
Huis in Eigen Hand 
Scheidingswand plaatsen & plafond verlagen 

 
Met het aanbrengen van een scheidingswand kunt u op vrij eenvoudige wijze 
nieuwe ruimte in uw woning creëren. Bijvoorbeeld ruimte voor een extra 
(kinder)kamer, een verdeling van de zolder in tweeën of een aparte werk- of 
hobbyhoek in uw huiskamer. In die gevallen is een niet-dragende scheidingswand 
de oplossing. U kunt zo’n wand heel gemakkelijk zelf plaatsen. 
 
Voorbereiding 
Het is belangrijk dat u het juiste bouwmateriaal neemt voor de tussenwand. U kunt 
kiezen uit drie mogelijkheden: een houten frame met gipsplaten, gipsblokken of 
gasbetonblokken. Gipsplaten zijn bij doe-het-zelvers het meest populair. Ze zijn vlak, 
maatvast, brandveilig, geluidsisolerend en vooral geschikt voor droge ruimtes. Een 
tussenwand van gips- of gasbetonblokken is massief en iets zwaarder en zeer geschikt 
om bijvoorbeeld een wastafel aan te bevestigen. Deze wand kunt u lijmen en doorgaans 
zonder kunstgrepen op elke vloer plaatsen. De milieuvriendelijke gipsblokken hebben 
rondom een messing en groef en zijn vormvast, maar gevoelig voor vocht en 
beschadigingen. Gasbetonblokken zijn rondom vlak, bijzonder sterk, warmte isolerend 
en vochtbestendig. Bij de verwerking moet u er rekening mee houden dat ze licht 
kunnen uitzetten.  
 
Gipsplaten 
Gipsplaten bestaan in verschillende dikten, maar voor en scheidingswand zijn platen 
van 15 mm zeer goed geschikt. Het raamwerk van staanders en dwarsverbindingen 
kunt u het beste maken uit balken van ongeveer 50 x 75 mm of speciale stalen  
U-profielen.  
 
U tekent op het plafond en loodrecht daaronder op de vloer nauwkeurig waar de wand 
moet komen. Meestal zal dit haaks op een bestaande muur zijn, al is het niet 
noodzakelijk. U kunt een eventuele deurpost markeren en bepaal van te voren waar 
elektraleidingen gaan lopen in de nieuwe wand en waar stopcontacten komen. U 
schroeft eerst de boven- en onderligger van het frame aan het plafond en aan de vloer 
en vervolgens schroeft u de twee buitenste staanders tegen de muren. Daarna zet u de 
rest van het frame in elkaar, de hart-op-hartafstand komt overeen met de breedte van 
de gipsplaten. Ook in het midden van de gipsplaten moet u een balk aanbrengen. Zo 
ontstaat een stabiele en vlakke constructie. De gipsplaten zijn verkrijgbaar in diverse 
lengten. Deze maakt u gemakkelijk op maat door ze met een stanleymes in te snijden, 
daarna langs de insnede te breken en vervolgens de resterende kartonnen laag met het 
stanleymes door te snijden. Voor het maken van gaten en uitsparingen gebruikt u een 
boormachine met een ronde gatenzaag of een decoupeerzaag. Voor een betere 
geluidswering kunt u de wand voorzien van isolatiemateriaal. Het bevestigen van de 
platen lukt het beste met zelfborende gipsplaatschroeven. Laat ze iets verzinken in de 
plaat zonder deze te beschadigen. De schroefkoppen en de naden tussen de platen 
werkt u af met een speciaal vulmiddel. Als u de wanden licht schuurt krijgt u een mooi 
glad geheel, ideaal voor verven of behangen. Tenslotte zorgen plinten voor een 
duurzame afwerking.  
 



Gipsblokken 
Gipsblokken zijn te koop in diverse afmetingen. U kunt ze ook in ronde vorm krijgen 
voor decoratieve wanden. De gipsblokken wegen 20 kilo per stuk. 
Als u met gipsblokken een scheidswand optrekt, is het verstandig om de eerste laag 
blokken in een kunststof profiel, een houten slof of onderbalk te plaatsen. De 
ondergrond is dan gegarandeerd vlak en optrekkend vocht krijgt zo minder kans. Het is 
ook handig om tegen de bestaande muren profielen, voorzien van zelfklevend elastisch 
voegband, te monteren. Hier vallen de blokken precies tussen. De nieuwe wand blijft 
dan waterpas en de aansluiting is geluiddicht en tochtvrij. Laag voor laag bouwt u de 
scheidingswand op. U verlijmt de stofvrij gemaakte blokken onderling met speciale lijm 
en bevestigt de buitenste telkens met een veeranker aan de muur. Vervolgens zaagt u 
de benodigde passtukken met een grove zaag op maat. Messing en groef maken de 
positionering eenvoudig en even aankloppen met een rubberen hamer volstaat. De 
laatste laag verbindt u weer met veerankers aan het plafond. Wanneer de wand staat, 
spuit u alle naden langs de muur en het plafond vol met pur-schuim. Na uitharding 
verwijdert u het overtollige schuim, net als de lijm, met een scherp voorwerp. In 
gipsblokken kunt u vrij eenvoudig sleuven voor leidingen en gaten voor stopcontacten 
maken. Uiteindelijk kunt u de wand verven, behangen, stukadoren of betegelen. 
 
Gasbetonblokken 
Bouwen met gasbetonblokken komt in grote lijnen overeen met het plaatsen van 
gipsblokken. Alleen moet tussen de nieuwe en de bestaande wand of kozijn 1 cm ruimte  
blijven. Ook wanden langer dan vier meter moet u  op maximaal die lengte met een 1 
cm brede naad onderbreken. De dikkere lijmlaag vereist dat u elke laag blokken apart 
uitmeet en steeds op de juiste hoogte een metselkoord spant. Overtollige lijm dient u bij 
deze blokken direct te verwijderen. Met speciaal lijmgereedschap kunt u de lijm 
gemakkelijk en juist aanbrengen. 
 
Romaanse toog 
Als u de nieuwe ruimte niet helemaal wilt afsluiten, dan kunt u een Romaanse toog 
plaatsen. Deze scheidingswand kunt u op dezelfde manier plaatsen als hierboven staat 
beschreven. Dankzij speciale hoekopvulstukken past deze in alle rechthoekige 
doorgangen. 
 
Benodigd materiaal 

 rolmaat 
 waterpas 
 zaag 
 boormachine 
 hamer 
 schroevendraaier 
 standleymes 
 plamuurmes 

 
Let op: in verband met eventuele aanwezige leidingen kan niet in alle wanden en/of 
vloeren worden geschroefd. U kunt dan het beste montagelijm gebruiken.  
 
Betimmering met schroten of plaatmateriaal 
U breng eerst houten regelwerk aan. Voor schroten hoeft u alleen regels van ongeveer 
2 bij 5 centimeter haaks op de richting van de schroten en maximaal 60 centimeter uit 
elkaar op de muur of het plafond bevestigen. Voor plaatmateriaal komen daar 
dwarsregels op plaatbreedte bij. Dit om het doorbuigen van het plaatmateriaal te 
voorkomen.  
 



Zaag de schroten of platen zo op maat dat er een kier van minimaal 1 centimeter overblijft tussen de 
betimmering en de hoek of afwerklijst. Deze vangt krimpen en zwellen op en wordt straks achter de plint of 
afwerklijst weggewerkt. Schroten hebben een veer en een groef (inkeping en uitstekende rand). U kunt deze 
spijkeren door spijkers zonder kop schuin in de hoek van de veer te slaan en met een drevel te slaan onder het 
houtoppervlak te tikken. Plaatmateriaal bevestigt u met schroeven en een platte kop. In hout moeten 
schroefgaten voorgeboord worden, anders splijt het hout. Aanwezige wandcontactdozen en schakelaars plaatst 
u op de schroten. Voor het verlengen van de inbouwdoos zijn er in de handel speciale vulringen te verkrijgen.  
 
Plafond verlagen 
Wanneer u het plafond wilt verlagen kunt u hiervoor dikkere balken, bijvoorbeeld van 44 x 44 mm of 47 x 50 mm 
gebruiken. Bouw het raamwerk dan als een rooster met dwarsbalken.  Bevestig het kader met pluggen en 
schroeven bovenaan de muur. Waar de dwarsbalken elkaar kruisen of aan het kader bevestigd worden, maakt u 
halfhoutse verbindingen met lijm en schroeven. Om te voorkomen dat het zware rooster in het midden doorzakt, 
draait u in de balk oogschroeven van minstens 38 mm lengte. Tussen elk koppel oogschroeven spant u een stuk 
staalkabel. Zorg dat het raamwerk exact vlak en zuiver horizontaal komt te hangen. Tenslotte werkt u hoeken, 
uiteinden en voegen weg achter houten profielen. Camoufleer zichtbare spijkerkoppen met een tipje verf of 
beits. Houten bekleding werkt u af met drie lagen vernis of houtbeschermingsmiddel.   
 
Beoordeling verbeteringen bij vertrek uit de woning 
Voor een groot aantal veranderingen in de woning geldt, dat deze bij vertrek uit de woning gehandhaafd kunnen 
blijven. Voorwaarde is wel dat deze technisch op een goede wijze zijn aangebracht en ook op het moment van 
de verhuizing nog in goede staat verkeren. Onze opzichter zal dit beoordelen. Meer informatie hierover leest u in 
onze klusfolder ‘Huis in Eigen Hand, zelf aangebrachte voorzieningen en het klusoverzicht’.  
 
Advies & ondersteuning 
Als u van plan bent zelf veranderingen in huis aan te brengen, kunt u via het klusoverzicht nagaan of de 
voorgenomen verandering door ons wordt toegestaan. Mocht u twijfelen neem dan contact op met onze 
opzichter. Wij helpen u graag als u veranderingen in uw woning wilt aanbrengen. Wij hebben de beschikking 
over informatie die het doorvoeren van veranderingen in uw woning kunnen vergemakkelijken. Tevens kunnen 
wij u uitgebreid adviseren over materiaalkeuze en aanpak. Maar ook met vragen over gemeentelijke 
vergunningen kunt u bij ons terecht. Heeft u nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen, telefoon 055 – 
369 69 71. 
 

De Goede Woning 
Bezoekadres  : Sleutelbloemstraat 26 
Openingstijden   : op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur 
Telefoon  : 055 - 369 69 69 
Fax   : 055 - 369 69 09 
Postadres   : Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn 
E-mail   : info@degoedewoning.nl       
Internet   : www.degoedewoning.nl 
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