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Milieu Centraal als vraagbaak
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Milieu Centraal over ventilatie



 In 2016 per dag zo’n 3.500 bezoeken aan 
milieucentraal.nl over energie besparen.

 In 2016 bijna 1 miljoen unieke bezoekers voor 
energie besparen.
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Bereik milieucentraal.nl over energie



 In 2016 Advies op maat module Beter ventileren 
4.000 keer bezocht.

 In 2016 70.000 unieke bezoekers voor ventilatie 
webpagina’s.

 Pagina over mechanische afvoer meest populair, met 
ruim 24.000 bezoekers. 
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Bereik milieucentraal.nl over ventileren



 Uit meerdere onderzoeken blijkt dat bewoners met 
mechanische- of balansventilatie het systeem vaak 
onjuist gebruiken. 

 Geluidshinder wordt als grootste nadeel genoemd bij 
ventilatiesystemen. 

 Bewoners laten ramen en roosters 

dicht vanwege inbraakrisico, 

geluidsoverlast of stank van buiten.
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Consumentengedrag en ventilatie



 Maak zichtbaar wat onzichtbaar is 

 Directe feedback (CO2 meter)

 Duidelijke stappen formuleren
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Effectieve communicatie



Duidelijke stappen formuleren
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Tips op site Milieucentraal.nl



Stelling 1:

Met ventilatie verminder je de hoeveelheid vochtige 
lucht in huis en hoef je minder te stoken. Droge lucht 
warmt beter op dan vochtige lucht.

Waar of niet waar?
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Test je kennis over ventilatie in huis



Stelling 2:

Ventilatie verergert de vervuiling in huis vanwege de 
vervuilde buitenlucht.

Waar of niet waar?
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Test je kennis over ventilatie in huis



Stelling 3:

Bij een huis met balans ventilatie mag je de ramen niet 
open zetten. 

Waar of niet waar?
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Test je kennis over ventilatie in huis



Stelling 4:

De buitenlucht is vaak vochtiger dan de binnenlucht, je 
krijgt bijvoorbeeld extra vocht in huis van ventileren als 
het buiten regent.  

Waar of niet waar?
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Test je kennis over ventilatie in huis



 In zo’n 70% van de woningen

 Aan en afvoer van de lucht gebeurt via roosters en / 
of klepraampjes
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Natuurlijke ventilatie 



 Staan er nu roosters dicht? Zet die dan open.

 Lawaai of tocht? Neem winddrukgeregelde roosters 
of suskasten. 

 Laat tussendeuren open, of zorg

voor minstens 1,5 cm ruimte 

onder de deur.
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Natuurlijke ventilatie verbeteren



 Zorg voor extra ventilatie in de keuken en de 
badkamer. Plaats afzuigkap of laat in het raam een 
inbouwventilator plaatsen.

 Maak roosters minstens eens per jaar schoon met 
borstel of stofzuiger

 Ga je een kozijn of venster vervangen? Neem er een 
met ventilatierooster, dat kan in elk type kozijn.
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Natuurlijke ventilatie verbeteren (2)



 In zo’n 28% van de woningen

 Aanvoer van de lucht gebeurt via roosters en / of 
klepraampjes, afvoer van de lucht gaat met ventilatie 
unit, via ventielen in plafond. 
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Mechanische ventilatie



 Zet roosters NOOIT dicht

 Zet systeem nooit uit

 Zet schakelaars op de juiste stand
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Mechanische ventilatie gebruiken



 Geluiddemper 

 Suskast of winddrukgeregelde roosters

 Let op afzuigkap

 Extra schakelaar in badkamer

 Keuring ventilatiesysteem / Ventilatie Prestatie 
Keuring
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Mechanische ventilatie verbeteren



 Roosters en ventielen minstens eens per jaar 
schoonmaken
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Mechanische ventilatie onderhoud



 Eens per 2 jaar onderhoud aan ventilatie unit

 Eens per 4 jaar hele ventilatiesysteem laten 
controleren

 Eens per 8 jaar onderhoud aan ventilatie kanalen
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Mechanische ventilatie onderhoud (2)



 In ongeveer 2% van de woningen, vooral nieuwbouw

 Aan- en afvoer van lucht gaat via ventielen

 Het systeem werkt met een ventilatie unit en wtw
unit

 De aanvoer en afvoer van lucht verloopt 

via aparte kanalen. 
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Balans ventilatie



 Zet het systeem NOOIT uit

 Zet het systeem op juiste moment in de hoogste 
stand, via schakelaars

 Zorg voor minimaal 1,5 cm ruimte onder deuren, of 
ventilatieroosters in binnenmuren of -deuren. 
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Balans ventilatie gebruiken



 Vraaggestuurd systeem

 Let op bypass in ventilatie unit

 Extra schakelaar in badkamer

 Geluiddemper of omkasten

 Keuring ventilatiesysteem / Ventilatie Prestatie 
Keuring
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Balans ventilatie verbeteren



 Onderhoud de filters 4 keer per jaar: 2 keer per jaar 
stofzuigen, 2 keer per jaar vervangen

 Maak ventielen eens per jaar schoon
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Balans ventilatie onderhoud



 Eens per 2 jaar onderhoud aan ventilatie unit en 
bypass

 Eens per 8 jaar kanalen laten schoonmaken
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Balans ventilatie onderhoud (2)
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Vragen? 
mariken.stolk@milieucentraal.nl



 Maak kieren dicht nabij de voordeur, zoals bij de 
brievenbus.

 Badkamerventilator op gelijkstroom.

 Ventilatie met warmteterugwinning per kamer.

 Vraaggestuurde ventilatie
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Energiezuinige natuurlijke ventilatie



 Winddrukgeregelde roosters

 Gelijkstroom ventilator

 Vraaggestuurde ventilatie

 Ventilatie warmtepomp
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Energiezuinige mechanische ventilatie 



 Vraaggestuurd systeem

 Wisselstroom ventilator vervangen door gelijkstroom

 Reinig en vervang filters regelmatig

29

Energiezuinige balans ventilatie


