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Deelsessie 1: een luchtdichte woning ventileert beter

Fijnstof ten gevolge van koken

MAKEN WIJ ONS DRUK 
OVER HET JUISTE PROBLEEM?

(over)ziet u alles nog? Wat zegt u dit ?

qv;10

Klasse 1, 2 en 3

Maken wij ons druk over het juiste probleem?
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Koppen Bouwexperts BV is een onderscheidend onafhankelijk bouwkundig 
expertise bureau voor bouwadvies- en begeleiding. Het functioneel 
handelen staat bij ons centraal, in de theorie, de praktijk en vooral in de 
koppeling van de theorie en de praktijk.

Onze missie: 
Wij willen de doelmatigheid van gebouwen optimaliseren door de doeltreffendheid 
van personen en processen te vergroten.

Onze visie:
Wij streven ernaar om middels een integrale en doeltreffende aanpak gebouwen 
gezonder en duurzamer te maken, voor mens en milieu.

Wie zijn wij?

GEZONDHEID & COMFORTDUURZAAMHEID & ENERGIE BETAALBAARHEID

Onze TRIAS-benadering:
Energiebesparing en -opwekking is belangrijk, maar het mag nooit ten koste gaan 

van de gezondheid van de eindgebruiker en het moet betaalbaar blijven.

Onze benadering

Bescherming tegen invloeden.

Heel vroeger..
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Definitie:

“aanvaardbare risico’s binnen 
economische randvoorwaarden”

Het Bouwbesluit is daarom geen ambitie maar een ondergrens waarbij 
men er niet van mag uitgaan dat vanzelfsprekend ‘goed en deugdelijk’ 
wordt gebouwd en wat leidt tot gezonde comfortabele energiezuinige 

luchtdichte woningen….

Comfort en gezondheid is nog minimaal omschreven in het Bouwbesluit.

Het Bouwbesluit

Klasse 1 Basis qv;10 > 0,6 dm3/s.m2

voldoet aan het bouwbesluit, geen bijzondere eisen

Klasse 2 Goed qv;10 tussen 0,3 en 0,6 dm3/s.m2 

= energiezuinig bouwen

Klasse 3 Uitstekend qv;10 < circa 0,15 dm3/s.m2

= passief bouwen of andere vormen van zeer energiezuinig bouwen

Volgens SBR:  de mate van luchtdichtheid (uitgedrukt in de qv10-waarde):

De qv;10 geeft de hoeveelheid lucht per seconde per m2 gebruiksoppervlak
aan die door de schil van het gebouw trekt (infiltreert) bij een drukverschil van 10 Pascal aan de ene 
(loef-) zijde en aan de andere (lij-) zijde van het gebouw.

Ter vergelijking: 10 Pascal ontstaat al bij ongeveer windkracht 4.

Luchtdichting: de getallen en klassen

Bouwbesluit 

Het Bouwbesluit is een getalsmatige benadering (de qv;10 ) voor het totaal (de ‘som’).

Het zegt niet dat de luchtdoorlatendheid in detail correct is omdat daar zou moeten worden voldaan aan

de functionaliteit die ervoor geldt. 

De luchtdichting kan dus als getal binnen de marges vallen terwijl een bepaald detail toch wordt
afgekeurd omdat deze niet ‘goed en deugdelijk’ is.

Ieder detail dient te voldoen aan de functionaliteit die ervoor geldt.

Hoe ziet dat eruit?!

Luchtdichting: de getallen en klassen

Luchtlekken
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Bedoelde luchtlekken zijn bijvoorbeeld:

Vrijwel alle andere luchtlekken zijn onbedoeld!

Luchtlekken: ‘Bedoeld’ en ‘onbedoeld’

Deze kunnen invloed hebben op:

1. Lekkages
2. Comfortproblemen
3. Bouwfysische problemen
4. Hoger energie gebruik 
5. De gezondheid van de bewoners
6. Geurhinder
7. Geluidhinder
8. Brandveiligheid
9. Werking ventilatiesysteem

Onbedoelde luchtlekken:

Waar komt de ventilatielucht eigenlijk vandaan?

Van buiten?



1-11-2017

5

UPDATE GEMEENTE 9.30 uur:
Bij de brand komt veel rook vrij. In rook zitten altijd schadelijke stoffen. Daarom wordt u 
geadviseerd uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te 
zetten. U kunt last krijgen van irritatie aan uw ogen en luchtwegen.

De buitenlucht is niet altijd schoon

Haal de lucht daar dan even niet vandaan…

Ademt u ook graag hierdoor ?

Een groot deel van uw lucht komt dan door deze kieren

Roosters kunnen dichtgezet worden

Vanuit de kruipruimte?

Waar komt de ventilatielucht eigenlijk vandaan?
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De kruipruimte is niet schoon De kruipruimte is niet schoon

Haal de lucht daar dan niet vandaan…

De kruipruimte is niet schoon

Vanuit de constructie?

Waar komt de ventilatielucht eigenlijk vandaan?
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De spouw van het metselwerk is niet schoon De spouw van het metselwerk is niet schoon

Haal de lucht daar dan niet vandaan…

De spouw van het metselwerk is niet schoon De spouw onder de pannen is niet schoon
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Haal de lucht daar dan niet vandaan…

De spouw onder de pannen is niet schoon

Van de buren?

Waar komt de ventilatielucht eigenlijk vandaan?

Lucht van de buren is helemaal niet goed Lucht van de buren is helemaal niet goed



1-11-2017

9

Lucht van de buren is helemaal niet goed

Haal de lucht daar dan niet vandaan…

‘Onbedoelde luchtlekken’ 
kunnen invloed hebben op:
1 Lekkages
2 Comfortproblemen
3 Bouwfysische problemen
4 Hoger energie gebruik
5 De gezondheid van de bewoners
6 Geurhinder
7 Geluidhinder
8 Brandveiligheid 
9 Werking ventilatiesysteem

Lucht van de buren is helemaal niet goed

Geuroverlast en luchtlekken woningscheidende wanden

Daarom is een luchtdichte woning noodzakelijk!

Deze kunnen invloed hebben op:

1. Lekkages
2. Comfortproblemen
3. Bouwfysische problemen
4. Hoger energie gebruik 
5. De gezondheid van de bewoners
6. Geurhinder
7. Geluidhinder
8. Brandveiligheid
9. Werking ventilatiesysteem

Onbedoelde luchtlekken:
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`Een luchtdichte woning ventileert altijd beter’

Dank voor uw aandacht!

Willem Koppen
november 2017


