concreet wordt volgende definitie gebruikt 

voor de FE tijdens de vergelijkende studie: “1 m² draagstructuur met minimale overspanning van 

6,90m bij een mobiele belasting van 3,0 kN/m² voor een periode van 60 jaar”. 

9.4.3. Vergelijkende studie 

In de vergelijkende studie van de draagstructuren worden zes materialen met elkaar vergeleken naar 

milieu-impact. De resultaten van de vergelijking werden bekomen via de LCA-software Totem en 

verwerkt in Excel. In Grafiek 11 wordt de milieukost per indicator grafisch en de totale milieukost 

cijfermatig weergegeven.  
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GRAFIEK 11: VERGELIJKING MILIEUKOST DRAAGSTRUCTUUR 

 

Een eerste bevinding is dat de houten balkenvloer en de ribbenvloer als meest milieuvriendelijke 

draagstructuren uit de hoek komen, er is geen significant verschil vast te stellen tussen de twee 

elementen. Er dient wel benadrukt te worden dat het voor deze overspanning gaat over een houten 

balkenvloer met FJI-liggers en geen volhouten balken. Ter verduidelijking wordt in Grafiek 12 de 

vergelijking gemaakt tussen de twee types houten balkenvloeren bij kleine overspanning. Door de 

materiaalbesparende vormgeving van de FJI-liggers wordt ongeveer een half zo grote milieukost 

bekomen in vergelijking met de klassieke houten balkenvloer. Indien deze bevinding meegenomen 

wordt naar de oorspronkelijke vergelijking van de draagstructuren, kan er geconstateerd worden dat 

de klassieke houten balkenvloer ongeveer in dezelfde grootteorde ligt als de ribbenvloer en de 

voorgespannen betonwelfsels. 
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GRAFIEK 12: VERGELIJKING MILIEUKOST HOUTEN BALKENVLOER 

 

Wanneer de houten balkenvloer buiten beschouwing gelaten wordt, is duidelijk waar te nemen dat 

het TT-element de laagste milieu-impact heeft, gevolgd door de voorgespannen betonnen welfsels. De 

overige constructieonderdelen hebben een milieukost die minstens zeven keer zo groot is als de TT-

vloer. De resultaten uit dit deelonderzoek sluiten volledig aan op de resultaten die terug te vinden zijn 

in de literatuur (Arets, 2002; Haas e.a., 2008; van Hellenberg Hubar, 2009). De lage milieuscores voor 

de kanaalplaat- en ribbenvloer zijn te wijten aan de beperkte hoeveelheid materiaal in de doorsnede. 

Hoewel de hoeveelheid beton in een lichtgewicht betonnen vloerplaat ook gereduceerd wordt, met 

behulp van holle plastic bollen of potten, is de milieukost van dit vloertype vergelijkbaar met deze van 

een predallenvloer en een in situ gewapende betonvloer. Dit is vermoedelijk te wijten aan de grote 

impact van de plastic hulpstukken.  

Ondanks de reden van de verminderde hoeveelheid beton bij het TT-element en de kanaalplaatvloer, 

blijft het verschil met de vloer in ter plaatse gestort beton en de predallen opmerkelijk groot. Er kan 

opgemerkt worden dat deze eerste twee types dragende elementen (hoofdzakelijk) geprefabriceerd 

zijn, in tegenstelling tot de laatste twee waarbij de grootste fractie op de werf zelf wordt vervaardigd. 

Daarom gaat Tabel 15 na wat de impact is van het onderscheid tussen deze twee productiewijzen. Op 

basis van het gewicht per m² wordt een fictieve milieukost berekend ten opzichte van de in situ 

gewapende betonplaat. De berekening van deze fictieve milieukost geschiedt volgens de onderstaande 

formule.  

Fictieve milieukost [€/m²] =  
gewicht gekozen draagstructuur

gewicht in situ gewapend beton
 * werkelijke milieukost in situ gewapend beton 
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TABEL 15: VERGELIJKING MILIEUKOST PREFAB EN IN SITU DRAAGSTRUCTUUR 

TYPE ELEMENT  

DRAAGSTRUCTUUR 

DIKTE (M) GEWICHT 

(KN/M²) 

WERKELIJKE 

MILIEUKOST 

(€/M²) 

FICTIEVE 

MILIEUKOST 

(€/M²) 
TT-element/ribbenvloer 0,33 1,73 3,754 7,039 

Predal gewapend beton 0,05 + 0,20 6,23 26,060 25,345 

Welfsels voorgespannen beton 0,15 + 0,05 3,75 7,264 15,263 

In situ gewapend beton 0,35 8,75 35,600 35,600 

 

De resultaten in Tabel 15 tonen aan dat elementen die hoofdzakelijk geprefabriceerd zijn ongeveer 

een half zo kleine milieu-impact hebben dan hun fictieve ter plaatse gestorte variant. Grafiek 13 geeft 

de milieukost per levenscyclus weer van de betreffende vier draagstructuren. Ook hierin wordt 

duidelijk dat de oorzaak van de aanzienlijke verschillen zich situeren in de productiefase. Er kan dus 

geconcludeerd worden dat het betonvolume per m² en de productiewijze (prefab/in situ) maatgevend 

zijn voor de milieukost van betonnen vloerplaten. 

GRAFIEK 13: VERGELIJKING MILIEUKOST PER LEVENSCYCLUS PREFAB – IN SITU 

 

In de praktijk in kantoorgebouwen worden welfsels en predallen, afhankelijk van het eventuele type 

geïntegreerd oppervlaktestralingssysteem, het meest toegepast (Boydens, 2019). De welfsels halen 

een relatief goede milieuscore, terwijl de predallen instaan voor een zeer grote milieubelasting. Door 

het grote verschil tussen de milieukost van de (courante) draagstructuren, is een bijzondere aandacht 

voor de keuze van de elementen in deze laag absoluut noodzakelijk. 
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9.4.4. Conclusie 

Voor een grote overspanning wordt het gebruik van een ribbenvloer en voorgespannen betonwelfsels 

aangeraden om een zo laag mogelijke milieubelasting te bekomen. Deze conclusie wordt bevestigd 

door gelijkaardige studies (zie literatuurstudie) met vrijwel overeenkomstige resultaten.  

Courant worden er twee types draagstructuren gebruikt in kantoorgebouwen, het betreft hier 

enerzijds de voorgespannen betonwelfsels met een vrij lage milieu-impact, anderzijds de predallen 

met juist een zeer hoge milieukost. Het is dus noodzakelijk, indien er rekening wil gehouden worden 

met het milieu, duidelijk deze verschillen aan te geven, al wordt de keuze vaak eerder om praktische 

redenen gemaakt. 

Het grote verschil tussen de milieu-impact van de verschillende draagstructuren is te wijten aan twee 

zaken. Ten eerste is de doorsnede van het betonelement, en bijgevolg het nodige volume beton, 

maatgevend voor de milieukost. Ten tweede wordt de milieukost beïnvloed door de productiewijze 

van het dragende constructieonderdeel. Elementen die namelijk hoofdzakelijk gefabriceerd zijn in 

fabrieksomstandigheden, hebben ongeveer een half zo kleine milieu-impact dan (quasi) volledig ter 

plaatse gestorte vloerelementen. 

9.5. Watervoerende leidingen 

De watervoerende leidingen zijn het meest typerende element van de thermisch geactiveerde vloeren. 

Afhankelijk van het gekozen systeem bevinden de buisjes zich in de dekvloer, de plafondafwerking of  

de draagstructuur. Deze paragraaf verschilt qua structuur met de voorgaande delen, door de 

uitgebreide bespreking van de bekomen milieu-impact en het gebrek aan variatie in materialen.  

9.5.1. Keuze watervoerende leidingen 

Verschillende types watervoerende leidingen worden in de praktijk gebruikt voor toepassing in TGV. 

Het gaat hierbij voornamelijk om polyethyleen (PE) buizen, in Tabel 16 worden de diverse 

mogelijkheden met hun specifieke opbouw vermeld. Er wordt enerzijds onderscheid gemaakt tussen 

de types PE-Xa, PE-Xc en PE-RT, en anderzijds tussen de meerlagen- en volkunststofbuizen. Er dient 

vermeld te worden dat er eigenlijk geen doorslaggevende verschillen waar te nemen zijn tussen de 

varianten, en het leidingtype meestal bepaald wordt door de keuze van fabrikant voor het betreffende 

stralingssysteem.  

TABEL 16: KEUZE WATERVOERENDE LEIDINGEN 

PE-Xa  PE-Xc MEERLAGENBUIS PE-RT MEERLAGENBUIS 

PE-Xa PE-Xc 

Lijmlaag (gemodificeerd PE) 

Aluminiumlaag 

Lijmlaag (gemodificeerd PE) 

PE-Xc 

 

PE-RT 

Lijmlaag (gemodificeerd PE) 

Aluminiumlaag 

Lijmlaag (gemodificeerd PE) 

PE-RT 

 

PE-Xa VOLKUNSTSTOFBUIS PE-Xc VOLKUNSTSTOFBUIS PE-RT VOLKUNSTSTOFBUIS 

PE-Xa 

Lijmlaag (gemodificeerd PE) 

EVOH zuurstofbarrière 

Lijmlaag (gemodificeerd PE) 

PE-Xa 

 

PE-Xc 

Lijmlaag (gemodificeerd PE) 

EVOH zuurstofbarrière 

Lijmlaag (gemodificeerd PE) 

PE-Xc 

 

PE-RT 

Lijmlaag (gemodificeerd PE) 

EVOH zuurstofbarrière 

Lijmlaag (gemodificeerd PE) 

PE-RT 
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Bij gebrek aan de nodige processen voor het vernetten van de PE-X-buizen en het materiaal etheen-

vinylalchol (EVOH) in de software ‘Simapro’, zal een vereenvoudigde versie van slechts één type buis 

gemaakt worden. Er wordt een meerlagenbuis samengesteld op basis van hoge densiteit 

polyethyleengranulaten (HDPE), die geëxtrudeerd worden tot een binnen- en buitenbuis, en een gelast 

laagje aluminiumfolie.  

9.5.2. Beschrijving werkwijze milieu-impact 

Het bepalen van de milieu-impact van de watervoerende leidingen verloopt volgens vier stappen. In 

de eerste fase worden de gebruikte impactmethodes bepaald. In de tweede fase worden de 

milieuprofielen van de verschillende materialen, processen, etc. verzameld. Vervolgens worden de 

milieukosten per levensfase bepaald. Als eindresultaat wordt de totale kost per milieu-indicator 

berekend. De werkwijze en gemaakte aannames worden per stap toegelicht. 

Keuze impactmethodes 

Tijdens een eerste onderzoeksfase werd de MMG-methode zo goed als mogelijk benaderd met behulp 

van de oude documentatie over de betreffende methode, en de beschikbare methodes in de software 

‘Simapro’. Naderhand werd de specifieke documentatie betreffende de MMG-methode ter 

beschikking gesteld door OVAM, waardoor deze rechtstreeks toegepast kon worden in het 

programma. De nieuwste, en meest correcte, resultaten zijn in deze masterproef opgenomen. De 

toelichting van de eerder gebruikte werkwijze en de bijhorende resultaten zijn na te lezen in Bijlage 3. 

Verzamelen afzonderlijke milieuprofielen 

Het doel van dit deelonderzoek is om de milieu-impact te achterhalen van een PE meerlagenbuis. 

Hiervoor moeten alle betrokken materialen en processen tijdens de volledige levenscyclus eerst 

achterhaald worden. Vervolgens kunnen de betreffende milieuprofielen van de verschillende zaken 

verzameld worden.  

In dit geval gaat het dus om de basismaterialen: hoge densiteit polyethyleen granulaten en aluminium. 

De nodige processen voor het vervaardigen van het eindproduct zijn: extrusie tot plastic buizen, rollen 

van een aluminiumplaat en het lassen van aluminium. Voor het transport van de materialen worden 

de milieuprofielen van de verschillende types vrachtwagens opgenomen. Het nodige leidingwater dat 

tijdens de gebruiksfase door de leidingen stroomt, wordt ook aan de inventaris toegevoegd. Als laatste 

worden de verschillende faciliteiten en processen voor afvalverwerking (sorteren, stort, verbranding) 

verzameld, inclusief de hiervoor gebruikte energiebronnen (elektriciteit en diesel). 

De milieuprofielen van de verschillende materialen en processen, bekomen met de MMG-methode, 

worden vervolgens geëxporteerd naar Excel. Hierna worden de individuele scores volgens de milieu-

indicatoren meteen gewogen met behulp van de vastgelegde monetarisatiefactoren. Zo kan reeds een 

ééngetalscore bekomen worden per onderdeel, uitgedrukt in €/FE. De functionele eenheid varieert bij 

de verschillende aspecten, het is dan ook noodzakelijk om deze nadrukkelijk te vermelden bij het 

passende milieuprofiel. 

Milieukost per levensfase 

In de volgende stap worden de milieukosten becijferd per levensfase, naargelang de gebruikte 

hoeveelheid materiaal en de toegepaste processen binnen deze fase. Voor de uitgebreide uitleg over 

hoe en welke zaken in rekening gebracht dienen te worden, wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2.  
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In de productiefase wordt het materiaalverbruik en de verwerking van de materialen voor het maken 

van het eindproduct (PE meerlagenbuis met een doorsnede van 16 of 20mm) in rekening gebracht. 

Onder de constructiefase wordt de milieu-impact ten gevolge van de materiaalverliezen en het 

transport van de fabriek, via een eventuele verdeler, naar de werf berekend. De milieukost tijdens de 

gebruiksfase bestaat voor deze specifieke situatie uit het vervangen van het element en het nodige 

water die door de buisjes stroomt. Voor de eindelevensfase wordt het transport naar de 

afvalverwerkingsbedrijven en het effectief uitvoeren van de afvalverwerking (sorteren, storten, 

verbranden) in rekening gebracht.  

Totale milieukost 

Het uiteindelijke resultaat is het milieuprofiel van één lopende meter watervoerende leiding voor een 

volledige levenscyclus bij een periode van 60 jaar. De totale milieukost kan dus berekend worden door 

de som te maken van de milieuprofielen per levensfase.  

9.5.3. Functionele eenheid 

Om een realistisch idee te krijgen van de milieubelasting van de watervoerende leidingen in 

vergelijking met de milieukost van de verschillende lagen in het vloerpakket, wordt de FE van de buizen 

eveneens uitgedrukt in m². Het doel van de ingebedde leidingen is uiteraard om de boven- of 

onderliggende ruimte te koelen en/of verwarmen.  

Volgende definities worden daarom gebruikt voor de FE bij de resultaten:  

 “1 m² waarin watervoerende leidingen met een diameter van 20 mm en een hart-op-

hartafstand van 10 cm verspreid liggen, zodat ze voldoen aan de gevraagde 

warmte/koelbehoefte in een kantoorruimte tijdens een periode van 60 jaar” indien het gaat 

over vloerverwarming; 

 “1 m² waarin watervoerende leidingen met een diameter van 16 mm en een hart-op-

hartafstand van 10 cm verspreid liggen, zodat ze voldoen aan de gevraagde 

warmte/koelbehoefte in een kantoorruimte tijdens een periode van 60 jaar” indien het gaat 
over plafondkoeling; 

 “1 m² waarin watervoerende leidingen met een diameter van 20 mm en een hart-op-

hartafstand van 20cm verspreid liggen, zodat ze voldoen aan de gevraagde 

warmte/koelbehoefte in een kantoorruimte tijdens een periode van 60 jaar” indien het gaat 
over betonkernactivering. 

9.5.4. Resultaat 

In deze paragraaf wordt de milieu-impact van de watervoerende leidingen voor de drie types systemen 

uitgebreid besproken. De resultaten werden bekomen via de LCA-software Simapro en verwerkt in 

Excel. In Grafiek 14 wordt de milieukost per indicator grafisch en de totale milieukost cijfermatig 

weergegeven.  
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GRAFIEK 14: MILIEUKOST WATERVOERENDE LEIDINGEN PER MILIEU-INDICATOR 

 

Zoals in Grafiek 14 te zien is, is de verhouding van de milieu-indicatoren voor de drie situaties quasi 

gelijk. Voor de vloerverwarming en betonkernactivering is dit eenvoudig te verklaren door het feit dat 

enkel de legafstand, dus de hoeveelheid leidingen per m², verschilt; het buistype blijft gelijk. Voor de 

plafondkoeling wordt echter een buis met kleinere diameter (16 mm) aangenomen, waardoor een zeer 

kleine afwijking in de verhouding van het materiaal ontstaat, en bijgevolg een variatie bij de verdeling 

van de impact volgens de milieu-indicatoren. Deze afwijking is zodanig klein, dat ze verwaarloosd kan 

worden, en aangenomen mag worden dat de verdeling van de milieu-impact over de diverse 

indicatoren identiek is bij de drie situaties. 

Hoewel het eerder om kleine elementen gaat in verhouding tot het vloerpakket, worden toch vrij hoge 

waarden waargenomen voor de milieukost. In het bijzonder wordt een zeer negatief effect bekomen 

voor de parameter ‘menselijke toxiciteit’. Grafiek 15 tracht na te gaan in welke levenscyclusfase de 

oorzaak ligt voor deze zware milieubelasting. 

GRAFIEK 15: MILIEUKOST WATERVOERENDE LEIDINGEN PER LEVENSFASE 
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Op het eerst zicht lijkt de gebruiksfase de boosdoener te zijn, al moet eigenlijk geconstateerd worden 

dat de werkelijke oorzaak in het productieproces zit. De gebruiksfase bestaat namelijk hoofdzakelijk 

uit de vervanging van de leidingen, wat dus ook neerkomt op een belastende productie. Om te 

achterhalen wat de specifieke oorzaak hiervan is, wordt met behulp van Grafiek 16 ingezoomd op de 

betreffende fase. 

Een belangrijke opmerking betreffende de vervangingen dient hierbij wel gemaakt te worden. Omdat 

er uit gegaan wordt van de voorgestelde levensduren in Totem, wordt de levensduur van de leidingen 

vastgelegd op 20 jaar (Totem, 2019). In de literatuur worden echter levensduren voorspeld van 

minstens 50, tot soms wel 100 jaar (Boydens e.a., 2013; Kim & Olesen, 2015b). Indien uit gegaan wordt 

van deze grotere tijdspanne, zal de totale milieukost uiteraard sterk gereduceerd worden.  

GRAFIEK 16: MILIEUKOST WATERVOERENDE LEIDINGEN IN DE PRODUCTIEFASE PER MILIEU-INDICATOR 

 

In Grafiek 16 zijn de vijf materialen en processen opgenomen die de basis vormen van de PE 

meerlagenbuis. Hoewel de watervoerende leiding slechts bestaat uit een flinterdun laagje aluminium, 

heeft het toch een behoorlijk grote impact op het totaal. Wat echter nog veel meer effect blijkt te 

hebben op het milieu, is het lasproces, dat zoals duidelijk te zien is in de grafiek aan de basis ligt van 

de grote bijdrage aan de indicator ‘Menselijke toxiciteit’. De vraag moet echter gesteld worden of dit 

resultaat wel een goede benadering is van de realiteit. In de LCA-software wordt er voor het lassen van 

aluminium maar één type proces voorgesteld. Hoogst waarschijnlijk gaat het hierbij om een standaard 

lasprocedure, wat vermoedelijk van een ander kaliber is dan het ultrafijne laswerk nodig voor het 

vervaardigen van een aluminium buisje. Het is hierbij niet duidelijk of het correcter is om het lassen 

zoals opgenomen in de software Simapro aan te nemen, te verschalen, of het lasproces eerder te 

verwaarlozen. Bij gebrek aan informatie omtrent dit onderwerp, wordt gekozen het programma te 

volgen, en het lassen volledig in rekening te brengen. 

9.5.5. Conclusie 

Op de onderzoeksvragen “Welk type watervoerende leiding is aan te raden om een zo laag mogelijke 

milieubelasting te bekomen?” en “Hoe verhoudt het meest courante pijptype zich ten opzichte van de 
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andere mogelijke leidingtypes?” is door het gebrek aan informatie in de LCA-database geen antwoord 

gekomen. Het verkrijgen van deze informatie rechtstreeks bij de producenten van de leidingen, bracht 

bij gebrek aan communicatie, eveneens niets op. Een benadering van de milieubelasting van de PE 

meerlagenbuis kon echter wel gemaakt worden. Voor vloerverwarming wordt uiteindelijk een 

milieukost bekomen van 9,44 €/m², voor plafondkoeling komt dit neer op 8,75 €/m² en voor 

betonkernactivering bedraagt dit 4,72 €/m². 
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10. Milieu-impact van thermisch geactiveerde vloeren 
Het tweede deelonderzoek bestaat uit het bestuderen van de milieu-impact van de effectieve 

vloeropbouwen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de drie soorten oppervlaktestralings-

systemen (vloerverwarming, plafondkoeling en betonkernactivering) en de standaard vloer als 

referentiepunt. Binnen elk systeem wordt de invloed van de verschillende lagen in het vloerpakket 

geanalyseerd en worden de verschillende types opbouwen geëvalueerd. Dit derde onderdeel van het 

onderzoek baseert zich hiervoor op de twee voorgaande hoofdstukken. 

Het onderzoek in dit hoofdstuk tracht een antwoord te vinden op de vragen: “Hoe verhouden de 

verschillende lagen in het vloerpakket op vlak van milieukost zich ten opzichte van elkaar?”, “Welk type 
vloerpakket voor [“soort TGV”] geniet de voorkeur op vlak van duurzaamheid?”, “Hoe verhoudt een 
courante uitvoering van een vloer met [“soort TGV”] zich ten opzichte van de andere mogelijke 
uitvoeringen?” en “Is er een groot verschil in duurzaamheid tussen een standaard vloeropbouw en een 

vloer waarbij oppervlaktestralingssystemen zijn geïntegreerd?”. Voor het invullen van de tekst tussen 

de vierkante haakjes wordt verwezen naar de lijsten in Tabel 1 en Tabel 2.  

In dit hoofdstuk worden onder andere de uiterste grenzen van de milieu-impact bepaald. Voor het 

aanduiden van het materiaal met de laagste en hoogste milieukost wordt de significantieregel tijdelijk 

achterwege gelaten.  

Elk hoofdstuk, met uitzondering van het laatste waarin de vergelijking gemaakt wordt tussen thermisch 

geactiveerde vloeren en de standaard vloer, volgt een uniforme indeling: eerst wordt de keuze van de 

vloersamenstelling toegelicht, daarna wordt de functionele eenheid gedefinieerd, vervolgens wordt 

de milieuvergelijking van de lagen en de types opbouwen opgesteld en besproken, en als laatste wordt 

een besluit gevormd waarin de behandelde onderzoeksvragen nadrukkelijk worden beantwoord. 

10.1. Milieu-impact standaard vloer 

De standaard vloer doet dienst als referentie voor de milieu-impact van de thermisch geactiveerde 

vloeren. In Hoofdstuk 8.1 werden voor de standaard vloer vier types vloeropbouwen gedefinieerd. In 

Hoofdstuk  9 werden vervolgens diverse materialen geselecteerd en geëvalueerd. In deze paragraaf 

worden deze twee elementen samengebracht en beoordeeld.  

10.1.1. Keuze vloersamenstelling 

Om te beginnen dient een selectie gemaakt te worden van de materialen die compatibel zijn binnen 

de standaard vloeren. Vervolgens wordt elk materiaal geklasseerd onder het toepasbaar type 

vloeropbouw. Deze verschillende vloersamenstellingen worden weergegeven in Tabel 17. 

Bij de standaard vloer zijn alle materialen, met uitzondering van de watervoerende leidingen, 

opgenomen in de vergelijking.  

In de volgende stap worden de bevindingen uit Hoofdstuk 9 toegepast op de tabel. Indien er in een cel 

meerdere materialen opgenomen zijn, wordt het minst en meest milieubelastende materiaal 

aangeduid, respectievelijk met een blauwe en een gele onderlijning. Daarnaast wordt het courant 

gebruikte materiaal, groen gekleurd. Zo is het duidelijk om welke materialen het gaat in de 

vergelijkende studie.  
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TABEL 17: COMPATIBELE MATERIALEN VOOR STANDAARD VLOEROPBOUW 

LAAG TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4 

Vloerafwerking Epoxy gietvloer      Polyurethaan gietvloer      Laminaat      Linoleum      Parket  

Keramische tegels      Natuursteen tegels      Vast tapijt      Vinyl 

Dekvloer Cementdekvloer (50mm)       Anhydrietdekvloer (45mm) Verhoogde vloer 

Waterkering PE-folie Isolerende chape 

met EPS-korrels 

Isolerende chape 

met 

geëxpandeerde 

kleikorrels 

Isolerende chape 

met 

geëxpandeerde 

perlietkorrels 

Gespoten PUR 

PE-folie 

Akoestische 

isolatie 

EPS EPS 

Uitvullaag Cementchape 

Anhydrietchape 

/ 

Draagstructuur TT-element/ribbenvloer      Predal gewapend beton 

Welfsels voorgespannen beton      Lichtgewicht betonnen vloer 

In situ gewapend beton  

Plafondafwerking Gipspleister & 

verf 

Gipspleister & 

verf 

Verlaagd plafond 

met hout 

Verlaagd plafond 

met staal 

Gipspleister & 

verf 

10.1.2. Functionele eenheid 

Om de milieuvergelijking tussen de diverse vloersamenstellingen op evenredige basis op te stellen, 

moet er een functionele eenheid (en randvoorwaarden) gekozen worden. Voor de vergelijking tussen 

de verschillende types opbouw is de FE uitgedrukt als: “1 m² standaard verdiepingsvloer in een 

kantoorruimte voor een periode van 60 jaar”. De dikte van het vloerpakket wordt niet in rekening 

gebracht. Overige randvoorwaarden werden reeds vastgelegd bij de vergelijking van de materialen 

onderling, de specifieke eisen per laag worden meegenomen in de totale vloersamenstelling. 

10.1.3. Vergelijkende studie 

Een eerste algemene vergelijking die meer vertelt over de milieubelasting van een standaard vloer, is 

de verdeling van de milieukost van de verschillende lagen in het vloerpakket. Hierbij wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen de verschillende opbouwtypes. De verdeling van de milieukost in 

standaard vloeren wordt weergegeven in Grafiek 17.  

Voor elke laag wordt de range weergegeven waarbinnen de milieukost van die laag valt, concreet komt 

dit neer op het weergeven van de milieu-impact van het materiaal met de slechtste en beste 

milieuscore. Daarnaast wordt binnen deze uitersten de mediaan, namelijk het materiaal met de 

middelste kost, wanneer gerangschikt wordt op grootte van de milieukost, aangeduid met behulp een 

horizontale lijn. De mediaan geeft weer hoe de verdeling van de milieu-impact van de materialen 

binnen een bepaalde laag ineen zit, en schept daardoor een beeld over hoe makkelijk of moeilijk het 
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is een lage milieu-impact te bekomen. Als laatste wordt ook steeds het courant gebruikte materiaal 

aangeduid op de grafiek door middel van een groene staaf, die overeenkomt met de milieukost voor 

het specifieke materiaal. Dit maakt het mogelijk de resultaten terug te koppelen naar de praktijk 

binnen dit theoretisch kader. 

GRAFIEK 17: ONDERLINGE VERHOUDING VAN DE MILIEU-IMPACT VAN DE LAGEN BIJ STANDAARD VLOEROPBOUW 

 

In Grafiek 17 is op het eerste zicht te zien dat de vloerafwerking en de draagstructuur het meest 

bepalend zijn voor de totale milieu-impact van een standaard vloer, een grote speling binnen deze 

facetten is duidelijk waar te nemen. Waar de mediaan bij de vloerafwerking relatief laag in de range 

gelegen is, ligt deze bij de draagstructuur vrij hoog. Dit betekent dat merendeel van de 

vloerafwerkingsmaterialen een relatief lage milieu-impact heeft, terwijl de mogelijkheden voor een 

milieuvriendelijke draagvloer eerder beperkt zijn. Daarnaast is uit de grafiek af te lezen dat de huidige 

courante technieken en materialen reeds zorgen voor een bijzonder lage milieubelasting op elk vlak. 

In een tweede analyse van de standaard vloeren worden de verschillende types vloeropbouwen met 

elkaar vergeleken naar impact op het milieu. Hierbij wordt per type opbouw de beste, de courante en 

de slechtste variant uitgezet in een staafdiagram. De resultaten in Grafiek 18 zijn gebaseerd op de 

materialen zoals aangeduid in Tabel 17. 
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GRAFIEK 18: VERGELIJKING MILIEUKOST VAN DE VERSCHILLENDE TYPES STANDAARD VLOEREN 

 

Algemeen kan gesteld worden dat opbouw type 4, namelijk de variant met de verhoogde vloer, de 

beste resultaten levert, wat de milieubelasting betreft. Tussen de eerste twee types zijn daarentegen 

geen significante verschillen op te merken. Opbouw type 3, het vloerpakket met het verlaagde plafond, 

scoort in deze situatie het slechtst.  

Met uitzondering van de derde opbouw, kan geconstateerd worden dat de courante uitvoering relatief 

goed de beste materiaalkeuzes benadert. Kleine verbeteringen zijn echter wel nog mogelijk. 

10.1.4. Conclusie 

Er kan geconcludeerd worden dat de vloerafwerking en de draagstructuur de grootste rol spelen in de 

totale milieu-impact van de vloer. De milieubelasting van de dekvloer is zeer beperkt, terwijl die van 

de overige lagen sterk kan variëren. Indien een duurzame keuze gemaakt wil worden, is het 

vloerpakket met de verhoogde vloer (type 4) sterk aan te raden, uiteraard is  de materiaalkeuze binnen 

dit vloertype de meest bepalende factor. Algemeen kan wel gesteld worden dat door gebruik van de 

courante materialen, reeds een vrij goede milieuscore bekomen kan worden, al is er nog steeds marge 

voor verbetering.  

10.2. Milieu-impact vloerverwarming 

De eerste soort thermisch geactiveerde vloer waarvan de milieu-impact besproken wordt, is de vloer 

met vloerverwarming. In Hoofdstuk 8.2 werden voor vloeren met vloerverwarming twee types 

vloeropbouwen gedefinieerd. In Hoofdstuk  9 werden vervolgens diverse materialen geselecteerd en 

geëvalueerd. In deze paragraaf worden deze twee elementen samengebracht en beoordeeld.  

17,581 17,713 18,147

10,988

23,164 24,321

39,667

16,571

78,4 78,767

93,972

70,467

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

Milieukost standaard vloeren (€/m²)

Best Courant Slechtst



68 

10.2.1. Keuze vloersamenstelling 

Om te beginnen dient een selectie gemaakt te worden van de materialen die compatibel zijn binnen 

de vloeren met vloerverwarming. Vervolgens wordt elk materiaal geklasseerd onder het toepasbaar 

type vloeropbouw. Deze verschillende vloersamenstellingen worden weergegeven in Tabel 18. 

Bij vloerverwarming is het assortiment vloerafwerkingen ingeperkt tot slechts vier materialen omwille 

van twee redenen. Ten eerste kunnen sommige afwerkingen (bijvoorbeeld de epoxy gietvloer) beter 

niet toegepast worden, omdat ze niet mee krimpen of uitzetten onder invloed van 

temperatuursveranderingen (Interieurdesigner, z.d.-a). Ten tweede worden vloerafwerkings-

materialen met een hoge warmteweerstand (R > 0,15 m²K/W) best vermeden, omdat ze de 

warmtestroom van de watervoerende leidingen naar de bovenliggende ruimte verhinderen 

(Hencofloor NV, z.d.; Radson, z.d.; Vasco, 2018). 

In de volgende stap worden de bevindingen uit Hoofdstuk 9 toegepast op de tabel. Indien er in een cel 

meerdere materialen opgenomen zijn, wordt het minst en het meest milieubelastende materiaal 

aangeduid, respectievelijk met een blauwe en een gele onderlijning. Daarnaast wordt het courant 

gebruikte materiaal, groen gekleurd. Zo is het duidelijk om welke materialen het gaat in de 

vergelijkende studie.  

TABEL 18: COMPATIBELE MATERIALEN VLOEROPBOUW MET VLOERVERWARMING 

LAAG TYPE 1 TYPE 2 

Vloerafwerking Polyurethaan gietvloer      Linoleum      Vast tapijt      Vinyl 

Dekvloer Cementdekvloer (80mm)       Anhydrietdekvloer (75mm) 

Waterkering PE-folie 

Akoestische 

isolatie 

EPS 

Uitvullaag Cementchape 

Anhydrietchape 

/ 

Draagstructuur TT-element/ribbenvloer      Predal gewapend beton 

Welfsels voorgespannen beton      Lichtgewicht betonnen vloer 

In situ gewapend beton 

Plafondafwerking Gipspleister & verf Verlaagd plafond met hout 

Verlaagd plafond met staal 

Watervoerende 

leidingen 

PE meerlagenbuis (Ø20, h.o.h.-afstand 10 cm) 

10.2.2. Functionele eenheid 

Om de milieuvergelijking tussen de diverse vloersamenstellingen op evenredige basis op te stellen, 

moet er een functionele eenheid (en randvoorwaarden) gekozen worden. Voor de vergelijking tussen 

de verschillende types opbouw is de FE uitgedrukt als: “1 m² verdiepingsvloer met vloerverwarming in 
een kantoorruimte voor een periode van 60 jaar”. De dikte van het vloerpakket wordt niet in rekening 

gebracht. Overige randvoorwaarden werden reeds vastgelegd bij de vergelijking van de materialen 

onderling, de specifieke eisen per laag worden meegenomen in de totale vloersamenstelling. 
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10.2.3. Vergelijkende studie 

Een eerste algemene vergelijking die meer vertelt over de milieubelasting van een vloer met 

vloerverwarming, is de verdeling van de milieukost van de verschillende lagen in het vloerpakket. 

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende opbouwtypes. De verdeling van de 

milieukost in vloeren met vloerverwarming wordt weergegeven in Grafiek 19.  

Voor elke laag wordt de range weergegeven waarbinnen de milieukost van die laag valt, concreet komt 

dit neer op het weergeven van de milieu-impact van het materiaal met de slechtste en deze met de 

beste milieuscore. Daarnaast wordt binnen deze uitersten de mediaan, namelijk het materiaal met de 

middelste kost, wanneer gerangschikt wordt op grootte van de milieukost, aangeduid met behulp een 

horizontale lijn. De mediaan geeft weer hoe de verdeling van de milieu-impact van de materialen 

binnen een bepaalde laag ineen zit, en schept daardoor een beeld over hoe makkelijk of moeilijk het 

is een lage milieu-impact te bekomen. Als laatste wordt ook steeds het courant gebruikte materiaal 

aangeduid op de grafiek door middel van een groene staaf, die overeenkomt met de milieukost voor 

het specifieke materiaal. Dit maakt het mogelijk de resultaten terug te koppelen naar de praktijk 

binnen dit theoretisch kader. 

GRAFIEK 19: ONDERLINGE VERHOUDING VAN DE MILIEU-IMPACT VAN DE LAGEN BIJ VLOEREN MET VLOERVERWARMING 

 

In Grafiek 19 is duidelijk te zien dat de meeste onzekerheden met betrekking tot de milieu-impact zich 

voordoen bij de keuze voor de draagstructuur. Het is zowel mogelijk om met deze laag de laagste, als 

de hoogste milieukost te bekomen in vergelijking met de impact van de andere lagen. Bij de 

vloerafwerking, dekvloer en watervoerende leidingen zijn er slechts zeer beperkte verschillen waar te 

nemen in milieubelasting voor de verschillende materialen. Voor de materialen in de sectie ‘overige 
lagen’ is het iets complexer. Hoewel het bereik van de milieu-impact behoorlijk groot is, moet er 

geconcludeerd worden dat de milieukost van bijna alle materialen vrij laag ligt. Dit is af te leiden uit 

het feit dat de mediaan zeer dicht aanleunt bij de beste keuze. De hoogste milieukost, die gelinkt is 

met het verlaagd plafond met staal, is dus eerder een uitzonderlijk hoge waarde, een kleine milieukost 

halen op dit onderdeel zou dus geen grote opgave mogen zijn. Toch is te zien dat de voorkeur in de 
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praktijk ligt bij het verlaagd plafond met staal, die de slechtste waarde vertegenwoordigt. Voor alle 

andere lagen wordt in de realiteit echter wel een meer milieubewuste keuze gemaakt. Indien steeds 

voor de minst milieubelastende materialen wordt gekozen, kan verder nog opgemerkt worden dat de 

watervoerende leidingen, ondanks de kleine hoeveelheid materiaal, het zwaarst doorwegen in de 

milieuvergelijking.  

In een tweede analyse van de vloeren met vloerverwarming worden de verschillende types 

vloeropbouwen met elkaar vergeleken naar impact op het milieu. Hierbij wordt per type opbouw de 

beste, de courante en de slechtste variant uitgezet in een staafdiagram. De resultaten in Grafiek 20 

zijn gebaseerd op de materialen zoals aangeduid in Tabel 18. 

GRAFIEK 20: VERGELIJKING MILIEUKOST VAN DE VERSCHILLENDE TYPES VLOEREN MET VLOERVERWARMING 

 

Algemeen kan gesteld worden dat opbouw type 1, namelijk het basis type, de beste resultaten levert, 

wat de milieubelasting betreft. In dit eerste geval sluit de milieu-impact van de courante materialen 

vrij dicht aan bij de meest optimale materialenkeuze. Bij type 2 kan echter nog een behoorlijke 

vooruitgang geboekt worden in de keuze voor materialen in vergelijking met de courante uitvoering. 

10.2.4. Conclusie 

Om te besluiten: de milieu-impact van de draagstructuur is bij de vloer met vloerverwarming het meest 

variabel. Indien een verlaagd plafond met staal vermeden wordt, moet geconcludeerd worden dat de 

totale milieubelasting ten gevolge van de vloerafwerking, dekvloer, overige lagen en watervoerende 

leidingen eerder beperkt is. Indien een duurzame keuze gemaakt wil worden, is het basis vloerpakket 

(type 1) sterk aan te raden, uiteraard is  de materiaalkeuze binnen dit vloertype nog steeds de meest 

bepalende factor. Bij deze uitvoeringsmethode kan gesteld worden dat door gebruik van de courante 

materialen, reeds een behoorlijk lage milieubelasting bekomen wordt. Bij toepassing van de meest 

voorkomende materialen bij vloeropbouw type 2, wordt echter wel een middelhoge milieukost 

bekomen. 
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10.3. Milieu-impact plafondkoeling 

De tweede soort thermisch geactiveerde vloer waarvan de milieu-impact besproken wordt, is de vloer 

met plafondkoeling. In Hoofdstuk 8.3 werden voor vloeren met plafondkoeling twee types 

vloeropbouwen gedefinieerd. In Hoofdstuk  9 werden vervolgens diverse materialen geselecteerd en 

geëvalueerd. In deze paragraaf worden deze twee elementen samengebracht en beoordeeld.  

10.3.1. Keuze vloersamenstelling 

Om te beginnen dient een selectie gemaakt te worden van de materialen die compatibel zijn binnen 

de vloeren met plafondkoeling. Vervolgens wordt elk materiaal geklasseerd onder het toepasbaar type 

vloeropbouw. Deze verschillende vloersamenstellingen worden weergegeven in Tabel 19. 

Bij plafondkoeling is het assortiment draagstructuren ingeperkt tot slechts vier materialen. De 

ribbenvloer werd bij dit soort thermisch geactiveerde vloeren achterwege gelaten, omwille van zijn 

niet-vlakke onderzijde. 

In de volgende stap worden de bevindingen uit Hoofdstuk 9 toegepast op de tabel. Indien er in een cel 

meerdere materialen opgenomen zijn, wordt het minst en het meest milieubelastende materiaal 

aangeduid, respectievelijk met een blauwe en een gele onderlijning. Daarnaast wordt het courant 

gebruikte materiaal, groen gekleurd. Zo is het duidelijk om welke materialen het gaat in de 

vergelijkende studie.  

TABEL 19: COMPATIBELE MATERIALEN VLOER MET PLAFONDKOELING 

LAAG TYPE 1 TYPE 2 

Vloerafwerking Epoxy gietvloer      Polyurethaan gietvloer      Laminaat      Linoleum      Parket  

Keramische tegels      Natuursteen tegels      Vast tapijt      Vinyl 

Dekvloer Cementdekvloer (50mm) 

Anhydrietdekvloer (45mm) 

Verhoogde vloer 

Waterkering PE-folie  

Akoestische isolatie EPS 

Uitvullaag Cementchape 

Anhydrietchape 

Draagstructuur Predal gewapend beton      Welfsels voorgespannen beton 

Lichtgewicht betonnen vloer      In situ gewapend beton  

Plafondafwerking Gipspleister & verf 

Watervoerende 

leidingen 

PE meerlagenbuis (Ø16, h.o.h.-afstand 10 cm) 

10.3.2. Functionele eenheid 

Om de milieuvergelijking tussen de diverse vloersamenstellingen op evenredige basis op te stellen, 

moet er een functionele eenheid (en randvoorwaarden) gekozen worden. Voor de vergelijking tussen 

de verschillende types opbouw is de FE uitgedrukt als: “1 m² verdiepingsvloer met plafondkoeling in 
een kantoorruimte voor een periode van 60 jaar”. De dikte van het vloerpakket wordt niet in rekening 
gebracht. Overige randvoorwaarden werden reeds vastgelegd bij de vergelijking van de materialen 

onderling, de specifieke eisen per laag worden meegenomen in de totale vloersamenstelling. 



72 

10.3.3. Vergelijkende studie 

Een eerste algemene vergelijking die meer vertelt over de milieubelasting van een vloer met 

plafondkoeling, is de verdeling van de milieukost van de verschillende lagen in het vloerpakket. Hierbij 

wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende opbouwtypes. De verdeling van de 

milieukost in vloeren met plafondkoeling wordt weergegeven in Grafiek 21.  

Voor elke laag wordt de range weergegeven waarbinnen de milieukost van die laag valt, concreet komt 

dit neer op het weergeven van de milieu-impact van het materiaal met de slechtste en deze met de 

beste milieuscore. Daarnaast wordt binnen deze uitersten de mediaan, namelijk het materiaal met de 

middelste kost, wanneer gerangschikt wordt op grootte van de milieukost, aangeduid met behulp een 

horizontale lijn. De mediaan geeft weer hoe de verdeling van de milieu-impact van de materialen 

binnen een bepaalde laag ineen zit, en schept daardoor een beeld over hoe makkelijk of moeilijk het 

is een lage milieu-impact te bekomen. Als laatste wordt ook steeds het courant gebruikte materiaal 

aangeduid op de grafiek door middel van een groene staaf, die overeenkomt met de milieukost voor 

het specifieke materiaal. Dit maakt het mogelijk de resultaten terug te koppelen naar de praktijk 

binnen dit theoretisch kader. 

GRAFIEK 21: ONDERLINGE VERHOUDING VAN DE MILIEU-IMPACT VAN DE LAGEN BIJ VLOEREN MET PLAFONDKOELING 

 

Grafiek 21 geeft aan dat de vloerafwerking en de draagstructuur het meest bepalend zijn voor de totale 

milieu-impact van een vloer met plafondkoeling, een grote speling binnen deze facetten is namelijk 

duidelijk waar te nemen. Waar de mediaan bij de vloerafwerking relatief laag in de range gelegen is, 

ligt deze bij de draagstructuur vrij hoog. Dit betekent dat merendeel van de vloerafwerkingsmaterialen 

een relatief lage milieu-impact heeft, terwijl de mogelijkheden voor een milieuvriendelijke draagvloer 

eerder beperkt zijn. De dekvloer en overige lagen hebben, onafhankelijk van de gemaakte keuze voor 

materiaal binnen de mogelijke selectie, een kleine impact op het milieu. Daarnaast is uit de grafiek af 

te lezen dat de huidige courante technieken en materialen reeds zorgen voor een bijzonder lage 

milieubelasting op elk vlak. Indien steeds voor de minst milieubelastende materialen wordt gekozen, 
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kan verder nog opgemerkt worden dat de watervoerende leidingen, ondanks de kleine hoeveelheid 

materiaal, het zwaarst doorwegen in de milieuvergelijking. 

In een tweede analyse van de vloeren met plafondkoeling worden de verschillende types 

vloeropbouwen met elkaar vergeleken naar impact op het milieu. Hierbij wordt per type opbouw de 

beste, de courante en de slechtste variant uitgezet in een staafdiagram. De resultaten in Grafiek 22 

zijn gebaseerd op de materialen zoals aangeduid in Tabel 19. 

GRAFIEK 22: VERGELIJKING MILIEUKOST VAN DE VERSCHILLENDE TYPES VLOEREN MET PLAFONDKOELING 

 

Algemeen kan gesteld worden dat opbouw type 2, namelijk de variant met de verhoogde vloer, de 

beste resultaten levert, wat de milieubelasting betreft. In beide situaties is te zien dat de impact van 

de in de praktijk vaak toegepaste materialen vrij dicht aanleunt bij de optimale keuze voor materialen.  

10.3.4. Conclusie 

Voor de vloer met plafondkoeling kan geconcludeerd worden dat de vloerafwerking en de 

draagstructuur het meest bepalend zijn voor de totale milieu-impact van de vloer. De milieubelasting 

van de dekvloer, overige lagen en watervoerende leidingen is eerder beperkt. Indien een duurzame 

keuze gemaakt wil worden, is het vloerpakket met de verhoogde vloer (type 2) sterk aan te raden, 

uiteraard is de materiaalkeuze binnen dit vloertype nog steeds de meest bepalende factor. 

Onafhankelijk van het type vloeropbouw, komt de uitvoering met behulp van de courante materialen 

quasi volledig overeen met de betreffende vloersamenstelling met de laagste milieu-impact. 

10.4. Milieu-impact betonkernactivering 

De derde en laatste soort thermisch geactiveerde vloer waarvan de milieu-impact besproken wordt, is 

de vloer met betonkernactivering. In Hoofdstuk 8.4 werden voor vloeren met betonkernactivering 

opnieuw twee types vloeropbouwen gedefinieerd. In Hoofdstuk  9 werden vervolgens diverse 
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materialen geselecteerd en geëvalueerd. In deze paragraaf worden deze twee zaken samengebracht 

en beoordeeld.  

10.4.1. Keuze vloersamenstelling 

Om te beginnen dient een selectie gemaakt te worden van de materialen die compatibel zijn binnen 

de vloeren met betonkernactivering. Vervolgens wordt elk materiaal geklasseerd onder het 

toepasbaar type vloeropbouw. Deze verschillende vloersamenstellingen worden weergegeven in Tabel 

20. 

Bij betonkernactivering is het assortiment vloerafwerkingen ingeperkt tot slechts vier materialen, 

omwille van dezelfde redenen als bij de situatie met de vloerverwarming, zoals toegelicht in Hoofdstuk 

10.2. Ook de keuze voor de draagstructuren is gereduceerd, opnieuw werd de ribbenvloer achterwege 

gelaten. Door zijn inspringende onderzijde is de toepassing van betonkernactivering minder voor de 

hand liggend. 

In de volgende stap worden de bevindingen uit Hoofdstuk 9 toegepast op de tabel. Indien er in een cel 

meerdere materialen opgenomen zijn, wordt het minst en het meest milieubelastende materiaal 

aangeduid, respectievelijk met een blauwe en een gele onderlijning. Daarnaast wordt het courant 

gebruikte materiaal, groen gekleurd. Zo is het duidelijk om welke materialen het gaat in de 

vergelijkende studie.  

TABEL 20: COMPATIBELE MATERIALEN VLOER MET BETONKERNACTIVERING 

LAAG TYPE 1 TYPE 2 

Vloerafwerking Polyurethaan gietvloer      Linoleum      Vast tapijt      Vinyl 

Dekvloer Cementdekvloer (50mm) 

Anhydrietdekvloer (45mm) 

Verhoogde vloer 

Waterkering PE-folie 

Akoestische 

isolatie 

EPS 

Uitvullaag / 

Draagstructuur Predal gewapend beton      Welfsels voorgespannen beton 

Lichtgewicht betonnen vloer      In situ gewapend beton 

Plafondafwerking Gipspleister & verf 

Watervoerende 

leidingen 

PE meerlagenbuis (Ø20, h.o.h.-afstand 20 cm) 

10.4.2. Functionele eenheid 

Om de milieuvergelijking tussen de diverse vloersamenstellingen op evenredige basis op te stellen, 

moet er een functionele eenheid (en randvoorwaarden) gekozen worden. Voor de vergelijking tussen 

de verschillende types opbouw is de FE uitgedrukt als: “1 m² verdiepingsvloer met betonkernactivering 

in een kantoorruimte voor een periode van 60 jaar”. De dikte van het vloerpakket wordt niet in 
rekening gebracht. Overige randvoorwaarden werden reeds vastgelegd bij de vergelijking van de 

materialen onderling, de specifieke eisen per laag worden meegenomen in de totale 

vloersamenstelling. 

10.4.3. Vergelijkende studie 

Een eerste algemene vergelijking die meer vertelt over de milieubelasting van een vloer met 

betonkernactivering, is de verdeling van de milieukost van de verschillende lagen in het vloerpakket. 
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Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende opbouwtypes. De verdeling van de 

milieukost in vloeren met betonkernactivering wordt weergegeven in Grafiek 23.  

Voor elke laag wordt de range weergegeven waarbinnen de milieukost van die laag valt, concreet komt 

dit neer op het weergeven van de milieu-impact van het materiaal met de slechtste en deze met de 

beste milieuscore. Daarnaast wordt binnen deze uitersten de mediaan, namelijk het materiaal met de 

middelste kost, wanneer gerangschikt wordt op grootte van de milieukost, aangeduid met behulp een 

horizontale lijn. De mediaan geeft weer hoe de verdeling van de milieu-impact van de materialen 

binnen een bepaalde laag ineen zit, en schept daardoor een beeld over hoe makkelijk of moeilijk het 

is een lage milieu-impact te bekomen. Als laatste wordt ook steeds het courant gebruikte materiaal 

aangeduid op de grafiek door middel van een groene staaf, die overeenkomt met de milieukost voor 

het specifieke materiaal. Dit maakt het mogelijk de resultaten terug te koppelen naar de praktijk 

binnen dit theoretisch kader. 

GRAFIEK 23: ONDERLINGE VERHOUDING VAN DE MILIEU-IMPACT VAN DE LAGEN BIJ VLOEREN MET BETONKERNACTIVERING 

 

In Grafiek 23 is duidelijk te zien dat de meeste onzekerheden met betrekking tot de milieu-impact zich 

voordoen bij de keuze voor de draagstructuur. Het is zowel mogelijk om met deze laag een zeer hoge, 

als een zeer lage milieukost te bekomen. Bij de dekvloer, overige lagen en de watervoerende leidingen 

wordt, onafhankelijk van de gemaakte keuzes voor de materialen, een zeer kleine milieubelasting 

vastgesteld. De vloerafwerking heeft in de situatie met de betonkernactivering relatief gezien, een 

gemiddeld bereik en een middelhoge milieu-impact. Wat de uitvoering met de courante materialen 

betreft, kan gesteld worden dat er in de praktijk, met uitzondering van de draagstructuur waarbij de 

courante uitvoering overeenkomt met de vrij hoge mediaan, reeds voor vrij milieuvriendelijke 

materialen gekozen wordt. 

In een tweede analyse van de vloeren met betonkernactivering worden de verschillende types 

vloeropbouwen met elkaar vergeleken naar impact op het milieu. Hierbij wordt per type opbouw de 

beste, de courante en de slechtste variant uitgezet in een staafdiagram. De resultaten in Grafiek 24 

zijn gebaseerd op de materialen zoals aangeduid in Tabel 20. 
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GRAFIEK 24: VERGELIJKING MILIEUKOST VAN DE VERSCHILLENDE TYPES VLOEREN MET BETONKERNACTIVERING 

 

Uit Grafiek 24 kan afgeleid worden dat opbouw type 2, met de verhoogde vloer, het meeste potentieel 

heeft wat betreft de milieu-impact. Doch moet waargenomen worden dat dit potentieel, voor beide 

situaties in de praktijk, algemeen gezien, niet benut wordt. De hoge milieubelasting van de 

vloerpakketten vindt zijn oorzaak in de slechte milieuscore op de laag ‘draagstructuur’. 

10.4.4. Conclusie 

Kortom kan gesteld worden dat de draagstructuur bij vloeren met betonkernactivering het meest 

bepalend is voor de totale milieu-impact van de vloer. De vloerafwerking heeft algemeen gezien een 

middelhoge milieukost, terwijl de milieubelasting van de dekvloer, de overige lagen en de 

watervoerende leidingen behoorlijk klein is. Bij toepassing van de courante materialen wordt toch een 

hoge milieu-impact bekomen, ten gevolge van de grote impact van draagstructuur met predallen. 

Ondanks dit feit biedt het vloerpakket met de verhoogde vloer (type 2) het meeste potentieel, wat de 

impact op het milieu betreft. 

10.5. Milieu-impact thermisch geactiveerde vloeren VS standaard vloeren 

Om de milieu-impact van thermisch geactiveerde vloeren te kaderen in het groter geheel, wordt in 

deze paragraaf de vergelijking gemaakt met standaard vloeren. Hiervoor werd Grafiek 25 opgesteld, 

waarbij de milieubelasting van de best mogelijke, de meest courante en de slechtste opbouw per type 

systeem weergegeven wordt.  
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GRAFIEK 25: VERGELIJKING MILIEUKOST STANDAARD VLOER – THERMISCH GEACTIVEERDE VLOEREN 

 

Het eerste dat opvalt in Grafiek 25, is dat de spreiding van de milieukost bij de standaard vloer het 

grootst is. Zoals reeds aangehaald werd in Hoofdstuk 10.1, zijn de mogelijkheden op vlak van 

materiaalkeuze en types opbouw bij de standaard vloer het meest uitgebreid. Deze grote variatie heeft 

ook zijn weerslag op de resultaten. Het is niet enkel mogelijk om een kleinere milieu-impact te 

bekomen, maar echter ook de grootste, ondanks het feit dat er zelfs geen watervoerende leidingen 

inbegrepen zijn in deze vloersamenstellingen. 

Een tweede belangrijk feit is, dat de vloer met betonkernactivering, binnen de groep TGV, het meeste 

potentieel heeft bij het voorop stellen van een lage milieulast over de volledige levenscyclus. Echter 

moet geconcludeerd worden dat de momenteel courante uitvoering een compleet ander verhaal 

vertelt; een vrij hoge milieukost wordt hierbij waargenomen. Dit geldt eveneens voor de situatie met 

vloerverwarming, ook hier wordt voor de courante uitvoering een sterke afwijking van de best 

mogelijke vloersamenstelling vastgesteld. Bij de plafondkoeling daarentegen benadert de in de praktijk 

meest voorkomende uitvoering, de al relatief lage milieukost van de beste variant. 

Over de systeemgrenzen heen, kan er vastgesteld worden dat het vloerpakket met de verhoogde vloer, 

steeds als beste optie naar voor komt. Bovendien wordt deze opbouw vaak beschouwd als meest 

courante uitvoering. De verschillen in milieukost die zich afspelen tussen de best mogelijke uitvoering 

van de verschillende systemen, vinden hun oorzaak in de variabele kost voor de watervoerende 

leidingen.  

Om te besluiten wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: “Is er een groot verschil in 

duurzaamheid tussen een standaard vloeropbouw en een vloer waarbij oppervlaktestralingssystemen 

zijn geïntegreerd?” Algemeen gezien, kan gesteld worden dat de milieukost voor een TGV, minstens 

tweemaal zo hoog ligt dan voor een standaard vloer. De verschillen zijn ook afhankelijk van het type 

thermisch geactiveerde vloer. Indien een zo laag mogelijke milieubelasting bekomen wil worden, is de 

vloer met betonkernactivering het sterkst aan te raden. Indien een klassieke opbouw en courante 

materialen verkozen worden, is het vloerpakket met plafondkoeling de beste keuze. 
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11. Vergelijking milieu-impact van verschillende systemen 
In de laatste stap van het onderzoek worden de thermisch geactiveerde vloeren in een bredere context 

geplaatst. Concreet worden drie courante scenario’s om te verwarmen en koelen in kantoorgebouwen 
met elkaar vergeleken. In een eerste systeem wordt gebruik gemaakt van betonkernactivering, een 

tweede werkt met ventilo-convectoren en het laatste past een klimaatplafond toe. Om een correcte 

vergelijking op te maken van de systemen, worden de scenario’s toegepast op een theoretische case 

study. 

Het onderzoek in dit hoofdstuk tracht een antwoord te vinden op de vragen: “Hoe verhouden systemen 

met thermisch geactiveerde vloeren zich ten opzichte van de klassieke verwarmings- en/of 

koelsystemen op vlak van duurzaamheid?”, “Is het operationele energieverbruik een goede indicatie 

voor de milieu-impact bij vergelijking van thermisch geactiveerde vloeren met de klassieke 

verwarmings- en/of koelsystemen?” en “Is het toepassen van thermisch geactiveerde vloeren een 

duurzame oplossing?”. 

De vergelijking van de systemen wordt dus gemaakt vanuit verschillende invalshoeken. Niet enkel de 

milieukost voor het materiaalgebruik wordt bepaald, maar ook de milieulast ten gevolge van het 

energieverbruik. De milieukosten worden afhankelijk van de nodige output uitgedrukt in € voor het 
volledige gebouw, in €/m² om een algemeen beeld te scheppen, en in €/kWh om de link te maken met 

het operationele energieverbruik.  

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt de case study besproken. Vervolgens worden de drie 

scenario’s, en hun bijhorende milieu-impact, uitgebreid toegelicht. In het derde deel wordt de 

effectieve vergelijking van de systemen opgemaakt. Als laatste wordt een besluit gevormd waarin de 

behandelde onderzoeksvragen nadrukkelijk worden beantwoord. 

11.1. Case study 

Om een degelijke vergelijking te maken van de verschillende types verwarm- en koelsystemen, is het 

van belang om de systemen binnen éénzelfde context te plaatsen. Hiervoor wordt een fictieve, doch 

courante, casus uitgewerkt. 

De case study heeft twee specifieke doeleinden: het dimensioneren van de betrokken installaties en 

het bepalen van het energieverbruik. Beide zaken zijn nodig om de milieukost in te schatten, enerzijds 

voor het materiaalverbruik, anderzijds voor het energieverbruik. Hoewel de energie ook berekend kan 

worden via de MMG-methode, zoals beschreven in Hoofdstuk 4.2, werd geopteerd om deze 

uitgebreider te calculeren met behulp van software voor gebouwenergiesimulaties (BES). De MMG-

methode maakt namelijk gebruik van een vereenvoudigde, ruwe berekening die enkel rekening houdt 

met de verwarming nodig om de transmissieverliezen te compenseren. In de software wordt 

daarentegen een volledig dynamisch model opgemaakt, dat rekening houdt met de verschillende types 

installaties. Ook de koeling, die in kantoorgebouwen een belangrijke verbruiker is, wordt hierbij 

opgenomen in het model. 

In de volgende twee paragrafen worden respectievelijk de case en de resultaten besproken.  

11.1.1. Beschrijving case 

Om een goede werking van elk van de drie systemen te garanderen, wordt gekozen om een 

tussenverdieping in een kantoorgebouw met meerdere verdiepingen te modelleren. In deze scriptie 

wordt de connectie met de praktijk als één van de steunpijlers beschouwd. Daarom wordt voor het 

BES-model gebruik gemaakt van een archetyp kantoor, dat een soort standaard weergave is van een 
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kantoorgebouw in België. De casus baseert zich op het model uit de studie: “Estimation of load 
duration curves from general building data in the building stock using dynamic BES-models” 

(Mahmoud, Sharifi, Himpe, Delghust, & Laverge, 2019). Het gebouwmodel bevat vijf luiken, die elk 

gelinkt zijn een specifieke component. Aan de hand van deze luiken zal de casus beschreven worden. 

Het eerste luik definieert de layout van het gebouw en kent eigenschappen toe aan de gedefinieerde 

oppervlaktes (bijvoorbeeld muren, vloeren, ramen, binnenwanden). Zoals eerder vermeld, wordt een 

tussenverdieping van een kantoorgebouw gemodelleerd. Het gaat om een landschapsbureau met een 

oppervlakte van 570m², opgedeeld in vijf zones, zoals weergegeven in Figuur 34. De grote open ruimte 

wordt verticaal begrensd door verdiepingsvloeren en horizontaal door buitenmuren waarbij 15% van 

het verliesoppervlak ingenomen wordt door raampartijen. De specificaties van deze elementen 

worden in het vijfde luik beschreven.  

 

FIGUUR 34: GRONDPLAN CASUS 

Het tweede luik behandelt het verwarmings- en koelsysteem. In functie van het onderzoek binnen 

deze masterproef, worden drie scenario’s uitgewerkt. Het basismodel gaat uit van een GEOTABS 

gebouw, er wordt dus gewerkt met betonkernactivering als afgiftesysteem en een geothermische 

warmtepomp voor de opwekking. Hierbij wordt het thermisch comfort gegarandeerd door het gebruik 

van insteltemperaturen zoals bepaald in de norm NBN EN 16798. De sturing zorgt ervoor dat het 

systeem wel of niet moet functioneren, opdat de operatieve temperatuur binnen de comfortgrenzen 

blijft. Dit principe wordt grafisch voorgesteld in Grafiek 26. Twee alternatieve verwarm- en 

koelsystemen worden ter referentie ook uitgewerkt. Een eerste maakt gebruik van ventilo-

convectoren, aangestuurd door een gasboiler en een koeler, een tweede past klimaatplafonds toe, 

opnieuw in combinatie met een geothermische warmtepomp. Beide conventionele systemen maken 

gebruik van sturing op basis van aanwezigheid. Op werkdagen draait de installatie overdag op volle 

capaciteit, ’s nachts werkt het systeem slechts op 50% en tijdens de weekends wordt de uitrusting 

volledig uitgeschakeld. Deze sturingsmethode wordt grafisch voorgesteld in Grafiek 27. Om een meer 

realistische situatie te creëren, wordt in de simulatie gebruik gemaakt van verschillende rendementen 

voor de warmtepompen. Voor de passieve koeling wordt aangenomen dat het COP gelijk is aan 12, 

voor actieve koeling of verwarming wordt het COP echter ingeschat volgens Grafiek 28 en op basis van 

de output temperatuur van de warmtepomp (Jorissen, 2018; Sourbron, 2012). 
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GRAFIEK 26: THERMISCHE COMFORTGRENZEN VS RMOT EN OPERATIEVE TEMPERATUUR 

 

GRAFIEK 27: STURING VAN CONVENTIONELE SYSTEMEN 

 

GRAFIEK 28: GESIMULEERD COP EN INLAATTEMPERATUREN, GEBRUIKT VOOR DE LINEARISATIE VAN HET COP (JORISSEN, 2018) 
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Het derde luik bevat de ventilatie. Hierbij is gebruik gemaakt van balansventilatie met een constant 

debiet en een warmteterugwinning met 85% efficiëntie. Omdat het ventilatiesysteem voor alle 

scenario’s gelijk is, zal dit aspect niet mee opgenomen worden in de resultaten. 

Het vierde luik omvat de interne warmtewinsten en de bezettingsschema’s. Daar het om een 
kantoorgebouw gaat, wordt uitgegaan van een werkdag lopende van 8u tot 17u, met een middagpauze 

tussen 12u en 13u. 

Het vijfde luik neemt alle materiaaleigenschappen op. Voor dit project worden twee types 

verdiepingsvloeren gedefinieerd, één voor het scenario met de betonkernactivering en één voor de 

scenario’s met de ventilo-convectoren en het klimaatplafond. Respectievelijk worden beide situaties 

voorgesteld in Figuur 35 en Figuur 36. De buitenmuren van het kantoor blijven van opbouw steeds 

gelijk, ook dit element wordt dus niet opgenomen in de uiteindelijke vergelijking van de milieu-impact 

van de systemen. Wat de buitenwanden en ramen betreft, wordt uit gegaan van een opbouw die 

voldoet aan de huidige EPB-eisen. Concreet wordt een U-waarde kleiner dan 0,24 W/m²K 

verondersteld voor de wanden, de aangenomen opbouw is weergegeven in  Figuur 37. Voor de ramen 

wordt voldaan aan de maximale U-waarde van 1,5 W/m²K en Ug-waarde van 1,1 W/m²K. 

 

FIGUUR 35: VERDIEPINGSVLOER SCENARIO 1: BETONKERNACTIVERING 

 

 

FIGUUR 36: VERDIEPINGSVLOER SCENARIO 2 EN 3: CONVENTIONELE SYSTEMEN 
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FIGUUR 37: BUITENMUUR 

11.1.2. Resultaten 

Het BES-model genereert op basis van de ingevoerde gegevens diverse resultaten, die vervolgens 

geïnterpreteerd dienen te worden voor ze effectief praktisch kunnen worden gebruikt. De opmaak en 

interpretatie van het model werd uitgevoerd door Mohsen Sharifi, doctoraatstudent binnen de 

vakgroep ‘Architectuur en Stedenbouw’ aan Universiteit Gent. Voor de vergelijking van de milieu-

impact van de verschillende systemen zijn eigenlijk enkel de dimensionering van de installaties en het 

operationele energieverbruik relevant. Om de betreffende resultaten eerst te kaderen, wordt in 

Grafiek 29 de warmtevraagcurve voor de casus weergegeven. Hieruit kan afgeleid worden dat de 

maximale warmtevraag (de positieve waardes op de grafiek) 6,5 kW en de maximale koelvraag (de 

negatieve waardes) 9,8 kW bedraagt. 

GRAFIEK 29: WARMTEVRAAGCURVE 

 

De installaties voor de drie scenario’s worden op basis van deze verwarmings- en koelbehoefte 

gedimensioneerd, de resultaten zijn samengevat in Tabel 21.  
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TABEL 21: DIMENSIONERING INSTALLATIES VOOR DE 3 SCENARIO’S 

INSTALLATIE BETONKERN-

ACTIVERING 

VENTILO-

CONVECTOREN 

KLIMAAT- 

PLAFOND 

Gasboiler (kW) - 7,15 - 

Koeler (kW) 3 10 - 

Warmtepomp (kW) 10 - 10 

 

Om op een efficiënte wijze aan de koelbehoefte bij het basisscenario te voldoen, is een kleine koeler 

bovenop de geothermische warmtepomp aan te raden. Bij gebrek aan een kleine koelunit in de LCA-

database, wordt voor deze casus beslist om gebruik te maken van één grotere warmtepomp. Hierbij 

wordt het opwekkingssysteem gekoppeld aan twee afgiftesystemen, namelijk betonkernactivering als 

primair en luchtkoeling als secundair systeem.  

Naast de dimensionering van de geothermische warmtepomp dient ook een inschatting gemaakt te 

worden van de afmetingen van het boorveld. Voor een dergelijke grootte van warmtepomp wordt 

gemiddeld een grondboring met een lengte van 120 tot 160 m uitgevoerd. Indien het steenachtige 

gronden betreft of belangrijke waterstromen aanwezig zijn, zal de lengte eerder 120 m bedragen. 

Indien het om zand- of kleigrond gaat waarbij zich geen waterstromen in de grondlagen bevinden, 

neigt de lengte eerder naar 160 m. Het wordt aangeraden de grondwarmtewisselaar uit te voeren met 

de volledige lengte in één boorgat, in plaats van twee boorgaten met de helft van de lengte (Cano, 

2019).  

Voor wat betreft het energieverbruik, wordt opnieuw een samenvattende tabel opgesteld waarin de 

resultaten voor de drie scenario’s vermeld worden.  

TABEL 22: ENERGIEVERBRUIK VOOR DE 3 SCENARIO’S 

ENERGIEVERBRUIK BETONKERN-

ACTIVERING 

VENTILO-

CONVECTOREN 

KLIMAAT- 

PLAFOND 

Verwarming (kWh/m²) 10,7 10,1 14 

Koeling (kWh/m²) 

    - primair systeem 

    - secundair systeem 

 

8,9 

1,17 

 

12,78 

- 

 

14,5 

- 

Ontvochtiging (kWh/m²) - - 3,63 

Bruto energieverbruik (kWh/m²) 

    - gas 

    - elektriciteit 

 

- 

7 

 

11,2 

3,65 

 

- 

10,5 

 

Zoals te zien is in Tabel 22, wordt aan het scenario met het klimaatplafond ontvochtiging toegevoegd. 

Het onderdeel voor het ontvochtigen van de lucht, om condensatie tijdens het koelen met de 

klimaatplafonds te vermijden, maakt deel uit van het ventilatiesysteem. De milieukost voor dit kleine 

bijkomende element in de ventilatie-installatie, wordt bij de vergelijking van de milieukost van de 

installaties bij benadering verwaarloosd. Er dient opgemerkt te worden, dat bij integratie van 

luchtkoeling, het volledige ventilatiesysteem op een grotere capaciteit zal moeten worden 

gedimensioneerd in vergelijking met de basisdimensionering in functie van de hygiënische 

ventilatiedebieten. Uiteraard zal dit gevolgen hebben voor de milieukost met betrekking tot het luik 

ventilatie. Om de focus te houden op het verwarm- en koelsysteem, wordt deze extra milieukost niet 

in rekening gebracht, al moet deze nota wel in het achterhoofd gehouden worden bij het maken van 

conclusies. De nodig energie om de lucht te ontvochtigen, wordt echter wel in rekening gebracht en 

doorgerekend bij de milieukost ten gevolge van het operationele energieverbruik. Het energieverbruik 
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voor de ontvochting wordt niet uit het BES-model gehaald, maar baseert zich op gegevens uit de 

literatuur (Cornelis & Vermeulen, 2019).  

11.2. Scenario 1: betonkernactivering 

Scenario 1, het basisscenario met betonkernactivering, vertegenwoordigt de situatie met de thermisch 

geactiveerde vloeren. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk licht het volledige systeem toe, in de 

tweede paragraaf wordt de milieu-impact ten gevolge van de voorgestelde materialen uitgebreid 

besproken, de derde paragraaf behandelt de milieu-impact voor het operationele energieverbruik.  

11.2.1. Beschrijving systeem 

Binnen de cluster van thermisch geactiveerde vloeren wordt voor de vergelijking van de systemen 

gekozen om betonkernactivering te gebruiken als afgiftesysteem. Het eerste argument waarom voor 

BKA gekozen is, is omdat het afgiftesysteem van werking het sterkst afwijkt van de conventionele 

systemen, wat de meest interessante resultaten zou moeten opleveren in de vergelijkende studie. De 

tweede reden voor deze keuze is, dat vloeren met BKA, zoals geconcludeerd werd in Hoofdstuk 10.5, 

binnen de TGV het meeste potentieel hebben bij het behalen van een lage milieuscore.  

Scenario 1 gaat uit van een GEOTABS-concept. Hierbij wordt de betonkernactivering gecombineerd 

met een geothermische warmtepomp.  

11.2.2. Milieu-impact materiaal  

Het bepalen van de milieu-impact ten gevolge van de materialen verloopt volgens de werkwijze zoals 

eerder beschreven en toegepast in Hoofdstuk 9.5. De reeds verzamelde milieuprofielen worden 

aangevuld met de profielen voor de productie en afvalverwerking van de verschillende onderdelen van 

de technische installatie. Voor de productiefase wordt gebruik gemaakt van zes installatieonderdelen: 

 de watervoerende leidingen voor BKA; 

 een geothermische warmtepomp van 13 kW; 

 PE aardsondes met een lengte van 150 m; 

 een expansievat van 25 l; 

 een pomp van 40 kW; 

 koelvloeistof: R134a. 

Voor de eindelevensfase worden de milieuprofielen verzameld van de verscheidene materialen 

waaruit de installatie is opgebouwd: 

 aluminium (Al); 

 karton; 

 koper (Cu); 

 plastic mix; 

 polyethyleen (PE); 

 polypropyleen (PP); 

 polyvinylchloride (PVC); 

 rubber; 

 staal; 

 verf. 

Vervolgens kunnen de milieukosten per levenscyclusfase berekend worden. Het eindresultaat is het 

milieuprofiel van de GEOTABS-installatie, gedimensioneerd voor het tussenverdiep van het casus 
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kantoorgebouw, voor een volledige levenscyclus bij een periode van 60 jaar. Beide resultaten worden 

voorgesteld in Grafiek 30. 

GRAFIEK 30: MILIEU-MATERIAALKOST VOOR SCENARIO 1 

 

Grafiek 30 toont aan dat de constructie- en eindelevensfase bij scenario 1 verhoudingsgewijs quasi 

geen impact hebben op het milieu. De grootste milieubelasting situeert zich in de gebruiksfase. Daar 

de milieukost tijdens deze levensfase gedomineerd wordt door het nodige aantal vervangingen, kan 

eigenlijk geconcludeerd worden dat de werkelijke oorzaak van de hoge milieu-impact ligt bij de 

productie van de installaties. Met behulp van Grafiek 31 wordt een detail gegenereerd van de 

productiefase om een beter beeld te verkrijgen van de verdeling van de milieukosten.  

GRAFIEK 31: MILIEU-MATERIAALKOST VAN DE PRODUCTIEFASE VOOR SCENARIO 1 
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Grafiek 31 maakt duidelijk dat installatieonderdelen met grote afmetingen, die vervaardigd zijn uit een 

aanzienlijk deel metalen, een bijzonder grote impact hebben op het milieu. De productie en/of 

verwerking van deze metalen hebben voornamelijk een sterke invloed op de indicator ‘menselijke 
toxiciteit’. De grote hoeveelheid metalen verklaart, los van de productiefase, ook de lage milieukost 

op het aspect afvalverwerking, door de ruime mogelijkheden voor hergebruik van het basismateriaal. 

11.2.3. Milieu-impact energie 

In scenario 1 wordt enkel elektriciteit gebruikt om de energievraag te dekken.  

De totale milieubelasting ten gevolge van het operationele energieverbruik kan berekend worden door 

het bruto energieverbruik te vermenigvuldigen met het milieuprofiel van de Belgische elektriciteitsmix, 

een factor 60 die de levensduur van het kantoorgebouw in rekening brengt, en het vloeroppervlak.  

Het bruto energieverbruik van 7kWh/m², verkregen uit het BES-model, kan hierdoor vertaald worden 

naar een totale milieukost gelijk aan € 11 140,92. 

11.3. Scenario 2: ventilo-convectoren 

Scenario 2 beschrijft het eerste conventionele referentiesysteem, waarbij ventilo-convectoren 

gebruikt worden als afgifte-element. 

De eerste paragraaf van dit hoofdstuk licht het volledige systeem toe, in de tweede paragraaf wordt 

de milieu-impact ten gevolge van de voorgestelde materialen uitgebreid besproken, de derde 

paragraaf behandelt de milieu-impact voor het operationele energieverbruik.  

11.3.1. Beschrijving systeem 

In het ruime assortiment conventionele systemen wordt bij het eerste referentiescenario gekozen voor 

ventilo-convectoren als afgiftesysteem, een vaak aangewende techniek bij renovaties en in low-budget 

kantoorgebouwen, waar het esthetische aspect van ondergeschikt belang is (Boydens, 2019). 

Scenario 2 combineert ventilo-convectoren met afzonderlijke opwekkingsystemen voor het 

verwarmen en koelen, respectievelijk worden een boiler en koeler toegepast. 

11.3.2. Milieu-impact materiaal 

Het bepalen van de milieu-impact ten gevolge van de materialen verloopt volgens de werkwijze zoals 

eerder beschreven en toegepast in Hoofdstuk 9.5. De reeds verzamelde milieuprofielen worden 

aangevuld met de profielen voor de productie en afvalverwerking van de verschillende onderdelen van 

de technische installatie. Voor de productiefase wordt gebruik gemaakt van vijf installatieonderdelen: 

 10 ventilo-convectoren; 

 een gasboiler van 10 kW; 

 een expansievat van 25 l; 

 een koelinstallatie; 

 koelvloeistof: R134a. 

Bij gebrek aan bepaalde installaties in de Simapro-database, worden de ventilo-convectoren benaderd 

als decentrale ventilatiesystemen en de koelinstallatie als een lucht/water warmtepomp. 

Voor de eindelevensfase worden de milieuprofielen verzameld van de verscheidene materialen 

waaruit de installatie is opgebouwd: 



87 

 aluminium (Al); 

 karton; 

 koper (Cu); 

 plastic mix; 

 polyethyleen (PE); 

 polypropyleen (PP); 

 polyvinylchloride (PVC); 

 rotswol; 

 staal; 

 verf. 

Vervolgens kunnen de milieukosten per levenscyclusfase berekend worden. Het eindresultaat is het 

milieuprofiel van de installatie van scenario 2, gedimensioneerd voor het tussenverdiep van het casus 

kantoorgebouw, voor een volledige levenscyclus bij een periode van 60 jaar. Beide resultaten worden 

voorgesteld in Grafiek 32. 

GRAFIEK 32: MILIEU-MATERIAALKOST VOOR SCENARIO 2 

 

Voor Grafiek 32 gelden dezelfde bemerkingen als voor Grafiek 30. De constructie- en eindelevensfase 

hebben verhoudingsgewijs geen impact op het milieu. De werkelijke oorzaak van de hoge milieu-

impact situeert zich opnieuw bij de productie van de installaties. In Grafiek 33 wordt voor de 

volledigheid de productiefase opnieuw in detail voorgesteld. De resultaten liggen ook hier in dezelfde 

lijn als bij het eerste scenario. De installatieonderdelen met grote afmetingen die vervaardigd zijn uit 

een aanzienlijke hoeveelheid metalen, hebben een bijzonder grote impact op het milieu, met name 

vooral op de indicator ‘menselijke toxiciteit’. 
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GRAFIEK 33: MILIEU-MATERIAALKOST VAN DE PRODUCTIEFASE VOOR SCENARIO 2 

 

11.3.3. Milieu-impact energie 

In scenario 2 wordt zowel elektriciteit als gas gebruikt om de energievraag te dekken.  

De milieubelasting van het elektriciteitsverbruik kan berekend worden door het betreffende bruto 

energieverbruik te vermenigvuldigen met het milieuprofiel van de Belgische elektriciteitsmix, een 

factor 60 die de levensduur van het kantoorgebouw in rekening brengt, en het vloeroppervlak. De 

milieubelasting van het gasverbruik kan analoog berekend worden, uiteraard op basis van het 

milieuprofiel voor gas op de Belgische markt. Dit profiel ontbrak echter in de LCA-database. In de 

literatuur wordt beschreven dat een goede benadering gemaakt kan worden door het gebruik van het 

Zwitserse milieuprofiel voor gas, mits vervanging van de onderliggende processen door hun Belgische 

variant (Allacker e.a., 2018). De totale milieukost ten gevolge van het operationele energieverbruik kan 

verkregen worden door beide milieubelastingen op te tellen. 

Het elektriciteitsverbruik van 3,65 kWh/m² en het gasverbruik van 11,20 kWh/m², verkregen uit het 

BES-model, kunnen hierdoor vertaald worden naar een totale milieukost gelijk aan € 8 404,61.  

Om de bekomen waarde enigszins te kaderen, wordt een algemene vergelijking gemaakt tussen de 

milieukost voor het elektriciteits- en het gasverbruik voor 1 kWh. In Grafiek 34 is te zien dat de 

milieukost voor 1 kWh aan elektriciteit bijna zeven keer zo groot is als voor 1 kWh gas. De verschillen 

situeren zich hoofdzakelijk bij de milieu-indicatoren ‘klimaatverandering’, ‘vermesting’ en ‘menselijke 
toxiciteit’. 
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GRAFIEK 34: VERGELIJKING MILIEU-IMPACT ELEKTRICITEITS- EN GASVERBRUIK 

 

11.4. Scenario 3: klimaatplafond 

Scenario 3 beschrijft het tweede conventionele referentiesysteem, waarbij een klimaatplafond 

gebruikt worden als afgifte-element. 

De eerste paragraaf van dit hoofdstuk licht het volledige systeem toe, in de tweede paragraaf wordt 

de milieu-impact ten gevolge van de voorgestelde materialen uitgebreid besproken, de derde 

paragraaf behandelt de milieu-impact voor het operationele energieverbruik. 

11.4.1. Beschrijving systeem 

In het ruime assortiment conventionele systemen wordt bij het tweede referentiescenario gekozen 

voor een volledig klimaatplafond als afgiftesysteem, een techniek die vaak aangewend wordt in de 

modernere kantoorgebouwen, waar comfort en esthetiek een standaardwaarde zijn (Boydens, 2019). 

Hierbij wordt gekozen voor een verzinkt stalen systeemplafond met PE-meerlagenbuizen als klassieke 

uitvoering.  

Scenario 3 kiest voor een klimaatplafond in combinatie met een lucht/water warmtepomp als 

opwekkingssysteem om zowel de warmte- als koeltevraag te dekken.  

11.4.2. Milieu-impact materiaal 

Het bepalen van de milieu-impact ten gevolge van de materialen verloopt eveneens volgens de 

werkwijze zoals eerder beschreven en toegepast in Hoofdstuk 9.5. De reeds verzamelde 

milieuprofielen worden aangevuld met de profielen voor de productie en afvalverwerking van de 

verschillende onderdelen van de technische installatie. Voor de productiefase wordt gebruik gemaakt 

van tien installatieonderdelen, materialen en processen: 

 een geothermische warmtepomp van 10 kW; 

 PE aardsondes met een lengte van 150 m; 

 een expansievat van 25 l; 

 een pomp van 40 kW; 

 koelvloeistof: R134a; 
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 PE-meerlagenbuis; 

 staal; 

 rotswol; 

 verf; 

 het rollen van een staalplaat; 

 het bewerken van metaal; 

 een zinkcoating. 

Bij gebrek aan een klimaatplafond in de Simapro-database wordt, zoals uit de bovenstaande lijst af te 

leiden was, het afgiftesysteem volledig zelf samengesteld.  

Voor de eindelevensfase worden de milieuprofielen verzameld van de verscheidene materialen 

waaruit de installatie is opgebouwd: 

 PE-meerlagenbuis; 

 aluminium (Al); 

 karton; 

 koper (Cu); 

 plastic mix; 

 polyethyleen (PE); 

 polypropyleen (PP); 

 polyvinylchloride (PVC); 

 rotswol; 

 staal; 

 verf. 

Vervolgens kunnen de milieukosten per levenscyclusfase berekend worden. Het eindresultaat is het 

milieuprofiel van de installatie van scenario 3, gedimensioneerd voor het tussenverdiep van het casus 

kantoorgebouw, voor een volledige levenscyclus bij een periode van 60 jaar. Beide resultaten worden 

voorgesteld in Grafiek 35. 
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GRAFIEK 35: MILIEU-MATERIAALKOST VOOR SCENARIO 3 

 

Ook in Grafiek 35 is het duidelijk dat de constructie- en eindelevensfase verhoudingsgewijs quasi geen 

impact hebben op het milieu, de productiefase daarentegen ligt aan de basis van de hoge 

milieubelasting van de totale installatie. In tegenstelling tot de voorgaande scenario’s, is de milieukost 
van de productie- en gebruiksfase ongeveer gelijk aan elkaar. Dit betekent dat de meeste installatie-

onderdelen gedurende de levensduur van het gebouw, slechts éénmaal vervangen dienen te worden. 

Opnieuw wordt de productiefase naderbij geanalyseerd om een beter beeld te krijgen van de verdeling 

van de milieukosten. 

GRAFIEK 36: MILIEU-MATERIAALKOST VAN DE PRODUCTIEFASE VOOR SCENARIO 3 
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Extreme waarden worden waargenomen in Grafiek 36 voor de milieukost van het klimaatplafond, 

zeker wat de milieu-indicator ‘menselijke toxiciteit’ betreft. Grafiek 37 tracht de oorzaak te vinden voor 

deze extreme waarden, door elk aspect binnen de productie van het klimaatplafond afzonderlijk weer 

te geven. 

GRAFIEK 37: CIRKELDIAGRAM VERDELING MILIEU-MATERIAALKOST KLIMAATPLAFOND 

 

Er kan geconstateerd worden dat de metalen en hun verwerkingsprocessen opnieuw de bepalende 

factoren zijn. Specifiek voor het klimaatplafond zijn het staal zelf, het proces voor de bewerking van 

het staal en de zink coating de aanleiding voor deze extreme milieukost.  

11.4.3. Milieu-impact energie 

In scenario 3 wordt opnieuw enkel elektriciteit gebruikt om de energievraag te dekken.  

De totale milieubelasting ten gevolge van het operationele energieverbruik kan berekend worden door 

het bruto energieverbruik te vermenigvuldigen met het milieuprofiel van de Belgische elektriciteitsmix, 

een factor 60 die de levensduur van het kantoorgebouw in rekening brengt, en het vloeroppervlak.  

Het bruto energieverbruik van 10,50 kWh/m², verkregen uit het BES-model, kan hierdoor vertaald 

worden naar een totale milieukost gelijk aan € 16 711,39. 

11.5. Vergelijkende studie 

Eerst en vooral wil met dit proefschrift een idee gevormd worden van de milieu-impact van thermisch 

geactiveerde vloeren in vergelijking met enkele conventionele verwarmings- en koelsystemen. Binnen 

de totale milieukost wordt onderscheid gemaakt tussen drie elementen: de milieu-materiaalkost van 

het vloerpakket, de milieu-materiaalkost ten gevolge van de verwarmings- en koelinstallatie en de 

milieukost te wijten aan het operationele energieverbruik. Constructie-onderdelen, installaties of 

energieverbruiken die constant blijven binnen de drie scenario’s worden voor deze vergelijking dus 
buiten beschouwing gelaten. Het is mogelijk om de milieukost voor te stellen vanuit verschillende 

standpunten: op het niveau van de volledige casus, per m² vloeroppervlak of per kWh primair 

energieverbruik. Een samenvatting van de resultaten met betrekking tot de milieukost wordt 

weergegeven in Tabel 23. 
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TABEL 23: VERGELIJKING MILIEU-IMPACT VAN DE 3 SCENARIO’S 

 

BETONKERN-

ACTIVERING 

VENTILO-

CONVECTOREN 

KLIMAAT- 

PLAFOND 

Vloerpakket (€) 21 618,25 9 445,71 9 445,71 

Installatie (€) 8 157,03 11 968,07 64 422,79 

Energieverbruik (€) 11 140,92 8 404,61 16 711,39 

TOTALE milieukost (€) 40 916,20 29 818,40 90 579,90 

Vloerpakket (€/m²) 37,93 16,57 16,57 

Installatie (€/m²) 14,31 21,00 113,02 

Energieverbruik (€/m²) 19,55 14,74 29,32 

TOTALE milieukost (€/m²) 71,78 52,31 158,91 

Vloerpakket (€/kWh) 0,04 0,01 0,01 

Installatie (€/kWh) 0,01 0,02 0,07 

Energieverbruik (€/kWh) 0,02 0,01 0,02 

TOTALE milieukost (€/kWh) 0,07 0,04 0,10 

 

Om de functionele eenheid uit te drukken in €/kWh, wordt gebruik gemaakt van het primaire 

energieverbruik voor een periode van 60 jaar. Hiervoor wordt het jaarlijkse bruto energieverbruik voor 

elektriciteit en gas vermenigvuldigd met een conventionele omrekenfactor voor de betreffende 

energiedrager. Deze factor wordt vastgelegd in het Energiebesluit; voor gas wordt de waarde 1 

aangenomen, voor elektriciteit 2,5 omwille van productie- en transportverliezen (Vlaams 

Energieagentschap, z.d.). Vervolgens worden de twee primaire verbruiken gesommeerd en 

vermenigvuldigd met een factor 60, die de levensduur van het kantoorgebouw in acht neemt. 

Om de gegevens in Tabel 23 duidelijker voor te stellen, en een antwoord te vinden op de 

onderzoeksvraag of het operationele energieverbruik een goede indicatie is voor de milieu-impact van 

een kantoorgebouw, worden in Grafiek 38 de drie scenario’s naast elkaar geplaatst en uitgezet in 

functie van de milieukost en het operationele energieverbruik. 
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GRAFIEK 38: VERGELIJKING MILIEU-IMPACT EN PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK VAN DE 3 SCENARIO’S 

 

Zowel uit Tabel 23, als Grafiek 38 is af te lezen dat de milieu-impact, in tegenstelling tot wat de 

literatuur aangeeft, allesbehalve de belangrijkste bron is voor de negatieve milieueffecten (Haas & 

Naber, 2013; van den Dobbelsteen, 2004). Het grootste aandeel van de totale milieubelasting wordt 

namelijk bepaald door de materialen. Van scenario tot scenario varieert de verdeling tussen de 

milieukost ten gevolge van het vloerpakket en die van de installatie. Voor scenario 1 weegt het 

vloerpakket het zwaarst door, voor scenario 2 en 3 zorgt de installatie voor de grootste milieu-impact.  

De milieu-impact wordt dus niet meer hoofdzakelijk bepaald door het operationele energieverbruik 

van het kantoorgebouw, een statement dat bij elk scenario gemaakt kan worden. Dit kan enerzijds te 

wijten zijn aan het feit dat voor de casus uit gegaan is van een energetisch performant kantoorgebouw, 

daar waar de reeds sterk verouderde literatuurbronnen gebruik maakten van metingen op het 

toenmalig bestaande patrimonium. Anderzijds focust de case study zich op het materiaal- en 

energieverbruik van een tussenverdieping in een kantoorgebouw, de transmissieverliezen naar de 

omgeving zijn bij deze situatie uiteraard een pak lager dan wanneer het een gelijkvloerse of verdieping 

onder het dak betreft. Daarnaast moet opgemerkt worden dat zelfs het operationeel primair 

energieverbruik geen goede indicatie is voor de vergelijking van de milieukost voor het energieverbruik 

van verschillende systemen. Een praktisch voorbeeld van deze situatie is terug te vinden in Grafiek 38. 

Hoewel het primaire energieverbruik in scenario 2 significant groter is dan het verbruik in scenario 1, 

moet geconstateerd worden dat de milieukost voor het energieverbruik in scenario 2 juist significant 

kleiner is dan in scenario 1. De oorzaak voor dit opmerkelijke verschil ligt bij het feit dat de milieukost 

voor 1kWh, zoals reeds besproken werd in Hoofdstuk 11.3.3, voor elektriciteit bijna zeven maal zo 

groot is als deze voor gas. 

Op de volledige impact kan gesteld worden dat het scenario met de ventilo-convectoren in deze 

courante casus voor de beste milieuscore zorgt. De milieukost voor het scenario met de 

betonkernactivering ligt ongeveer 40% hoger dan deze van de ventilo-convectoren. Het scenario met 

het klimaatplafond doet het op milieuvlak niet zo goed, de milieubelasting bedraagt namelijk 3 keer zo 
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veel als deze van het beste scenario. Ten opzichte van de conventionele scenario’s moet dus gesteld 
worden dat het GEOTABS-systeem noch een opmerkelijk betere, noch een slechtere impact heeft op 

het milieu.  

Er moet opgemerkt worden dat de voorgaande vergelijking gemaakt werd op basis van een courante 

vloersamenstelling. Indien een studie uitgevoerd wordt om tot een scenario te komen met de laagst 

mogelijke milieu-impact met dezelfde installaties, kan het aspect ‘milieu-impact van het vloerpakket’ 
nog verder geoptimaliseerd worden. In Grafiek 39 wordt daarom een variant gemaakt op de 

voorgaande resultaten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beste vloeropbouwen en materialen.  

GRAFIEK 39: VERGELIJKING MILIEU-IMPACT EN PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK VAN DE 3 SCENARIO’S: GEOPTIMALISEERD VLOERPAKKET 

 

In Grafiek 39 wordt geen significant verschil meer waargenomen tussen scenario 1 en 2, beide opties 

kunnen als relatief milieuvriendelijk beschouwd worden. Voor scenario 3 worden nog steeds bijzonder 

hoge waarden bekomen, omdat de meest courante uitvoering van het klimaatplafond, met de zeer 

nadelige milieu-impact, nog steeds van toepassing is. Indien ook hier een optimalisatie uitgevoerd 

wordt, waarbij de stalen afwerking vervangen wordt door een meer milieubewust systeem met 

gipsplaten, zal de uiteindelijke milieukost aanzienlijk dalen. Deze keuze beïnvloedt echter ook het 

energieverbruik, de warmteafgifte met de gipsplaten verloopt namelijk minder optimaal dan 

voorheen, wat de totale milieukost dan weer doet stijgen. Een inschatting van de milieukost na 

optimalisatie van het basismateriaal in het klimaatplafond vereist een volledige nieuwe berekening en 

simulatie. Een dergelijke optimalisatie biedt geen echte meerwaarde aan deze thesis en wordt 

bijgevolg niet uitgevoerd. 

Wanneer een kantoorgebouw ontworpen moet worden met een zo laag mogelijke impact op het 

milieu over de volledige levensduur van het gebouw, kan zowel geopteerd worden om het GEOTABS-

scenario, als het scenario met de ventilo-convectoren toe te passen. 
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11.6. Conclusie 

Thermisch geactiveerde vloeren, maar systemen met betonkernactivering in het bijzonder, hebben in 

vergelijking met de conventionele systemen een laag-gemiddelde milieu-impact. Indien een courante 

vloeropbouw toegepast wordt, ligt de milieukost voor het scenario met de betonkernactivering 

ongeveer 40% hoger dan deze van het best scorende scenario, namelijk deze met de ventilo-

convectoren. Indien de vloerpakketten echter zodanig geoptimaliseerd worden dat ze de best 

mogelijke samenstelling hebben, kunnen de scenario’s met betonkernactivering en ventilo-

convectoren als gelijkwaardig beschouwd worden, wat de milieu-impact betreft. Er kan dus 

geconcludeerd worden dat een kantoorgebouw met thermisch geactiveerde vloeren zeker over 

potentieel beschikt binnen het kader van duurzaam bouwen. 

Wat de stelling: “Het operatieve energieverbruik is een goede indicatie voor de milieu-impact van een 

kantoorgebouw” betreft, moet deze na het uitvoeren van dit onderzoek volledig tegengesproken 
worden. In de huidige energetisch performante kantoorgebouwen wordt een veel lager 

energieverbruik waargenomen dan in oudere kantoren, waardoor de milieukost voor het operationele 

energieverbruik nu veel minder zwaar doorweegt op het totaal. Afgezien daarvan, is het operationeel 

primair energieverbruik zelfs geen goede indicatie voor de milieukost van het energieverbruik alleen, 

doordat er grote verschillen waar te nemen zijn tussen de milieukost van gas en elektriciteit onderling. 
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Deel 4: Besluit 

Deze masterproef stelde als doel na te gaan of thermisch geactiveerde vloeren een milieubewuste 

keuze zijn als afgiftesysteem voor verwarming en/of koeling. De studie focuste zich op 

vloerverwarming, plafondkoeling en betonkernactivering in verdiepingsvloeren van kantoor-

gebouwen. Het onderzoek naar de milieu-impact van de systemen richtte zich op drie niveaus: 

materiaal-, element- en gebouwniveau. Met behulp van de MMG-methode werd de milieu-impact 

over de volledige levenscyclus van de systemen ingeschat. Daarnaast werd het energieverbruik door 

middel van een BES-model gesimuleerd. Om tot het uiteindelijk antwoord te komen op de 

onderzoeksvraag, werd het onderzoek opgesplitst in drie deelonderzoeken, volgens de drie niveaus. 

In het eerste deel werd de milieu-impact van de materialen binnen een vloerpakket met een 

geïntegreerd oppervlaktestralingssysteem onder de loep genomen. In het tweede deel werd de milieu-

impact van de mogelijke samenstellingen van de verschillende thermisch geactiveerde vloeren 

bestudeerd. En in het laatste deelonderzoek werd de milieu-impact van een scenario met thermisch 

geactiveerde vloeren vergeleken met twee conventionele scenario’s om te verwarmen en te koelen.  

In het eerste deelonderzoek werden de materialen per laag van het vloerpakket geselecteerd en naar 

milieu-impact met elkaar vergeleken. Vijf materiaalgroepen werden onderscheiden: vloerafwerking, 

dekvloer, overige lagen, draagstructuur en watervoerende leidingen. Binnen elke laag werd op zoek 

gegaan naar het best en het slechtst presterende materiaal. Vervolgens werd gekeken waar de 

courante materiaalkeuze zich binnen dit kader situeerde. Uit de analyse kwam naar voor dat parket als 

vloerafwerking, een verhoogde vloer als ‘overige lagen’ en een ribbenvloer als draagstructuur, de 
meest milieuvriendelijke materialen zijn. Ingevoerde natuursteen tegels, een verlaagd plafond met 

staal en een draagvloer uit ter plaatse gegoten beton zijn respectievelijk de meest milieubelastende 

opties. Wat de courante materialen betreft, moest geconcludeerd worden dat de gangbare Belgische 

constructiematerialen vanuit milieustandpunt zeker niet altijd de beste keuze zijn. Met de recente LCA-

tool ‘Totem’, werden reeds de eerste stappen gezet naar de bewustmaking van de milieu-impact van 

de gemaakte materiaalkeuzes bij de bouwpartners. Een uitgebreide studie werd uitgevoerd naar de 

milieukost van de watervoerende leidingen. Bij gebrek aan exacte gegevens van producenten, werd in 

Simapro een benadering gemaakt van een PE-meerlagenbuis. Hoewel het een eerder klein element 

betreft, werd toch een relatief grote milieukost waargenomen ten gevolge van het belastende 

productieproces, meer specifiek door het lassen van het aluminiumlaagje. 

In het tweede deelonderzoek werd de effectieve milieu-impact van de verschillende thermisch 

geactiveerde vloeren bestudeerd. De studie van de milieu-impact van de materialen werd hierbij 

toegepast op enkele vooraf gedefinieerde templates voor de opbouw van een verdiepingsvloer, zowel 

met als zonder geïntegreerd oppervlaktestralingssysteem. Wat de studie van de onderlinge 

verhouding van de milieukost van de lagen betreft, zijn de resultaten voor interpretatie vatbaar. Bij de 

optimale vloersamenstelling voor TGV bleken de watervoerende leidingen het zwaarst door te wegen. 

De courante uitvoeringen, met uitzondering van deze voor de vloerverwarming waarbij de 

materiaalgroep ‘overige lagen’ veruit het meest dominant is, sluiten steeds vrij dicht aan bij de 

resultaten voor de optimale vloersamenstelling. De meeste variatie in milieukost bij de lagen werd 

waargenomen bij de draagstructuur en de vloerafwerking. Uit het onderzoek op elementniveau kon 

geconstateerd worden dat het vloerpakket met de verhoogde vloer de best mogelijke vloeropbouw is, 

en de vloer met betonkernactivering, binnen de selectie thermisch geactiveerde vloeren, het meeste 

potentieel heeft bij het voorop stellen van een lage milieulast over de volledige levenscyclus. Bij de 

keuze voor een klassieke vloeropbouw en courante materialen, werden de beste resultaten bekomen 
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bij het vloerpakket met plafondkoeling. Algemeen kon geconcludeerd worden dat de milieukost voor 

een thermisch geactiveerde vloer minstens tweemaal zo hoog ligt dan voor een standaard vloer. 

In het derde deelonderzoek werden de thermisch geactiveerde vloeren in een bredere context 

geplaatst. Drie courante scenario’s om te verwarmen en te koelen in kantoorgebouwen werden hierbij 

met elkaar vergeleken naar impact op het milieu. In een eerste scenario werd gebruik gemaakt van 

betonkernactivering, een tweede werkt met ventilo-convectoren en het laatste paste een 

klimaatplafond toe. Om het operationele energieverbruik en de dimensionering van de installaties zo 

goed mogelijk in te schatten, werden de scenario’s toegepast op een fictieve casus en uitgewerkt in 

een BES-model. Het materiaalfacet bleek voor alle scenario’s sterker door te wegen op de totale 
milieukost dan het facet energie. Het lage energieverbruik voor de casus ligt aan de basis van deze 

resultaten en is te wijten aan het energetisch performant gebouwontwerp en de keuze voor een 

tussenverdieping als casus. De stelling, dat het operatieve energieverbruik een goed indicatie is voor 

de milieu-impact van een kantoorgebouw, moet na het uitvoeren van dit onderzoek volledig 

tegengesproken worden. Meer zelfs, het operationeel primair energieverbruik werd zelfs niet als 

goede indicator bevonden voor het inschatten van de milieulast van het totale energieverbruik, 

omwille van de grote verschillen tussen de milieukost van gas en elektriciteit. De vergelijkende studie 

van de totale milieu-impact van de scenario’s wees uit dat thermisch geactiveerde vloeren, maar 
systemen met betonkernactivering in het bijzonder, een laag-gemiddelde milieu-impact hebben in 

vergelijking met de conventionele systemen. Bij het toepassen van een courante vloeropbouw, ligt de 

milieukost voor het scenario met de betonkernactivering ongeveer 40% hoger dan deze van het best 

scorende scenario, namelijk deze met de ventilo-convectoren. Bij optimalisatie van de vloerpakketten, 

kunnen de hiervoor reeds vernoemde scenario’s als gelijkwaardig beschouwd worden. Er kan dus 

geconcludeerd worden dat een kantoorgebouw met thermisch geactiveerde vloeren zeker over 

potentieel beschikt binnen het kader van duurzaam bouwen. 

Deze masterproef trachtte een zo goed mogelijk beeld te geven van de milieu-impact van thermisch 

geactiveerde vloeren, enkele zaken dienen echter wel in het achterhoofd gehouden te worden.  

Milieu-impact is een relatief begrip, afhankelijk van de gekozen beoordelingsmethode worden andere 

resultaten bekomen. De gemaakte selectie van milieu-indicatoren en het wegingsprincipe bepalen 

eigenlijk al waar de prioriteiten gelegd willen worden binnen het milieukader. De MMG-methode, die 

binnen deze thesis toegepast werd, baseert zich op de voor België belangrijke milieuthema’s. Hoewel 

er op elk vlak geprobeerd is om een zo goed mogelijke weerspiegeling te geven van de realiteit, werden 

doorheen het onderzoek, bij gebrek aan exacte documentatie, verschillende aannames en 

benaderingen gemaakt die de resultaten eventueel beïnvloed zouden kunnen hebben. Uiteraard is het 

zo dat elke situatie verschillend is; zeker wat het laatste deelonderzoek betreft, is het dus mogelijk dat 

de werkelijke resultaten afwijken van de algemene bevindingen uit deze studie.  
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Bijlages 

Bijlage 1: Naamgeving materialen Totem 

TABEL 24: NAAMGEVING MATERIALEN VLOERAFWERKING IN TOTEM 

VLOERAFWERKING  LAAG  NAAMGEVING TOTEM DIKTE (M) 

Epoxy L1 Vloerafwerking, hard - epoxy gietvloer - 0,4 cm 0,004 

Polyurethaan L1 Vloerafwerking, hard - PUR gietvloer - 0,3 cm 0,003 

Laminaat L1 Vloerafwerking, hard - laminaat (dikte 7 mm) 0,013 

Linoleum L1 Vloerafwerking, zacht - linoleum (dikte 2,5 mm) 0,0025 

Parket L1 Vloerafwerking, hard - parket - hardhout, gelijmd 0,022 

Keramische tegels L1 Vloerafwerking, hard - tegels - keramisch (geperst verglaasd gres; 30 x 30cm) gelijmd 0,010 

Natuursteen tegels (inheems) L1 Vloerafwerking, hard - natuursteentegels (inheems; 40x40x2 cm) in mortel 0,075 

Natuursteen tegels (ingevoerd) L1 Vloerafwerking, hard - natuursteentegels (ingevoerd; 40x40x2,5 cm) in mortel 0,08 

Vast tapijt L1 Vloerafwerking, zacht - tapijt - getuft vast tapijt (courant gebruik (T3)) enkelzijdige verlijming 0,075 

Vinyl (PVC) L1 Vloerafwerking, zacht - PVC, gelijmd - 0,25 cm 0,0025 

 

TABEL 25: NAAMGEVING MATERIALEN DEKVLOER IN TOTEM 

DEKVLOER LAAG  NAAMGEVING TOTEM DIKTE (M) 

Cementdekvloer (50mm) L2 Vloer, wapening van de dekvloer - wapeningsnet 0,002 

L1 Vloer, onderlaag voor vloerafwerking - dekvloer - cementgebonden - 5 cm 0,05 

Anhydrietdekvloer (45mm) L2 Vloer, wapening van de dekvloer - wapeningsnet 0,002 

L1 Vloer, onderlaag voor vloerafwerking - dekvloer- anhydriet bindmiddel 0,045 

Cementdekvloer (80mm) L2 Vloer, wapening van de dekvloer - wapeningsnet 0,002 

L1 Vloer, onderlaag voor vloerafwerking - dekvloer - cementgebonden - 5 cm 0,08 

Anhydrietdekvloer (75mm) L2 Vloer, wapening van de dekvloer - wapeningsnet 0,002 

L1 Vloer, onderlaag voor vloerafwerking - dekvloer- anhydriet bindmiddel 0,075 
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TABEL 26: NAAMGEVING MATERIALEN OVERIGE LAGEN IN TOTEM 

OVERIGE LAGEN LAAG  NAAMGEVING TOTEM DIKTE (M) 

PE-folie, EPS, anhydrietchape, gipspleister L5 Vloerlaag - dichtingsmembraan - polyethyleen 2/10 0,000 2 

L4 Thermische isolatie, vloer - onder/op vloerplaat - EPS plaat (25 kg/m3) 0,02 

L3 Vloer, onderlaag voor vloerafwerking - dekvloer- anhydriet bindmiddel 0,08 

L2 Plafondafwerking - bepleistering - gips - machinale bepleistering op gewapend 

beton 

0,01 

L1 Plafondafwerking - verf - acrylaatverf op pleister 0 

PE-folie, EPS, cementchape, gipspleister L5 Vloerlaag - dichtingsmembraan - polyethyleen 2/10 0,000 2 

L4 Thermische isolatie, vloer - onder/op vloerplaat - EPS plaat (25 kg/m3) 0,02 

L3 Vloer, onderlaag voor vloerafwerking - dekvloer - cementgebonden - 5 cm 0,08 

L2 Plafondafwerking - bepleistering - gips - machinale bepleistering op gewapend 

beton 

0,01 

L1 Plafondafwerking - verf - acrylaatverf op pleister 0 

PE-folie, EPS, verlaagd plafond met hout L5 Vloerlaag - dichtingsmembraan - polyethyleen 2/10 0,000 2 

L4 Thermische isolatie, vloer - onder/op vloerplaat - EPS plaat (25 kg/m3) 0,02 

L3 Plafondafwerking - draagstructuur voor verlaagd plafond (tot 10 cm) profielen - 

hout 

0,1 

L2 Plafondafwerking - beplating - gipskartonplaat (1,25 cm) breedte 1,2 meter, 

geschroefd, incl. voegenvuller 

0,012 5 

L1 Plafondafwerking - verf - acrylaatverf op gipsplaat 0 

PE-folie, EPS, verlaagd plafond met staal L5 Vloerlaag - dichtingsmembraan - polyethyleen 2/10 0,000 2 

L4 Thermische isolatie, vloer - onder/op vloerplaat - EPS plaat (25 kg/m3) 0,02 

L3 Plafondafwerking - draagstructuur voor verlaagd plafond (tot 10 cm) profielen - 

metaal 

0,1 

L2 Plafondafwerking - beplating - gipskartonplaat (1,25 cm) breedte 1,2 meter, 

geschroefd, incl. voegenvuller 

0,012 5 

L1 Plafondafwerking - verf - acrylaatverf op gipsplaat 0 

EPS-korrels, gipspleister L3 Vloer, onderlaag voor vloerafwerking - isolerende dekvloer met EPS korrels - enkel 

op de draagvloer 

0,08 
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L2 Plafondafwerking - bepleistering - gips - machinale bepleistering op gewapend 

beton 

0,01 

L1 Plafondafwerking - verf - acrylaatverf op pleister 0 

Geëxpandeerde kleikorrels, gipspleister L3 Vloer, onderlaag voor vloerafwerking - isolerende dekvloer met geëxpandeerde 

kleikorrels - enkel op vloerplaat 

0,08 

L2 Plafondafwerking - bepleistering - gips - machinale bepleistering op gewapend 

beton 

0,01 

L1 Plafondafwerking - verf - acrylaatverf op pleister 0 

Geëxpandeerde perlietkorrels, gipspleister L3 Vloer, onderlaag voor vloerafwerking - isolerende dekvloer met geëxpandeerde 

perlietkorrels - enkel op vloerplaat 

0,08 

L2 Plafondafwerking - bepleistering - gips - machinale bepleistering op gewapend 

beton 

0,01 

L1 Plafondafwerking - verf - acrylaatverf op pleister 0 

Gespoten PUR, gipspleister L3 Thermische isolatie, vloer - op vloerplaat - gespoten PUR (35 kg/m3) 0,08 

L2 Plafondafwerking - bepleistering - gips - machinale bepleistering op gewapend 

beton 

0,01 

L1 Plafondafwerking - verf - acrylaatverf op pleister 0 

Verhoogde vloer, gipspleister L3 Vloer, onderlaag voor vloerafwerking - verhoogde vloer - onderstructuur - 

calciumsulfaatplaat (36 mm) 

0,036 

L2 Vloer, onderlaag voor vloerafwerking - verhoogde vloer - onderstructuur - 

paneeldragers (25 cm) 

0,25 

L1 Plafondafwerking - bepleistering - gips - machinale bepleistering op gewapend 

beton 

0,01 

 

TABEL 27: NAAMGEVING MATERIALEN DRAAGSTRUCTUUR IN TOTEM 

DRAAGSTRUCTUUR LAAG   NAAMGEVING TOTEM DIKTE (M) 

Houten balkenvloer met FJI (50cm) L3 Vloer, onderlaag voor vloerafwerking - ondervloer in OSB III - 18 mm 

(plaatafmetingen: 244 x 122) 

0.018 

L2 Vloerplaat - verdiepingsvloer - FJI ligger - type 350 - hoogte 50 cm - h.o.h. 50 cm 0.5 

L1 Plafondafwerking - beplating - gipskartonplaat (1,25 cm) breedte 1,2 meter, 

geschroefd, incl. voegenvuller 

0.012 5 
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TT-element/ribbenvloer (33cm) L1 Dakvloer - plat dak - prefab voorgespannen betonplaat (TT-element, ribbenvloer; 33 

cm) 

0.33 

Predal gewapend beton (5+20cm) L1 Vloerplaat - plat dak - predal (5 cm) + gewapende betonnen druklaag (20 cm) 0,25 

Welfsels voorgespannen beton (15+5cm) L1 Vloerplaat - plat dak - prefab welfsels - voorgespannen beton (15 cm) + gewapende 

druklaag (5 cm) 

0.2 

Lichtgewicht betonnen vloer + druklaag 

(28cm) 

L1 Vloerplaat - plat dak - lichtgewicht betonnen vloer + betonnen druklaag (28 cm) 0.28 

Gewapend beton (35cm) L1 Vloerplaat - gewapend beton 35 cm (wapeningsnet 2x100x100 - 12mm) in situ 0.35 

Houten balkenvloer met FJI (30cm) L3 Vloer, onderlaag voor vloerafwerking - ondervloer in OSB III - 18 mm 

(plaatafmetingen: 244 x 122) 

0.018 

L2 Vloerplaat - verdiepingsvloer - FJI ligger - type 350 - hoogte 30 cm - h.o.h. 50 cm 0.3 

L1 Plafondafwerking - beplating - gipskartonplaat (1,25 cm) breedte 1,2 meter, 

geschroefd, incl. voegenvuller 

0.012 5 

Houten balkenvloer L3 Vloer, onderlaag voor vloerafwerking - ondervloer in OSB III - 18 mm 

(plaatafmetingen: 244 x 122) 

0.018 

L2 Meerdere 0,225 

L2a 18,75% -Vloerplaat - verdiepingsvloer - houten balken en dwarsbalken (behandeld; 

22,5 cm; 100%) 

 

L2b 81,25% - Luchtlaag tussen houten structurele elementen van de vloer (100%) 
 

L1 Plafondafwerking - beplating - gipskartonplaat (1,25 cm) breedte 1,2 meter, 

geschroefd, incl. voegenvuller 

0.012 5 
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Bijlage 2: Naamgeving materialen Simapro 

TABEL 28: NAAMGEVING MATERIALEN IN SIMAPRO 

KORTE BENAMING  VOLLEDIGE NAAMGEVING SIMAPRO FE 

Aluminium Aluminium, cast alloy {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of 

substitution - unit) 

kg 

Aluminium: stort Waste aluminium {RoW}| treatment of, sanitary landfill | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - 

allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Aluminium: verbranding Scrap aluminium {Europe without Switzerland}| treatment of scrap aluminium, municipal incineration | 

Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Aluminiumfolie Sheet rolling, aluminium {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of 

substitution - unit) 

kg 

Diesel Diesel {Europe without Switzerland}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at 

point of substitution - unit) 

kg 

Elektriciteit Electricity, low voltage {BE}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of 

substitution - unit) 

MJ 

EPS Polystyrene foam slab {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of 

substitution - unit) 

kg 

EPS: stort Waste polystyrene {Europe without Switzerland}| treatment of waste polystyrene, sanitary landfill | 

Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

EPS: verbranding Waste polystyrene {Europe without Switzerland}| treatment of waste polystyrene, municipal 

incineration | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution – unit) 

kg 

Expansievat Expansion vessel, 25l {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of 

substitution - unit) 

p 

Extrusie Extrusion, plastic pipes {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of 

substitution - unit) 

kg 

Gas Natural gas, from high pressure network (1-5 bar), at service station {GLO}| market for | Alloc Def, U (of 

project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Gasboiler Gas boiler {RER}| production | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - 

unit) 

p 

Grond warmtewisselaar (PE) Borehole heat exchanger, 150m {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at 

point of substitution - unit) 

p 
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KORTE BENAMING  VOLLEDIGE NAAMGEVING SIMAPRO FE 

Grond/water warmtepomp Heat pump, brine-water, 10kW {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at 

point of substitution - unit) 

p 

Karton: stort Waste paperboard {Europe without Switzerland}| treatment of waste paperboard, sanitary landfill | 

Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Karton: verbranding Waste paperboard {Europe without Switzerland}| treatment of waste paperboard, municipal 

incineration | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Koelmiddel (R134a) Refrigerant R134a {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of 

substitution - unit) 

kg 

Koper: verbranding Scrap copper {Europe without Switzerland}| treatment of scrap copper, municipal incineration | Alloc 

Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Lassen Welding, arc, aluminium {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of 

substitution - unit) 

m 

Metaalbewerking Metal working, average for metal product manufacturing {RER}| processing | Alloc Def, U (of project 

Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Minerale wol: stort Waste mineral wool, for final disposal {Europe without Switzerland}| treatment of waste mineral wool, 

inert material landfill | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

PE hoge densiteit granulaten Polyethylene, high density, granulate {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - 

allocation at point of substitution - unit) 

kg 

PE: stort Waste polyethylene {Europe without Switzerland}| treatment of waste polyethylene, sanitary landfill | 

Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

PE: verbranding Waste polyethylene {Europe without Switzerland}| treatment of waste polyethylene, municipal 

incineration | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Plastic mix: stort Waste plastic, mixture {Europe without Switzerland}| treatment of waste plastic, mixture, sanitary 

landfill | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Plastic mix: verbranding Waste plastic, mixture {Europe without Switzerland}| treatment of waste plastic, mixture, municipal 

incineration | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Pomp Pump, 40W {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution 

- unit) 

p 

PP: stort Waste polypropylene {RoW}| treatment of waste polypropylene, sanitary landfill | Alloc Def, U (of 

project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

PP: verbranding Waste polypropylene {RoW}| treatment of waste polypropylene, municipal incineration | Alloc Def, U 

(of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 
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KORTE BENAMING  VOLLEDIGE NAAMGEVING SIMAPRO FE 

PVC: stort Waste polyvinylchloride {Europe without Switzerland}| treatment of waste polyvinylchloride, sanitary 

landfill | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

PVC: verbranding Waste polyvinylchloride {Europe without Switzerland}| treatment of waste polyvinylchloride, municipal 

incineration | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Rotswol Stone wool {GLO}| market for stone wool | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of 

substitution - unit) 

kg 

Rubber: verbranding Waste rubber, unspecified {Europe without Switzerland}| treatment of waste rubber, unspecified, 

municipal incineration | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Sorteerfaciliteit Sorting facility, for construction waste {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - 

allocation at point of substitution - unit) 

p 

Staal Steel, low-alloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of 

substitution - unit) 

kg 

Staal: stort Scrap steel {Europe without Switzerland}| treatment of scrap steel, inert material landfill | Alloc Def, U 

(of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Staal: verbranding Scrap steel {Europe without Switzerland}| treatment of scrap steel, municipal incineration | Alloc Def, 

U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Staalplaat Sheet rolling, steel {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of 

substitution - unit) 

kg 

Transport vrachtwagen: >32t Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 

- allocation at point of substitution - unit) 

tkm 

Transport vrachtwagen: 16-32t Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 

3 - allocation at point of substitution - unit) 

tkm 

Transport vrachtwagen: 3,5-7,5t Transport, freight, lorry 3.5-7.5 metric ton, EURO5 {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project 

Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

tkm 

Transport vrachtwagen: 7,5-16t Transport, freight, lorry 7.5-16 metric ton, EURO5 {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 

3 - allocation at point of substitution - unit) 

tkm 

Ventilo-convector Blower and heat exchange unit, decentralized, 180-250 m3/h {GLO}| market for | Alloc Def, U (of 

project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

p 

Ventilo-convector: eol Used blower and heat exchange unit decentralized, 180-250 m3/h {RoW}| market for used blower and 

heat exchange unit decentralized, 180-250 m3/h | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at 

point of substitution - unit) 

p 
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KORTE BENAMING  VOLLEDIGE NAAMGEVING SIMAPRO FE 

Verf Alkyd paint, white, without water, in 60% solution state {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project 

Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Verf: stort Waste paint {Europe without Switzerland}| treatment of waste paint, sanitary landfill | Alloc Def, U (of 

project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Verf: verbranding Waste paint {Europe without Switzerland}| treatment of waste paint, municipal incineration | Alloc 

Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit) 

kg 

Verzinken Zinc coat, pieces {GLO}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at point of 

substitution - unit) 

m² 

Water Tap water {Europe without Switzerland}| market for | Alloc Def, U (of project Ecoinvent 3 - allocation at 

point of substitution - unit) 

kg 
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Bijlage 3: Milieu-impact van de watervoerende leidingen met behulp van de 

benaderende methode 

Tijdens een eerste onderzoeksfase werd de MMG-methode zo goed als mogelijk benaderd met behulp 

van de oude documentatie over de betreffende methode, en de beschikbare methodes in de software 

‘Simapro’. Naderhand werd de specifieke documentatie betreffende de MMG-methode ter beschikking 

gesteld door OVAM, waardoor deze rechtstreeks toegepast kon worden in het programma. In deze 

bijlage is de toelichting van de eerder gebruikte werkwijze en de bijhorende resultaten na te lezen.  

 

Beschrijving werkwijze milieu-impact 

Het bepalen van de milieu-impact van de watervoerende leidingen verloopt volgens vier stappen. In 

de eerste fase worden de gebruikte impactmethodes bepaald. In de tweede fase worden de 

milieuprofielen van de verschillende materialen, processen, etc. verzameld. Vervolgens worden de 

milieukosten per levensfase bepaald. Als eindresultaat wordt de totale kost per milieu-indicator 

berekend. De werkwijze en gemaakte aannames worden per stap toegelicht. 

Keuze impactmethodes 

In eerste instantie dient nagegaan te worden welke impactmethodes, die voorgesteld werden voor de 

MMG-methode, beschikbaar zijn in de software ‘Simapro’. De impactmethodes ‘RiskPoll’, ‘Swiss 
Ecoscarcity’ en ‘Soil Organic Matter’ konden hierbij niet teruggevonden worden. Een oplossing voor 
dit gemis was terug te vinden in een voorgaand rapport omtrent de MMG-methode, uitgegeven door 

OVAM in 2013. Hierin worden niet alleen de huidige impactmethodes aangegeven, bij gebrek aan 

bepaalde essentiële gegevens worden ook benaderende impactmethodes voorgesteld. Dit onderzoek 

zal dus waar nodig voortgaan op de vroeger toegepaste methodes.  De impactmethode ‘RiskPoll’ wordt 
hierbij dus vervangen door ‘ReCiPe endpoint’ en de overige missende impactmethodes door ‘ReCiPe 
midpoint’. Om dubbeltelling van input- en outputstromen te vermijden worden de vier milieu-

indicatoren in verband met landbezetting en landtransformatie gegroepeerd tot slechts twee 

afzonderlijke indicatoren en verrekend met de ‘ReCiPe midpoint’-methode. Gekoppeld aan de 

geselecteerde impactmethodes, worden ook de eenheden en de monetarisatiefactoren bepaald. 

Hiervoor wordt opnieuw gebruik gemaakt van zowel de oude, als de nieuwe MMG-methode. Een 

samenvatting van de gebruikte indicatoren, eenheden, monetarisatiefactoren en impactmethodes is 

weergegeven in Tabel 29. 

TABEL 29: GESELECTEERDE IMPACTMETHODE, EENHEID EN MONETARISATIE VAN DE MILIEU-INDICATOREN 

INDICATOR EENHEID MONETARISATIE- 

FACTOR 

(€/EENHEID) 

GESELECTEERDE 

IMPACTMETHODE 

Klimaatverandering kg CO2 eqv. 0,05 CML – IA baseline 

V3.04 / EU25 

Ozonlaagaantasting kg CFC-11 eqv. 49,1 CML – IA baseline 

V3.04 / EU25 

Verzuring van bodem en 

waterbronnen 

kg SO2 eqv. 0,43 CML – IA baseline 

V3.04 / EU25 

Vermesting kg (PO4)3- eqv. 20 CML – IA baseline 

V3.04 / EU25 
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Fotochemische 

oxidantvorming 

kg ethene eqv. 0,48 CML – IA baseline 

V3.04 / EU25 

Uitputting van niet-fossiele 

abiotische grondstoffen 

kg Sb eqv. 1,56 CML – IA baseline 

V3.04 / EU25 

Uitputting van fossiele 

abiotische grondstoffen 

MJ, net calorific 

value 

0 CML – IA baseline 

V3.04 / EU25 

Menselijke toxiciteit, 

kankereffecten 

CTUh 665109 USEtox (default) 

V1.03 / Europe 

2004 

Menselijke toxiciteit, niet-

kankereffecten 

CTUh 144081 USEtox (default) 

V1.03 / Europe 

2004 

Fijnstofvorming DALY 60000 ReCiPe 2016 

Endpoint (H) V1.00 

Ioniserende straling: gevolgen 

voor de gezondheid van de 

mens 

kg U235 eq 0,00097 ReCiPe Midpoint (H) 

V1.13 / Europe 

Ecotoxiciteit: zoetwater CTUe 0,000037 USEtox (default) 

V1.03 / Europe 

2004 

Water grondstofvermindering m3 0,065 ReCiPe Midpoint (H) 

V1.13 / Europe 

Landbezetting:  

- Bos- en landbouw 

- Urbaan 

 

m²a 

m²a 

 

0,036 

0,181 

ReCiPe Midpoint (H) 

V1.13 / Europe 

Landstransformatie:  

- Natuur 

- Tropisch regenwoud 

 

m² 

m² 

 

0 

0,8 

ReCiPe Midpoint (H) 

V1.13 / Europe 

Verzamelen afzonderlijke milieuprofielen 

Het doel van dit deelonderzoek is om de milieu-impact te achterhalen van een PE meerlagenbuis. 

Hiervoor moeten alle betrokken materialen en processen tijdens de volledige levenscyclus eerst 

achterhaalt worden. Vervolgens kunnen de betreffende milieuprofielen van de verschillende zaken 

verzameld worden.  

In dit geval gaat het dus om de basismaterialen: hoge densiteit polyethyleen granulaten en aluminium. 

De nodige processen voor het vervaardigen van het eindproduct zijn: extrusie tot plastic buizen, rollen 

van een aluminiumplaat en het lassen van aluminium. Voor het vervoer worden de milieuprofielen 

voor de verschillende types vrachtwagens voorzien. Het nodige leidingwater die tijdens de 

gebruiksfase door de leidingen stroomt, wordt ook aan het inventaris toegevoegd. Als laatste worden 

de verschillende faciliteiten en processen voor afvalverwerking (sorteren, stort, verbranding) 

verzameld, inclusief de hiervoor gebruikte energiebronnen (elektriciteit en diesel). 

De uiteindelijke milieuprofielen van de verschillende materialen en processen bestaan dus uit een 

samenstelling van vier oorspronkelijke profielen volgens de vier gekozen impactmethodes. De 

individuele scores volgens de milieu-indicatoren worden meteen hierna gewogen met behulp van de 

vastgelegde monetarisatiefactoren. Zo kan reeds een ééngetalscore bekomen worden per onderdeel, 

uitgedrukt in €/FE. De functionele eenheid varieert bij de verschillende aspecten, het is dan ook 
noodzakelijk om deze nadrukkelijk te vermelden bij het passende milieuprofiel. 
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Milieukost per levensfase 

In de volgende stap worden de milieukosten becijferd per levensfase, naargelang de gebruikte 

hoeveelheid materiaal en de toegepaste processen binnen deze fase. Voor de uitgebreide uitleg over 

hoe en welke zaken in rekening gebracht dienen te worden, wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2.  

In de productiefase wordt het materiaalverbruik en de verwerking van de materialen voor het maken 

van het eindproduct (PE meerlagenbuis met een doorsnede van 20mm) in rekening gebracht. Onder 

de constructiefase wordt de milieu-impact ten gevolge van de materiaalverliezen en het transport van 

de fabriek, via een eventuele verdeler, naar de werf berekend. De milieukost tijdens de gebruiksfase 

bestaat voor deze specifieke situatie uit het vervangen van het element en het nodige water die door 

de buisjes stroomt. Voor de eindelevensfase wordt het transport naar de afvalverwerkingsbedrijven 

en het effectief uitvoeren van de afvalverwerking (sorteren, storten, verbranden) in rekening gebracht.  

Totale milieukost 

Het uiteindelijke resultaat is het milieuprofiel van één lopende meter watervoerende leiding voor een 

volledige levenscyclus bij een periode van 60 jaar. De totale milieukost kan dus berekend worden door 

de som te maken van de milieuprofielen per levensfase.  

Functionele eenheid 

Om een realistisch idee te krijgen van de milieubelasting van de watervoerende leidingen in 

vergelijking met de milieukost van de verschillende lagen in het vloerpakket, wordt de FE van de buizen 

eveneens uitgedrukt in m². Het doel van de ingebedde leidingen is uiteraard om de boven- of 

onderliggende ruimte te koelen en/of verwarmen.  

Volgende definities worden daarom gebruikt voor de FE bij de resultaten:  

 “1 m² waarin watervoerende leidingen met een diameter van 20 mm en een hart-op-

hartafstand van 10 cm verspreid liggen, zodat ze voldoen aan de gevraagde 

warmte/koelbehoefte in een kantoorruimte tijdens een periode van 60 jaar” indien het gaat 
over vloerverwarming; 

 “1 m² waarin watervoerende leidingen met een diameter van 16 mm en een hart-op-

hartafstand van 10 cm verspreid liggen, zodat ze voldoen aan de gevraagde 

warmte/koelbehoefte in een kantoorruimte tijdens een periode van 60 jaar” indien het gaat 
over plafondkoeling; 

 “1 m² waarin watervoerende leidingen met een diameter van 20 mm en een hart-op-

hartafstand van 20cm verspreid liggen, zodat ze voldoen aan de gevraagde 

warmte/koelbehoefte in een kantoorruimte tijdens een periode van 60 jaar” indien het gaat 
over betonkernactivering. 

Resultaat 

In deze paragraaf wordt de milieu-impact van de watervoerende leidingen voor de drie types systemen 

uitgebreid besproken. De resultaten werden bekomen via de LCA-software Simapro en verwerkt in 

Excel. In Grafiek 40 wordt de milieukost per indicator grafisch en de totale milieukost cijfermatig 

weergegeven.  
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GRAFIEK 40: MILIEUKOST WATERVOERENDE LEIDINGEN PER MILIEU-INDICATOR 

 

Zoals in Grafiek 40 te zien is, is de verhouding van de milieu-indicatoren voor de drie situaties quasi 

gelijk. Voor de vloerverwarming en betonkernactivering is dit eenvoudig te verklaren door het feit dat 

enkel de legafstand, dus de hoeveelheid leidingen per m², verschilt; het buistype blijft gelijk. Voor de 

plafondkoeling wordt echter een buis met kleinere diameter (16 mm) aangenomen, waardoor een zeer 

kleine afwijking in de verhouding van het materiaal ontstaat, en bijgevolg een variatie bij de verdeling 

van de impact volgens de milieu-indicatoren. Deze afwijking is zodanig klein, dat ze verwaarloosd kan 

worden, en aangenomen mag worden dat de verdeling van de milieu-impact over de diverse 

indicatoren identiek is bij de drie situaties. 

De watervoerende leidingen hebben voornamelijk een impact op de milieu-indicatoren 

‘klimaatverandering’, ‘vermesting’ en ‘fijnstofvorming’. Grafiek 41 tracht na te gaan in welke 

levenscyclusfase de oorzaak ligt voor deze milieubelasting. 

GRAFIEK 41: MILIEUKOST WATERVOERENDE LEIDINGEN PER LEVENSFASE 
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Op het eerst zicht lijkt de gebruiksfase de boosdoener te zijn, al moet eigenlijk geconstateerd worden 

dat de werkelijke oorzaak in het productieproces zit. De gebruiksfase bestaat namelijk hoofdzakelijk 

uit de vervanging van de leidingen, wat dus ook neerkomt op een belastende productie. Om te 

achterhalen wat de specifieke oorzaak hiervan is, wordt met behulp van Grafiek 42 ingezoomd op de 

betreffende fase. 

Een belangrijke opmerking betreffende de vervangingen dient hierbij wel gemaakt te worden. Omdat 

er uit gegaan wordt van de voorgestelde levensduren in Totem, wordt de levensduur van de leidingen 

vastgelegd op 20 jaar (Totem, 2019). In de literatuur worden echter levensduren voorspeld van 

minstens 50, tot soms wel 100 jaar (Boydens e.a., 2013; Kim & Olesen, 2015b). Indien uit gegaan wordt 

van deze grotere tijdspanne, zal de totale milieukost uiteraard sterk gereduceerd worden.  

GRAFIEK 42: MILIEUKOST WATERVOERENDE LEIDINGEN IN DE PRODUCTIEFASE PER MILIEU-INDICATOR 

 

In Grafiek 42 zijn de vijf materialen en processen opgenomen die de basis vormen van de PE 

meerlagenbuis. Hoewel de watervoerende leiding slechts bestaat uit een flinterdun laagje aluminium, 

heeft het toch een relatief grote impact op het totaal. Wat echter nog veel meer effect blijkt te hebben 

op het milieu, is het lasproces, dat zoals duidelijk te zien is in de grafiek aan de basis ligt van de grote 
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echter gesteld worden of dit resultaat wel een goede benadering is van de realiteit. In de LCA-software 

wordt er voor het lassen van aluminium maar één type proces voorgesteld. Hoogst waarschijnlijk gaat 

het hierbij om een standaard lasprocedure, wat vermoedelijk van een ander kaliber is dan het ultrafijne 

laswerk nodig voor het vervaardigen van een aluminium buisje. Het is hierbij niet duidelijk of het 

correcter is om het lassen zoals opgenomen in de software Simapro aan te nemen, te verschalen, of 
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gekozen het programma te volgen, en het lassen volledig in rekening te brengen. 
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Conclusie 

Op de onderzoeksvragen “Welk type watervoerende leiding is aan te raden om een zo laag mogelijke 

milieubelasting te bekomen?” en “Hoe verhoudt het meest courante pijptype zich ten opzichte van de 

andere mogelijke leidingtypes?” is door het gebrek aan informatie in de LCA-database geen antwoord 

gekomen. Het verkrijgen van deze informatie rechtstreeks bij de producenten van de leidingen, bracht 

bij gebrek aan communicatie, eveneens niets op. Een benadering van de milieubelasting van de PE 

meerlagenbuis kon echter wel gemaakt worden. Voor vloerverwarming wordt uiteindelijk een 

milieukost bekomen van 4,19 €/m², voor plafondkoeling komt dit neer op 4,00 €/m² en voor 
betonkernactivering bedraagt dit 2,09 €/m². 

 

De resultaten maken duidelijk, dat er sterke verschillen zijn tussen de oude en de nieuwe MMG-

methode. In Bijlage 4 worden de twee methodes ter verduidelijking naast elkaar geplaatst. 
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Bijlage 4: Vergelijking methodes MMG 

 

GRAFIEK 43: VERGELIJKING RESULTATEN MET 3 VERSIES VAN DE MMG-METHODE VOOR EEN EPS-ISOLATIEMAT (3 CM) 
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