
VLAKHEID VAN VLOEREN 
 Hierbij willen we kort de  

vlakheidseisen van vloeren weergeven. 

 

Inleiding 
Sinds 1982 zijn in de NEN 2741 voor cementgebonden 

dekvloeren de toleranties voor de vlakheid van afgewerkte 

vloeren opgenomen. Eind 2001 is er een nieuwe NEN-norm 

gepubliceerd, de NEN 2747, waarin de meet- en 

berekeningsmethoden staan beschreven voor het meten van de 

vlakheid van vloeren in het algemeen.  

Op het moment van publicatie van deze norm 

waren de volgende vloertypen bekend; traditioneel 

gestreken dek- of gietvloeren met bindmiddelen van cement 

(zie NEN 2741), calciumsulfaat (zie CUR-Aanbeveling 62), 

bitumen, magnesiet (zie N 1396 en N 1398) of kunsthars 

(zie bijvoorbeeld CUR-Aanbeveling 43 en 64), danwel 

betonvloeren die al dan niet monolitisch zijn afgewerkt (zie 

NEN 2743) en terrazzovloeren (zie NEN 1042). Door het 

publiceren van deze nieuwe NEN-norm zijn de NENnormen 

2741 en 1042 ook aangepast. De NEN 2741 uit 

1982 is vervangen door NEN 2741 uit 2001 en de NEN 

1042 uit 1966 is vervangen door de NEN 1042 uit 2001. De 

norm is bedoeld om te worden toegepast bij alle lagen van    

een willekeurig vloersysteem (dragende ondergronden, 

systeemvloeren en dekvloeren), met uitzondering van een 

naderhand aangebrachte vaste of liggende vloerbedekking 

(zoals parket, laminaat of vloertapijt). 

 

Classificatie 
Voor de aanvang van de werkzaamheden moet, aan de hand 

van tabel 1, de gewenste vlakheidsklasse tussen de partijen   

worden overeengekomen. In de meeste gevallen is dit 

opgenomen in het bestek. 

Wanneer er geen vlakheidsklasse voor een te meten vloer is 

overeengekomen wordt, ongeacht het voorgenomen gebruik 

van de vloer, vlakheidsklasse 7 uit tabel 1 van toepassing 

verklaard. 

         

Waarin: 
− maximaal toelaatbare maatafwijking (∆h): het grootste 

hoogteverschil dat tussen twee naast elkaar liggende 

meetpunten mag optreden (in mm); 

− toets laag (h1): het grootste hoogteverschil dat tussen 

twee naast elkaar liggende meetpunten mag optreden, 

waarbij het overschrijdingspercentage van dit 

hoogteverschil maximaal 5% van het totaal aantal 

hoogteverschillen is (in mm); 

− toets hoog (hh): het grootste hoogteverschil dat tussen 

twee naast elkaar liggende meetpunten mag optreden, 

waarbij het overschrijdingspercentage van dit 

hoogteverschil maximaal 0% van het totaal aantal 

hoogteverschillen is (in mm). 



 

 

 

Omdat de keuze van het vloersysteem en de vlakheid van 

de dragende ondergrond mede bepalend zijn voor de 

realiseerbaarheid van de gewenste vlakheidsklasse, wordt 

geadviseerd om ook het vloersysteem, het aantal lagen van 

het vloersysteem en de vlakheidsklasse van de ondergrond 

bij de keuze van de gewenste vlakheidsklasse te betrekken. 

De evenwijdigheid mag niet meer zijn dan de waarde 

volgens tabel 2 die behoort bij de overeengekomen 

vlakheidsklasse. 

 

 

 



 

klasse 

 

gem. veldhoogteverschil in mm 

1 6 

2 9 

3 12 

4 15 

5 18 

6 24 

7 36 

  

Voorwaarden aan de ondergrond voor een 

dekvloer 
Omdat elke dekvloer de neiging heeft om de vlakheid van 

de ondergrond in meer of mindere mate te ‘volgen’ zijn, 

voor wat betreft vlakheid en evenwijdigheid, aan de 

(dragende) ondergrond minimumeisen gesteld, zodat de 

vloerenlegger in alle redelijkheid een dekvloer met een 

acceptabele vlakheidsklasse kan aanbrengen. 

Omdat als gevolg van dit ‘volgend’ effect de dragende 

ondergrond al voor een groot deel de uiteindelijke vlakheid 

en/of het aantal lagen van een vloersysteem kan bepalen, is 

in de hierna volgende voorwaarden de term ‘dragend’ 

expliciet tussen haakjes () toegevoegd. 

Vlakheid van de ondergrond: de vlakheid van de (dragende) 

ondergrond waarop direct een dekvloer wordt aangebracht, 

moet ten minste voldoen aan de criteria die gelden bij een 

vlakheidsklasse 7 van tabel 1. 

Evenwijdigheid van de ondergrond: de evenwijdigheid van 

een (dragende) ondergrond mag maximaal een factor van 

2,5 groter zijn dan de waarde die in tabel 2 is aangegeven 

voor het gemiddelde veldhoogteverschil dat behoort bij de 

overeengekomen vlakheidsklasse van de uiteindelijke vloer. 

Indien er in het bestek of voor de aanvang van de 

werkzaamheden eisen zijn vastgelegd voor de (dragende) 

ondergrond is het raadzaam om deze vloer(en) te 

controleren op de gestelde vlakheidseisen. Zo kan achteraf, 

bij het afkeuren van de vlakheid van de dekvloer, niet 

worden gezegd dat de (dragende) ondergrond niet goed is 

geweest. 

 

Vlakheid van de dekvloer 
Een dekvloer met vlakheidsklasse 1 of 2 mag slechts 

worden voorgeschreven wanneer: 

− is aangetoond dat betreffende (dragende) ondergrond 

ten minste in vlakheidsklasse 5 van tabel 1 kan worden 

ingedeeld; of 

− tussen partijen is overeengekomen dat het toe te passen 

vloersysteem uit meer dan één egaliserende laag zal 

bestaan. 



De vlakheden die voor cementdekvloeren worden 

overeengekomen, vallen meestal in de vlakheidsklasse 2 

t/m 4. 

 

Het meten van de vlakheid en de evenwijdigheid 
De vlakheid en de evenwijdigheid moet bij voorkeur 

worden beoordeeld op het moment dat de vloer nog niet in 

gebruik is genomen of is belast en er nog geen deformaties 

in de bouwconstructie zijn opgetreden. Het is raadzaam de 

verschillende vloerlagen eerst op een eenvoudige wijze te 

controleren. Door middel van een rechte rei van ca. 2 meter  

met nokjes van 5 mm kan al snel worden bekeken of een vloer 

de vereiste vlakheidsklasse heeft behaald. Leg de rei op de te meten 

vloer, meet de afwijking tussen rei en de te meten vloer. Door de 

5 mm nokjes meet je over de onvlakheden heen. Rekening houdend  

met de 5 mm kan de afwijking dmv een meet wig wordengemeten. 

In tabel 1 kan dan worden afgelezen of deze binnen  

de norm valt.  

 

Als hierdoor twijfels ontstaan over de vlakheid moet er 

een meting worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN.2747. 

Hierin staat uitvoerig beschreven hoe deze meting moet worden uitgevoerd 

 

http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=BIBLIOGRAFISCHEGEGEVENS

&contentID=138547 

 

 

 

 
 

 

 


