
 

Factsheet 3.4 
 

Programma van eisen voor verbetering van 
ventilatie 
 
 
Welke ingrepen hebben prioriteit bij het verbeteren van ventilatie? 
Het programma van eisen voor betere ventilatie vraagt op de meeste onderdelen geen spec-
taculaire ontwikkelingen. Het verminderen van het geluid van de installatie en goede prestaties 
bij een lage stand hebben prioriteit. In dit factsheet worden met name eisen geformuleerd die 
afwijken van wat AEDES in het ‘Programma van Eisen woningventilatie voor nieuwbouw en 
renovatie (versie 2.0)’ heeft gepresenteerd. 
Keuken 

 altijd een afzuigkap en de kooklucht rechtstreeks naar buiten afvoeren; 
 bij mechanische ventilatie een hoge piekstand integreren in het systeem (>2 x norm) 

en deze via een hotelschakeling voor de keuken en de badkamer bruikbaar maken. 
Badkamer 

 een zelf-instellend ventiel aanbrengen dat het volume bij laagstand verhoogt; 
 bij gebalanceerde ventilatie is zowel toevoer als afvoer aan te bevelen; 
 wasdroogruimte of andere ruimte met een condensdroger vereist meer afzuiging dan 

de vereiste 7 dm3/sec. (bij gebalanceerde ventilatie is zowel toevoer als afvoer aan te 
bevelen). 

Slaapkamers 
 capaciteit nachtventilatie naar 7 dm3/sec. per persoon; 
 geluidbeperkende maatregelen treffen rond instroomvoorzieningen; 
 regelbare afvoer via kanaal, rooster of klepraam boven binnendeur aanbrengen; 
 bij balansventilatie een 100% afsluitbare bypass aanbrengen; 
 strenge geluidseisen moeten het mogelijk maken om zonder comfortproblemen gedu-

rende de nacht in slaapkamers 7 dm3/sec. per persoon te ventileren, dus daar is maxi-
maal 28 dB(A) toelaatbaar en niet 30 dB(A) zoals in het PvE van Aedes. 

Onderhoudsbewust ontwerp 
 luiken aanbrengen ten behoeve van inspectie en reiniging van de kanalen. 
 apparaten, kanalen (rond) en appendages met optimaal aerodynamisch ontwerp 

toepassen.  
 
Wat is de aanbevolen onderhoudsperiodiek? 
De aanbevolen maximale bezoekperiodiek (na een steekproef te herwaarderen) is vier jaar, 
met reinigen en inregelen van de ventilator en de ventielen, waarbij (als dat nodig is) tevens 
de lagers worden vernieuwd. De luchttoevoerkanalen van balansventilatie vragen om een 
schoonmaakperiodiek van 8 jaar. Die periodiek geldt niet voor afvoerkanalen, tenzij er veel 
afvoerlucht via filtersecties mengt met verse lucht en als opgehoopt stof de doorvoer belem-
mert, waarvoor wel inspectie per 8 jaar nodig is. Als bewoners het systeem niet of alleen op 
de laagstand gebruiken, vervuilen kanalen veel minder. Ventilatoren en dempers per 16 jaar 
vervangen, of eerder ingeval geluidhinder niet te corrigeren is. 
Naar het voorbeeld van Zweden zouden woningcorporaties periodieke inspecties kunnen in-
stellen, met een verplichting tot corrigerende maatregelen als de capaciteit meer dan 25% 
afwijkt van het rechtens verkregen niveau.  
 
 
 



 

Welke aspecten hoort een ventilatierapport te omvatten? 
Zie de figuur. 

0

1

2

3

4

5

zomer

winter

dag

nacht

afwezig

thuis

basiscapaciteit

extra capaciteit bij vervuiling

brongerichtheid

zomernachtventilatie

comfort winterventilatie

energieprestatie

inbraakveiligheid

regenweerstand

stormvast

 
 
Praktijkrichtlijn voor verbetering 
Algemeen 
 verminderen van geluidhinder; 
 achterstallig onderhoud wegwerken en capaciteiten herstellen; 
 overstroomvoorzieningen verbeteren en nieuwe voorzieningen regelbaar maken; 
 foutieve aansluitingen, afgeplakte roosters, afvoerloze geiser etc. corrigeren; 
 inbraakveiligheid van kierbegrenzing en spuien verbeteren. 

Verbetering natuurlijke afvoerkanalen 
 reinigen, grote speciebaarden wegstoten, gaten of scheuren dichten; 
 kanaal of schacht goed luchtdicht maken; 
 ieder kanaal in het plenum een eigen kap geven; 
 ongewenste veranderingen corrigeren: afzuigkap, roosters op aanvoeropeningen; 
 de dakkap verbeteren: meer uitstroomcapaciteit, isoleren, evt. verhoogde zuigers; 
 evt. hybride: de natuurlijke ventilatie mechanisch ondersteunen. 

Ombouw naar collectieve mechanische afzuiging op bestaande kanalen 
De bestaande geshunte kanalen kunnen meestal niet gebruikt worden voor collectieve 
mechanische afzuiging. Sloop levert wel genoeg ruimte voor nieuwe gladde kanalen. Door in 
de woning zelfinstellende ventielen te monteren, heeft ontregeling geen effect op de afzuiging 
in andere woningen. De op drukverschil gestuurde ventilator corrigeert het effect. 
Individuele mechanische afzuiging op een bestaand natuurlijk kanaal 
In veel woningen is een individueel afvoerkanaal met voldoende diameter beschikbaar, waar-
op een individuele afzuigbox kan worden aangesloten. Het kanaal van de badkamer moet met 
die van de keuken verbonden worden. 
 
Eisen aan basisventilatie 
Bewoners regelen met name de gevelvoorzieningen en dwarsventilatie; de afvoer zou perma-
nent moeten zuigen. Basisventilatie moet voldoende zijn om te voorkomen dat het stinkt als 
men ‘s morgens de woonkamer binnenkomt of na langere afwezigheid thuis komt. Regeling 
per zone: overdag in de woonzone (incl. keuken) en ’s avonds en ’s nachts in de slaapzone. 
 
Meer informatie 
Evert Hasselaar (e.hasselaar@tudelft.nl). 
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