Tonzon-systeem krijgt steeds meer aandacht

Passieve
vloerverwarming
Ton Willemsen begon bijna veertig jaar geleden al met
het ontwikkelen van een systeem waardoor vloeren op de
begane grond worden verwarmd. Het geheim van de Enschedeër is te vinden ónder de vloer, in de kruipruimte.
De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor ‘zijn’
Tonzon-systeem. Dat komt mede door de sponsoring van
FC Twente, bus-abri’s en frequent adverteren in talloze
bladen. Mobilia verdiept zich in de mogelijkheden ónder
de benedenverdieping.
Johan Koning

“We zijn tegen de verdrukking in gegroeid”, vertelt Ton Willemsen over de stijgende lijn die zijn bedrijf inzette sinds
2010, toen hij verhuisde naar het huidige pand. Willemsen
kreeg in 2013 uit handen van minister Plasterk het Duurzame Lintje, omdat hij zich met zijn vinding een duurzame
pionier had getoond.

Vochtproblemen aanpakken
Maar wat is het dan precies, dat Tonzon-systeem? “Ons
systeem is de meest complete oplossing voor veel vochtproblemen”, stelt Willemsen onomwonden vast. “Het biedt
de warmste vloer en de droogste kruipruimte en stopt zelfs
betonrot.” In de kruipruimte onder een huis brengen de installateurs van Tonzon (het bedrijf heeft ze in dienst, maar
werkt ook samen met zelfstandigen) twee lagen aan: een
folie op de bodem en aan de bovenkant worden zogenaamde thermokussens gemonteerd.
“Het is absoluut veilig voor ieder type vloer, dus ook voor houten ondervloeren. De thermokussens fungeren als een thermische condensator. Ze elimineren het warmteverlies naar
onderen vrijwel volledig, waardoor pas bij een veel lagere bui-
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Uitvinder Ton Willemsen voor een opstelling van zijn passieve
vloerverwarmingssysteem in de showroom in Enschede.

tentemperatuur behoefte aan extra warmte ontstaat.” Zo kan
een particulier van 15 tot wel 40 procent op energieverbruik
besparen, weet Willemsen. “Onvoldoende vloerisolatie is in
veel gevallen de oorzaak van een hogere energierekening.”
Bij isolatie wordt vaak aan de bovenkant gedacht (het dak
van een woning). Logisch ook, omdat warmte geacht wordt
naar boven te trekken. Door het dak te isoleren, houd je
de warmte binnen. “Maar permanente afkoeling aan de onderzijde blijkt ook zeer ongunstig voor het energieverbruik,
omdat al bij een relatief hoge buitentemperatuur behoefte
aan extra warmte ontstaat”, verklaart Willemsen. Door de
Tonzon-isolatie onder de vloer aan te brengen, wordt van de
onderzijde de weg naar de buitenlucht afgesloten. Zo zal de
vloer ook warmer aanvoelen, zelfs als het om bijvoorbeeld
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Illustratie van het
Tonzon-systeem in een
kruipruimte.

plavuizen of een gietvloer gaat. “Daarom spreken wij ook
van passieve vloerverwarming.” Het Tonzon-systeem werkt
overigens uitstekend samen met ‘echte’ vloerverwarming.
“Het levert dan op jaarbasis een besparing op die oploopt
tot 40 procent”. Voor vloeren zonder vloerverwarming is ook
winst te behalen, doordat de bedekking niet hoeft te worden verwijderd. Geen gehak en gebreek, dus. “De thermokussens worden gevuld met lucht en laten zo haast geen
warmte meer door.”

Thermosfles
“Het isoleert als een thermosfles”, vertelt Willemsen. “Alleen
is deze flexibel. Met infraroodfoto’s kunnen we duidelijk het
verschil laten zien van een vloer die niet is geïsoleerd en een
vloer die is voorzien van thermokussens.” En de folie op de
grond van de kruipruimte zorgt ervoor dat er geen vocht
meer in de kruipruimte kan komen. “Dat betekent veel voor
het behoud van houten ondervloeren, doordat ze droog blijven. Hout en vocht verdragen elkaar immers slecht.”
Maar ook bij betonnen ondervloeren is er voordeel. Er komt
namelijk altijd lucht uit de kruipruimte van een woning, omdat
de vloer niet voor 100 procent luchtdicht te krijgen is. Is de
kruipruimte droog, dan is dat geen probleem. Daar zorgt de
bodemfolie van Tonzon dus voor. “Als de kruipruimte vochtig
is, komt er met de lucht uit de kruipruimte ook vocht mee naar
binnen. Zelfs als de vloer voldoet aan het Bouwbesluit, komt
er op deze manier toch al snel een liter water extra de woning
binnen. Met onze bodemfolie houden we dat grotendeels tegen, zelfs beter dan bij nieuwbouwhuizen.”

Beter voor de gezondheid
Voor mensen met een luchtwegaandoening, zoals COPD
of astma, kan Tonzon ook een voordeel betekenen. “Opvallend is dat de snelle stijging van het aantal mensen met
deze klachten aan het eind van de vorige eeuw parallel loopt
met de toename van het aantal huizen dat destijds in het
kader van de energiebesparing werd voorzien van dubbel
glas, maar geen vloerisolatie kreeg. TNO-Bouw stelt dat
het plaatsen van dubbel glas de kans op schimmelproble-

men op niet-geïsoleerde vloeren verhoogt. Het is lang niet
bij iedereen bekend dat vochtigheid op de vloeren leidt tot
hogere concentraties huisstofmijt. VROM constateerde samen met het Astma Fonds dat de hoogste concentraties
van deze allergenen zich bevinden in ruimten met dubbel
glas, zonder geïsoleerde vloer. De concentratie bleek zelfs
nog hoger dan in een matras in woningen met enkel glas. De
onderzoekers stelden vast dat er een significante reductie
van huisstofmijt was ná isolatie van de vloer.”
Kortom, er is voor de Twentse pleitbezorger van vloerisolatie nog een zee te winnen. “We hebben nog maar een paar
honderdduizend woningen gedaan. In 1983 is in Nederland
begonnen met het isoleren van vloeren met een beetje piepschuim met een thermische weerstand van 1,3. In 1993 is dit
verdubbeld naar een warmteweerstand van 2,5 en in 2013
verhoogd naar 3,5. Toch zijn er nog steeds mensen die balen
van hun koude vloer. Mensen met een nieuw huis, die geen
vloerverwarming hebben genomen, hebben spijt. En ook de
corporaties komen er steeds meer achter dat onze aanpak
de beste garanties biedt op tevreden bewoners.”

Sociaal én lokaal bewogen
Tonzon is gevestigd in Enschede. Willemsen gaat er ook prat
op ‘tukker’ te zijn. Niet voor niets steunde hij de lokale eredivisieclub, toen die door toedoen van het voormalige bestuur
in ernstige problemen kwam, door met zijn bedrijf als rugsponsor te fungeren. Toen het nieuws over het behoud van
de licentie bekend werd, verhoogde hij spontaan het bod op
de achterkant met € 100.000. Dat bod is inmiddels overtroffen. Voor het komende seizoen staat het eveneens uit
Enschede afkomstige (wind)energiebedrijf Pure Energie op
zowel de voor- als de achterkant. “Ik ben blij dat ook andere
ondernemers nu weer durven in te stappen, zodat de club
ons niet meer nodig heeft.”
Lokale betrokkenheid en sociaal bewogenheid toont Tonzon
ook door de productie uit te besteden aan de sociale werkplaats van Twente. Zo kan hij de productie dicht bij huis houden
en dus snel leveren. “Daarbij zijn al onze producten milieuvriendelijk en hebben ze het Dubo-keur”, besluit Willemsen.
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