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Ventileren def.ppt



Waarom ventileren?
• Afvoer van koolstofdioxide (CO2)
• Afvoer van waterdamp (H2O)
• Afvoer geurtjes van de bewoners 
• Afvoer reukstoffen van materialen, (radioactieve) 

gassen, micro-organismen etc.
• Minimaal 25 m³ verse lucht/uur per persoon is nodig

• En waar de personen zijn………

Hoe wordt er geventileerd?



Hoe wordt er geventileerd?
• Ongecontroleerd

- Natuurlijke ventilatie ook langs naden en kieren
- Niet beheersbaar:

- Volume niet in te stellen
- Met kou en wind meer ventilatie dan nodig
- Met minder koud en weinig wind minder ventilatie

• Gecontroleerd
- Mechanische ventilatie 
- Balansventilatie

• ‘80-er jaren  was een overgangsdecennium

Isolatie beperkt de natuurlijke  ventilatie



De eengezinswoning is als een wensballon

• ‘s Winters is de lucht binnen 5 
á 10% lichter dan buiten

• Warme lucht drukt tegen het 
dak

Warme lucht laten ontsnappen kost geld, geeft 
discomfort en is niet duurzaam



Koude lucht komt makkelijk het huis in

• Brievenbus
• Ramen 

- Ook tussen muur en kozijn
• Deuren
• Kruipluik
• Meterkast



Warme lucht verlaat het huis net zo makkelijk 

• Nokaansluiting
• Kieren tussen het dakbeschot
• Dak-/vloeraansluiting
• Langs de CV afvoer
• Zolderraam

- Staat vaak  en lang open
- Zo “handig”voor het drogen van de 

was……

Warme lucht laten ontsnappen kost geld, geeft discomfort en 
is niet duurzaam



De gevolgen…

• Niet comfortabel

• Niet duurzaam

• Kost meer geld dan je lief is



Hoe weet je of er warmte weglekt?

• Licht van buiten

• Geluid van buiten

• Rooktest
- Rookspuitbus
- Wierookstokjes

Kou achter de voordeur en  niet zo’n koude zolder zijn signalen



Gevolgen van te weinig ventilatie
• Condensatie van  de waterdamp op koude delen van het huis

- Schimmels 
- Rottende kozijnen
- Muffe geur

• Te veel kooldioxide (CO2) 
- Hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid 
- Slijmvliesirritaties en andere aspecifieke klachten (hoofdpijn, vermoeidheid irritaties, enz..)
- Overdracht van infectieziektes (verkoudheid, griep en dergelijke )
- Verergering van allergieën (hooikoorts, voedselallergie, etc.)
- Verhoogd risico op astma-aanvallen

• Koolstofdioxidegehalte wordt gebruikt als indicator van luchtkwaliteit 

Isoleren en ventileren gaan hand in hand



Plan van aanpak
• Er zijn keuzes bij verduurzaming van het huis

• Ongecontroleerde ventilatie/tocht  aanpakken.
- Naden en kieren dichten
- Lage kosten

• Isolatieacties
- Dak, vloer, gevel en ramen isoleren
- Naden en kierdichting gebeurt van zelf 

• Kierdicht -> doet je “stikken”

Tocht uitbannen en isoleren vereisen een ventilatieplan
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Hartelijk dank voor uw 
aandacht
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