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Inhoud 

• Inleiding 

• Gezondheid en duurzaamheid 

• Ventilatie 

• Energie 

• Toetslijst gezond en veilig wonen 

• Conclusies en aanbevelingen 
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Inleiding: Duurzaamheid 

• 1965 Club of Rome: 1972 Limits of growth (D. Meadows) 

• 1973-1979 energie crises: politieke angst voor energietekort 

• 1979-1989 Nationaal Isolatie Programma 

• 1978 VIBA; mens- en milieuvriendelijk bouwen 

• 1987-Brundtland: Our common future 

• 1988-RIVM: “Zorgen voor morgen” 

• 1989-VROM start duurzaam bouwen beleid 

• 1992: UN Conferentie Rio de Janeiro, Agenda 21 

• 1997: Kyoto, Verminder CO2 uitstoot 

  EU kiest voor vermindering economische kwetsbaarheid 

• 2007: Bali. Stop klimaatverandering 
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Inleiding: Regelgeving 

• Woningwet: vergunningsprocedures 

• Bouwbesluit 2003 (recente aanpassing 2007) 

• Veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid 
en milieu 

• Prestatie-eisen, gelijkwaardigheid, NEN-normen, 
kwaliteitsverklaringen 

 

 



Onderzoeksinstituut OTB 

5 

Inleiding: Ventilatie in regelgeving 

• 1871 opheffen Vestingwet: bouwen buiten de stadsmuren 

• 1901 Woningwet legt basis voor kwaliteitsbeheersing wonen 

• 1904  per kamer en wc een ventilatievoorziening 

• 1927 raam in elk vertrek, afscheid alkoof 

• 1975 NEN 1087 en NPR 1088: stimulans mechanische afzuiging 

• van voorzieningen naar prestaties 

• 1992 aanzet nieuwe NEN 1087 (1996), NPR 1088 (2000) en NEN 5088 

• 2000 EPC 1,2 => explosieve groei balansventilatie 

• 2007 ventilatie moet aan oorspronkelijke eis blijven voldoen 

• Herziening NEN 1087 is recent opgeschort, nieuwe opzet wordt 

• Bepalingsmethode voor controle achteraf 

• Voorgeschreven berekeningsmethode 
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Gezondheid 
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Prestaties in de praktijk 

• Welbevinden, stress, conditie lichamelijk en geestelijk 

• Ziekteverzuim school en werk (relatie thuis en school/kantoor) 

• Leerprestaties/productiviteit 

• Medische kosten bij luchtwegklachten 
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Gezondheidseffecten (GGD 2004) 

Binnenmilieuproblemen met hun gezondheidseffecten

probleem % huizen gezondheidseffect

geluid uit buurwoning 25% ernstige hinder

schimmelplekken 17% allergie

huisstofmijten 80% allergie: astma, eczeem

stikstofdioxide (NO2) 90% luchtwegklachten

formaldehyde 10% irritatie ogen, neus, keel

radon 100% risico longkanker

te weinig
ventilatiemogelijkheden

21% onwelbevinden, zie ook
schimmels, huisstofmijten,
NO2, radon, etc
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Indicatoren van de relatie woning, bewoning 

en gezondheidsrisico (Hasselaar 2006) 

1) Geringe ventilatie door kwaliteit voorziening en gedrag 
2) Stof van huismijt, huisdieren en ongedierte 
3) Chemische verontreiniging door bouw- en inrichtingsmaterialen 

(radon, formaldehyde, NO2, weekmakers, CO) 
4) Onveiligheid van trappen, badkamervloer, keuken 
5) Legionellarisico door lauwe warm waterbuffer 
6) Geluidsoverlast van buiten en van ventilatoren binnen  
7) Schimmel op vlakken die moeilijk reinigbaar zijn 
8) Fijn stof van buiten, van roken binnen 
9) Niet passend bij behoefte: meestal te klein, onbereikbaar door 

mobiliteitsbeperking, sociaal geisoleerd 
10) Geringe controlemogelijkheden van comfort en luchtkwaliteit 
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Humane emissie: ademhaling en huid 

 

 

 

• Longen 500 m2, huid 2 m2 uitwisselend oppervlak  

• Geuren incl. ammoniak, aceton, tevens CO2 en vocht 

• Interieur: Ozon, VOS, stof, allergenen, gifstoffen 

• Eigen metingen CO2: buiten 450 ppm, in ademlucht 7000 ppm 
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De slaapkamer 
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Aerosolen in de slaapkamer 

• Stof van binnen: grote deeltjes 

• Stof van buiten, veel en kleine deeltjes 

 

• Landurig zweven, depositie en opdwarrelen 

• Concentratie mede afhankelijk van slaapverstoring 

• CO2 en huismijtallergeen relatief zwaar 

• Niet het gewicht, maar het aantal kleine deeltjes telt 
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Aerosolen en slaapritme 



Onderzoeksinstituut OTB 

15 

Verse lucht is de hoeksteen van 
gezond wonen 

Frisse lucht is: 

• Koel (hoe warmer, hoe meer verse lucht we nodig hebben) 

• Bevat voldoende zuurstof (probleemloos ademen) 

• Vrij van prikkelend fijn stof (allergenen, SO2, NO2, Ozon en dieselrook) 

• RV niet te hoog? (30 < RV < 65) 

• Natuurlijke geurend, niet te sterke geur 
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Gezondheid en duurzaamheid 

duurzaamheid gezondheid 
wereldschaal 

toekomstige generaties 
ecosysteem 
voetafdruk 

directe omgeving 
hier en nu 

mensgericht 
kwaliteit van leven 
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Ventilatie 
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Waarom ventileren 

• Vocht en vervuilde lucht afvoeren 

• Gezondheid 

• Behoud constructieve kwaliteit 

 

• Regelgeving gebaseerd op humane emissies: max 6 
personen, 1200 ppm CO2 of 25 m3 verse lucht pp/uur 

• Eisen in relatie met oppervlak ruimten 

• Minimum capaciteit, vrijheid in gebruik 
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Ventilatie 

Infiltratie en exfiltratie 

Basisventilatie 

Vraaggestuurde ventilatie 

Luchten 

 

Per vertrek: toevoer, circulatie, afvoer 
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Toevoeropeningen 

• Schuiframen tot 1930 

• Stalen ramen 1930 - 1940 (- 1960) 

• Aluminium, kunststof kozijnen 1979 - 1985 

• Klepramen tot 1992 (1997) 

• Roosters (1975 -..) 

• Draaikiep zonder roosters 1981 - 1992 

• Inblaasventielen balansventilatie (1998 - ..) 

• Vraaggestuurde roosters (2001 - ..) 

• Toekomst: hybride, verdringingskolom, klimaatgevel 
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Vervuiling door geiser, gasfornuis, 
bijstoken door open of afvoerloos toestel 

• 0,5 miljoen afvoerloze keukengeisers,  

• bijverwarming checken 
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Vocht 

• Vocht en schimmels 
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Bewoning: totaal 8,7 liter per etmaal 

Vochtproductie bewoners WoonK Keuken Slapen 
I 

Slapen 
II 

Slapen 
III 

Bad-
kamer 

Overig 

 cm3 cm3 cm3 cm3 cm3 cm3 cm3 

Slapen 8 uur (2, 1,1,1 person)   640 400 200   

douches 2x ochtend      570  

Wassen aan de wastafel 1x      60  

Thee zetten, elektrische waterkoker 15       

Keukenvloer nat afnemen 80 20      

Afgifte planten (water(2x/week 1,5 liter) 500       

Een persoon aanwezig 8.00-16.00 u 600       

Wasmachine draaien 4 kg      30  

Was drogen op zolder       2000 

Handwasje van 300 gram      30  

Drogen handwas aan rekje       100  

Drie personen 16.00-18.00 u 350       

Koken tussen 17.30 and 18.00 u  500      

Vijf personen tussen 18.00-22.00 u 1200       

Vaatwas 19.00, thee en koffie 20.00 u 20 200      

Twee natte jassen in de hal       300 

Douche 1 x rond 21.00 u      400  

Bad 1 x om 22.00 u      300  

Natte handdoeken in de badkamer      200  

 
productie door bewoning 

 
2765 

 
720 

 
640 

 
400 

 
200 

 
1690 

 
2300 
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Bouwkundige vochtbronnen 

• Kruipruimte 50 – 200 cl per uur 

• Spouwvoet vanwege inwendige condensatie en 
regendoorslag 5-20 cl 

• Optrekkend vocht 1-3 cl per m1 per uur 

• Lekkage (alleen na regen) 10-200 cl per uur 

 

• Samen tot helft van de bronnen door bewoning 
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totalen incl vocht uit kruipruimte en muur
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badkamer
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Vocht en huismijt 
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De slaapkamer voor 1 miljoen
plus twee personen
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Wat gebeurt er ’s nachts met ons 

• Warmteproductie verandert : koudere handen en voeten 

 terwijl kamertemperatuur in de nacht daalt 

• Temperatuurregulatie door transpireren, niet via 
vaatverwijding (meer last van warmte dan van koude) 

• Per anderhalf uur verandering van houding en van 
dekschikking 
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Vocht in het matras  
 

• In matras en dek opgenomen vocht via huid 180-220 gram 

• idem in kussen 15-20 gram 

• Via uitademing 17 g/uur = 120-140 gram/nacht 

• Totale vochtproductie per persoon 9-150 g/u, 

  

 gemiddeld in tweepersoonsbed 600 g/nacht,  

 waarvan de helft in het matras: twee flesjes bier! 
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Ecologie van de mijt 

• Voedsel huidschilfers (voorverteerd door schimmel) 

• RV >55%,  

• temperatuur 15-28 0C 

• 60 x gewicht in keutels 

• 3 maanden oud 

• Vochtverlies compenseren via opname klieren en voedsel 

• Bij RV >50-55% (CEH) herstelt de mijt zich (1,5 uur) 

• Eieren leggen  indien > 3 uur per dag >CEH 

 
• R. de Boer, en K.Kuller, 1997. Mattresses as a Winter refuge for house-dust mite populations, 

Allergy, vol. 52:299-305 
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De praktijk van ventileren 
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Comfort is drijfveer van ventileren 

• Stank stuurt, vocht veel minder 

• Geluid belemmert het gebruik: > 23 uur/etmaal laag  

• Kort luchten in plaats van permanente ventilatie  

• In de winter staat verse lucht gelijk aan tocht 

• In de zomer is verse lucht nodig om te koelen 
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Compensatie als ventilatie niet aan 
verwachting voldoet 

• Dwarsventilatie 

• Spuiventilatie 

• Afzuigkap en spuien in de keuken 

• Binnendeuren open om badkamer te drogen 

 

Klacht als compensatie niet werkt 
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Gebruik mechanische afzuiging 

• 10% altijd uit 

• 15% aan of uit 

• 40% <1 u/dag op normstand 

• 16% altijd op normstand (bevat coll. afzuiging) 

• 25% tussen 1 en 16 uur per dag op normstand 

• 9% in combinatie met luchtverwarming 

 

Conclusies:  

• ongeveer in 70% afzuiging 10 dm3/s (ipv 42 dm3/s) 
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Praktijkproblemen met 
ventilatiesystemen 

• Slecht gebruik (conflict comfort, kosten en ventilatie) 

• Slechte werking (zwakke schakel toevoer/overstroom/afvoer, vv=0,2-0,5) 

• Onvoldoende bij overbezetting (mens+dier/aantal krs) 

• Slaapkamers doen niet mee (vanaf 2 personen) 

• Badkamers niet bestand tegen douchegeweld (vanaf 3/dag) 

 

• Klachten? 

• Wanneer natuurlijke compensatiemogelijkheden ontbreken 
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De slaapkamer 

40% in de winter dicht tijdens slaap 

20% ook in zomer dicht 

 

Ventilatievouden 

Alles dicht   0,1-0,3  

Rooster open, deur dicht  0,2-0,4 

Binnendeur open  0,3-0,5 

Raam open   0,5-0,7 

Raam en deur open  0,7->1,2 

 

conclusie: met slapen voor twee moet het raam en de deur open 
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Woningen: woonkamer en slaapkamers 
Verblijfsduur 60-95% (slkrs 30-40%) 
 

• Mechanische afzuiging 10% capaciteitsvermindering/j 

• 76% ouder dan 5 jaar 

• Gering/geen onderhoud 

 

• 40% ramen hoofdslaapkr (2 pers) in winter dicht 

• 20% in de zomer dicht 
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Mechanische afzuiging draagt niet bij 
aan ventilatie 

• 10% capaciteitsvermindering per jaar 

• 76% ouder dan 5 jaar 

• Gering onderhoud 

• Bij onderhoud geen inregeling 
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Standen mechanische systemen (n=127) 

 

• 10% altijd uit 

• 15% aan of uit 

• 40% <1 u/dag op normstand 

• 16% altijd op normstand (bevat coll. afzuiging) 

• 25% tussen 1 en 16 uur per dag op normstand 

• 9% in combinatie met luchtverwarming 

 

Conclusies:  

• ongeveer in 70% afzuiging 10 dm3/s (ipv 42 dm3/s) 

• hoe ouder, hoe korter het gebruik 

• afzuiging natuurlijk meer dan in keuken en wc, gelijk in badkamer 
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Kantoren: verblijfsduur 20% 

• Grote verschillen per gebouwtype en ventilatiesysteem 
• Villa’s, geklimatiseerde kolossen, kleine kantoren 

• Diversiteit in  
• Individuele aanpassingsmogelijkheden 

• Hoeveelheid lucht en kwaliteit van de lucht 

• Mate van individuele controle 

• Kwaliteit van daglicht, overige belevingsaspecten 

• Vaak problemen bij: 

• Volledige klimatisatie  

• Hoge bezettingsgraad 

• Potdichte oude kantoorvilla’s 
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Scholen: verblijfsduur 11% 

Indien ouder dan 5 jaar: 

• 90% voldoet niet 

• 80% niet onderhouden 

• 70% ongezond bij hoge bezettingsgraad 
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Scholen 

 

 

Indien ouder dan 5 jaar: 

• 600-750 m3/u ventilatielucht nodig 

• Dit kan bij koud weer niet met natuurlijke ventilatie 

• Dus balansventilatie  
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Onderzoek binnenmilieu scholen 

Enkele opvallende punten: 

• Grote ongerustheid onder deskundigen => veel 
artikelen 

• Weinig wetenschappelijk onderzoek  

• Veel interventie-onderzoeken vooral t.a.v. ventilatie 
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Onderzoek binnenmilieu scholen 

• Relatie moeilijk aantoonbaar van gezondheid/effecten 
van: 
• CO2-concentratie, ventilatie 

• chemische en biologische agentia 

• thermisch comfort (temperatuur, tocht, oververhitting) 

• geluid 

• daglicht en verlichting 

Wie op school ziek is, is dat thuis ook 

• Wel t.a.v. klachten ouders en kinderen 

• Leerprestaties wel met ventilatie 
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Onderzoek binnenmilieu scholen 

• Hoge bezettingsgraad/grote nabijheid/fysiek contact 
=> vergroot risico overdracht ziektekiemen 

• Interventies (ventilatie) laten vaak goede resultaten 
zien 
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Energie 
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Trias energetica wordt  
vierstappen strategie 

• Verminder de energiebehoefte 

• Lever uit duurzame bronnen 

• Wek het restant efficiënt op 

• Geef gebruikers goede controlemogelijkheden 
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Ventilatie en energie 

• Stel woning met 200 kWh/m2jr, 85 m2= 18.000 kWh 

  Gas verwarming, warmwater en koken 1400 m3 en elektra 3000 
kWh 

 

• Besparingen: apparaten, verlichting, ventilatoren 500 kWh 

• Isolatie 300 m3  

• Wtw ventilatie 200 m3  of wp-boiler 300 m3  

• Productie: PV 500 kWh, zonneboiler 200 m3 

 

• Resultaat: van 18000 naar 10000 kWh/j = 120 kWh/m2j 
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Energiebalans 

• Primair energieverbruik voor  

• ruimteverwarming 

•  + 

• warm tapwater 

•  + 

• ventilatoren en hulpfuncties voor ruimteverwarming 

•  + 

• koeling (reëel of fictief) 

•  - 
• PV of WKK 
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Energie 

• Apparaten nuttige bijdrage verwarming: 25 kWh/m2j 

• Vochtproductie restwarmte   :   1 kWh/m2j 

• Personen excl. vochtproductie   :   6 kWh/m2j 

• Zon       :  30 kWh/m2j 

 

• Totaal interne bronnen en zon   : 62 kWh/m2j 

• Transmissie  50 - 120  kWh/m2j 

• Ventilatie    (5 -)  30 - 50 kWh/m2j    
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Toetslijst Gezond en Veilig Wonen 



Onderzoeksinstituut OTB 

53 

Waarom een gezondheidstoets? 

• Recht om geïnformeerd te worden 

• Communicatie bij klachten verbeteren 

• Doelgerichte opname en beoordeling steunen 

• Opstap naar label gezondheidskwaliteit woning 
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Van grootschalig naar kleinschalig 
van degelijk naar snel 
van specialist naar doe het-zelf 
van duur naar goedkoop 
van woning naar bewoning 

• Aktie 28 (uniforme bepalingsmethode) 

• Aktie 29 (gezondheidsstatus 1240 woningen) 

• Toets/Verbeterinstrument Gezondheid Woning (LBP, Novem) 

• Gezondheidskaart (Nieman, VROM) 

• Toetslijst Gezond Wonen (OTB, SBR) 

• Consumentenversie Toetslijst Gezond Wonen (OTB, Woonbond) 

• Verbeteradvies bij EPA 
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Relatie tussen woningkenmerken, 
gebruik en blootstellingsrisico 

 

luchtkwaliteit vervuilingsbron transport/afvoer conc. blootstelling eval verantw

indicatoren omg gebouw gebruikers gebouw gebr verblijfsduur behoefte risico
const mat instal onderh belas gedragonderhisol vent ad/ab rein vent wk slk werk keuk badkr >12u 6tot12 <6u kind lucht senior handic dag- eig bew

in out reno reg slaper
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Positie Toetslijst  
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Benadering per kamer 
vermindert aantal indicatoren 
 

• Slaapkamer: luchtkwaliteit en geluid 

• Badkamer: emissie vocht en schimmels  

• Keuken: vervuilingpieken en ongevalrisico 

• Woonkamer: luchtkwaliteit en comfort 

• Verkeersruimte: veiligheid, toegankelijkheid 
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Ventilatievragen uit Toetslijst 

 

• 1.1 Luchtverontreiniging door rookgassen en (chemische) stoffen 
• 1.1.a. Vervuiling van de binnenlucht door woning en woonomgeving   
• 1.1.b. Vervuiling van de binnenlucht door inrichting en gedrag    

 

• 1.2. Vocht en schimmel 
• 1.2.a. Symptomen van vochtproblemen      
• 1.2.b. Vochtbronnen die met de woningconstructie samenhangen    
• 1.2.c. Vochtbronnen door bewoning     

   

• 1.3. Allergenen 
• 1.3.a. Allergeenarme woning  
• 1.3.b. Allergeenarme woninginrichting en gedrag    

  

• 1.4.Ventilatiekwaliteit  

• 1.4.a. Ventilatie voorzieningen woning      
• 1.4.b. Invloed woningtype op ventilatie      
• 1.4.c. Ventilatiegedrag 
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Als voorbeeld: vragen over 
Ventilatiegedrag 

• Gebruikt u de aanwezige voorzieningen zodanig dat er voldoende 
permanente ventilatie in de woonvertrekken is als er mensen zijn? 
     

• Zorgt u dat doorstroming in de woning niet geblokkeerd raakt? 
    

• Gebruikt u de aanwezige voorzieningen voor permanente afvoer in 
keuken en badkamer?  

 

• Zorgt u tijdens koken, douchen, was drogen voor extra ventilatie?   

 

• Houdt u de ventilatievoorzieningen zoals raamroosters en 
afvoerventielen schoon?  
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Kwaliteitsprofielen van gezond 
wonen 

• Allergeenarm 

• Luchtig 

• Stil 

• Ergonomisch 

• Sociaal veilig 
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Samenhang van kwaliteiten: een 
label? woonkamer

0

1

2

3

4

5
allergeenarm

luchtig

gezondmakend

ergonomischaangepast

sociaal veilig

stil



Onderzoeksinstituut OTB 

62 

Discussie 
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Trends rond ventilatie 

• Beheersen kwaliteit in de gehele keten 

• Geluidseis (voorstel VROM-Brief Vogelaar op 3 april in Tweede Kamer) 

• Prestatie tijdens gebruiksfase handhaven 
• Periodiek onderhoud: vervangen filters, schoonmaken waaier, vervangen 

motor of lager, controle en herstel capaciteit 

• Aanpak luchtvervuiling 
• Bronvermindering en lucht filteren langs verkeersaders 

• Aanpak oververhitting 
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Stelling 

Een ventilatiesysteem moet per vertrek voldoen aan vijf  

condities: 

• Basisventilatie: vv = 0,7 keuze natuurlijk/mechanisch 

• Zomernachtventilatie: vv = 2,5 dus natuurlijk 

• Winterdagventilatie tochtvrij, per vertrek regelbaar, 
energiezuinig: wtw 

• Winternachtventilatie stil en goed voor twee:  ….? 

• Piekventilatie keuken: direct naar buiten of recirculatie? 
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Eisen aan het nieuwe ventileren 

• Per kamer aparte toevoer en afvoer 

• Basisventilatie 

• Regelbare extra toevoer en afvoer in ieder vertrek 

• Piekventilatie in keuken (evt. ook badkamer) 

• Lage geluidbelasting en inbraakveilig 

• Kwaliteit beoordelen voor de volgende situaties: 

• Dag/Nacht/Zomer/Winter 

• Nevenaspecten: geluid van buiten, energiebesparing, comfort, visuele 
kwaliteit voorzieningen, buitenluchtkwaliteit 
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Vraaggestuurde ventilatie spaart energie 
door zo weinig mogelijk te ventileren 
(voldoende of niet? 

• Bewoners zijn niet de belangrijkste vervuilingsbron 

• Signalering wil niet zeggen dat er vervolgens 
voldoende (KAN) worden geventileerd 

• Soms geen koppeling tussen toevoer en afvoer 

• Permanente basisventilatie omhoog 

 

• Kortom: wel effect bij afwezigheid en in slaapkamers 



Onderzoeksinstituut OTB 

68 

Stelling 

• CO2 is wel/niet geschikt als stuursignaal voor ventilatie 

• Basisventilatie naar vv=0,5 – 0,7 (radon) 

• Bij lage bezetting is niet-humane vervuiling dominant 

• Sensor is niet robuust 

• Wel geschikt voor klaslokalen en slaapkamers 

• Alternatief: aanwezigheidssturing bovenop basis 
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Winterventilatie 

• permanente basisventilatie 

• volstrekt tochtvrije extra ventilatie naar behoefte 

• energiebesparend via warmteterugwinning  

• geen onderscheid dag- en nacht 

• geluidsniveau in woonkamer tot 32-35 dB)A), in 
slaapkamers naar 28-30 dB(A) 



Onderzoeksinstituut OTB 

70 

 



Onderzoeksinstituut OTB 

71 

Balansventilatie is winterventilatie 

Conflicten met: 

• Behoefte aan extra natuurlijke voorzieningen 

• Ventilatievolume in de slaapkamer vanwege laagstand 

• Piekbehoefte in de keuken  

• Geluidsniveau waardoor systeem op laagstand blijft 
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Nachtventilatie 

Slaapkamers in gebruik: 

• capaciteit > 7 dm3/s per persoon 

• toevoer en afvoer garanderen 

• permanente capaciteit of CO2-gestuurd 

• geen geluidshinder: niveau 28-30 dB(A) 

• geen tocht bij hoofdeinde bed 
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Conclusies 

• Aandacht voor praktische ventilatieproblemen is terecht 

• Scherpere regelgeving nodig 

• Product/systeeminnovatie nodig 

• Kwaliteitscontrole keten ontwerp-uitvoering-gebruik-onderhoud 

• Aandacht nodig voor onderhoud met capaciteitshandhaving 
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Aanbevelingen 

• Hogere kwaliteit dan Bouwbesluit 

• Minder SMART, maar robuust 

• Veel controle- en keuzemogelijkheden 

• Hybride oplossingen, dus ontwerpen voor natuurlijke 
ventilatie en eenvoudige balansventilatie toevoegen 



Onderzoeksinstituut OTB 

75 

Bedankt voor uw aandacht! 

 

 

• Onderzoeksinstituut OTB 

• Jaffalaan 9 

• 2628 BX Delft 
 

 

 

 

 

 

 

• Evert Hasselaar   Kees Snepvangers 

• Telefoon: 015 2787871    

• E-mail: e.hasselaar@tudelft.nl  c.a.m.snepvangers@tudelft.nl 

mailto:e.hasselaar@tudelft.nl
mailto:c.a.m.snepvangers@tudelft.nl
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Onderhoud installaties 

Traditioneel: inspanningsverplichting onderhoudsbedrijf 

 

Ontwikkeling naar prestatie-eisen 

 

Te verschijnen SBR-publicatie: 

Proces- en prestatie-eisen Verwarming- en 
Ventilatiesystemen 
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Onderhoud ventilatiesystemen 

Onderzoek:  

• Prestaties ventilatiesysteem worden sterk beïnvloed door externe 
factoren 

• Luchtdichtheid 

• Bezonning 

• Wind 

• (gebruik ramen => ontregeling) 

• Invloed externe factoren sterker dan (gedeeltelijk) natuurlijk 
systemen dan bij gebalanceerde systemen 

=>  


