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Functie van een ventilatiesyste
Het realiseren van voldoende lucHet realiseren van voldoende luc
een woning/gebouw met als doe
• concentraties van vervuilende/hconcentraties van vervuilende/h

grenswaarden te houden, zoda
• blootstelling van mens & geboug g

wordt geminimaliseerd
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l:
hinderlijke stoffen benedenhinderlijke stoffen beneden 
at…..
uw aan schadelijke concentraties j
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Buitenluchtkwaliteit is in de regel 

• Richtlijnen WHO: NO2 : < 40 μg/mRichtlijnen WHO: NO2 : < 40 μg/m
(uurgemiddelde)

PM10 : < 20 μg
(uurgemiddelde)(uurgemiddelde)

PM2.5 : < 10 μg
(uurgemiddelde)

• In  Nederland bevinden zich ca. 5%
waar concentraties wel eens hoge
waarden; luchtfiltering is dan aanbwaarden; luchtfiltering is dan aanb

• Voor Ca. 95% van de woningen ge
kwaliteit
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beter dan de binnenluchtkwaliteit

m3 (jaargemiddelde) < 200 μg/m3m (jaargemiddelde), < 200 μg/m

g/m3 (jaargemiddelde), < 50 μg/m3

g/m3 (jaargemiddelde), < 25 μg/m3

% van de woningen in belaste gebiede
er kunnen zijn dan bovengenoemde 
bevolen!bevolen!

eldt: buitenlucht is van voldoende 
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Hoe realiseren we voldoende luchtHoe realiseren we voldoende lucht

SLAAPKAMERGEHEIMEN, ofwel persoonlijk

Woning 80-er jaren, centrale mechanische a
• Geluid ventilator (centr. afzuigventilator ve

geïnstalleerd)
I di i i i til t ltijd• Indien aanwezig in woning, ventilator altijd
metingen)

• Bij windbelasting: Klapperende luxaflex/ro
luchtuitwisseling

f ( ( °C• Bij comfort problemen (buitentemp. (< 2°C
luchtuitwisseling

• Bij geurbelasting (eco-buren met openhaa
luchtuitwisseling

• Bij geluidbelasting (BBQ- en dorpsfeest ge
luchtuitwisseling

• Bij onderdruk (wind op andere gevel) :      november 2017 ‐ Den Bosch
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tuitwisseling per vertrek?tuitwisseling per vertrek?

jke ervaringen vanuit de slaapkamer:

afzuiging icm klapraampjes. Problemen:
ervangen en 1m. geluiddempende slang 

d t d 2 f 3 (b ld b i COd naar stand 2 of 3 (bepaald op basis van CO

olgordijn:        klapraam gaat dicht, geen 

C ))C )) :        klapraam gaat dicht, geen 

arden):   klapraam gaat dicht, geen 

eluiden):        klapraam gaat dicht, geen 

  weinig of geen luchtuitwisseling
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Bi l htk lit it di iBinnenluchtkwaliteit die in een v
1. Sterkte van de emissies (bio-effluente

en interieur producten).)
2. Hoeveelheid luchtuitwisseling die tot s

ventilatiesysteem).

Blootstelling aan concentraties sc
• Wanneer bij aanwezigheid (in verblijfsru

(mensen vertoeven ca 90% van hun tijd(mensen vertoeven ca. 90% van hun tijd
• Wanneer in natte ruimtes (keuken/douch

mate wordt afgevoerd
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t k t dt i fh k lijkvertrek optreedt is afhankelijk van:
en, vanuit menselijke activiteiten, uit bouwmat

stand wordt gebracht ( = verantwoordelijkheid

chadelijke stoffen treedt op:
uimten) onvoldoende lucht wordt uitgewisseld 
d in de verblijfsruimtes van gebouwen)d in de verblijfsruimtes van gebouwen)
he/wc) vocht (en kookdampen) in onvoldoend
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Met andere woorden:

V il i iVentilatie prestatie    =  

Gerealiseerde luchtuitwisse

=     Binne

Hoe meer luchtuitwisseling per vert
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eling per vertrek  tijdens aanwezigh

enluchtkwaliteit 

trek, hoe hoger de binnenluchtkwalite
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Het Bouwbesluit (2012) stelt ge
luchtuitwisselingen per vertrek, 
installeren ventilatie-capaciteit.p

De aanname is dat wanneer de
eisen is geïnstalleerd, daarmee
luchtuitwisseling wordt gerealise

Maar is dat zo? Hoe presteren
praktijk ?
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en eisen aan de te realiseren 
maar stelt eisen aan de te 

ze capaciteit volgens bouwbesluit p g
 dan ook de vereiste 
eerd. 

n de ventilatiesystemen in de 
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Enkele resultaten uit MONI
Enkele voorbeelden CO2‐concentraties C2c  (nat. toevo

CO2 levels in Living room C2c‐2; 
d h
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CAIR
ervoorzieningen in verblijfsruimtes)

CO2 levels in Bedroom C2c‐2; m]
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Enkele resultaten uit MONICA
Gem CO overschrijding per persoon = IAQ p
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twisseling in ieder 
rtrek
AIR
prestatie ventilatiesysteemprestatie ventilatiesysteem

Separate kitchen

Results not corrected for 
temporarily switched off mech. 
ventilation in hab. rooms:
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e
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Enkele resultaten uit MONICA
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CONCLUSIES MONICAIRCONCLUSIES MONICAIR
1. Voldoen aan Bouwbesluiteisen is geen
2. Ventilatiesystemen die aan Bouwbeslu

hill i h til ti t tiverschillen in hun ventilatie-prestatie
3. De bepaling van de energieprestatie va

zolang niet bekend is hoe het ventilatie
“luchtuitwisseling realiseren in alle vertluchtuitwisseling realiseren in alle vert

4. Bewoners nemen niet waar of, wannee
gewenste luchtuitwisseling tot stand br
geluid beschikken mensen niet over degeluid beschikken mensen niet over de

5. Bouwbesluiteisen en bepalingsmethod
de IAQ-prestatie van ventilatiesysteme
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 garantie voor voldoende luchtuitwisseling
it voldoen vertonen onderling zeer grote 

an een ventilatiesysteem is betekenisloos 
esysteem presteert op z’n primaire functie 
trekken onder alle omstandigheden”trekken onder alle omstandigheden
er en in welke mate ventilatiesystemen de 
engen. Anders dan bij temperatuur, licht of 

e benodigde sensoriek om dit waar te nemene benodigde sensoriek om dit waar te nemen.
en kunnen verder worden aangescherpt om 
n te verbeteren.

1
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Status quoStatus quo

Alle fabrikanten leveren inmiddels (iets du
luchtuitwisseling in vertrekken kan worde

De markt blijft - binnen de mogelijkheden 
goedkope ventilatiesystemen, omdat dez
ventilatieprestatie nergens zichtbaar wordp g

Aanscherping
Voorstel:Voorstel: 
1. huidige bouwbesluit eisen uitbreiden 

luchtuitwisseldebieten (ventilatieprest
2. Zichtbaar maken van de verwachte v
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uurdere) ventilatie- en regelsystemen waarme
n verbeterd.

van de EPC – vooralsnog kiezen voor de 
e ook aan bouwbesluiteisen voldoen en de be
dt.

met een eis t.a.v. de minimaal te realiseren 
tatie).
entilatie prestatie van systemen

1
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Methode die momenteel wordt ontw
Gent)Gent)

PRESCRIPTIEVE METHODE 
met een check op woning niveau

an

GEBOUWGEBOUW

……..waarbij voldoende luchtuitwisseling in ieder 
k d d ldvertrek wordt verondersteld

(Bewijs wordt gevonden in het meten van totale luchtuitwisseling over 
gebouw)

wisseling in ieder 
rek
wikkeld voor EVIA (door VHK i.s.m. Un

PRESTATIEBEOORDELINGSMETHODE 
op vertrek niveau

naar

RUIMTE

Beoordeel verwachte 
toevoer op basis van:
‐ Type toevoer

Beoordeel verwachte
op basis van:
‐ Type afvoer

‐ Type bediening/control ‐ Type bediening/

Laagste waarde bepaalt waarschijnlijke 
luchtuitwisseling : AER

Ventilatie prestatie AEP =
waarschijnlijke AER / referentie AER 
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Systeem eigenschappen die bep

1. Type lucht-uitwissel-voorzieningen (dyp g (

2. Geïnstalleerde capaciteit (beperkend

3 Type bediening / type regeling (beïnv3. Type bediening / type regeling (beïnv
gewenste debieten te realiseren op d

4. Type filters toegepast op de toevoerlu
lucht, relevant voor situaties waarbij b
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alend zijn voor de ventilatieprestati

irect/indirect, drijvende kracht), j )

e factor voor de te realiseren debieten)

vloedt het vermogen van het systeem omvloedt het vermogen van het systeem om 
e juiste plek en het juiste moment)

ucht (indicatie voor kwaliteit toegevoerde 
buitenluchtkwaliteit onvoldoende is)

1
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Hoe prestaties van ventilatiecHoe prestaties van ventilatiec

De invloed die de technische systeemeig
in individuele vertrekken wordt beoordeein individuele vertrekken wordt beoordee
- Bestaande normen en bouwregelgevi
- Resultaten van monitoring studies en 
- ComputersimulatiesComputersimulaties
- Wetenschappelijke literatuur

W lid ti f tWaar geen valide normatieve of wetensc
logische en transparante manier van red
met stakeholders.
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componenten te beoordelen ?componenten te beoordelen ?

genschappen hebben op de luchtuitwisseling 
eld op basis van:eld op basis van:
ng
veldonderzoek

h lijk b h d ij lchappelijke bronnen voor handen zijn, zal een
eneren worden gevolgd en gecommuniceerd 

1
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Voorbeeld van een voorlopige beoo

REFERENTIE “AIR EXCHANGE RATES (AER)”

presence absence

Verblijfsruimtes (VR)

Referentie AER [l/s/m2] 0.63 0.10

Natte ruimtes (NR)

Ref. AER keuken [l/s] 30 6

Ref AER badkamer [l/s] 15 3Ref. AER badkamer [l/s] 15 3

Ref. AER toiletten [l/s] 10 2

Ref. AER overig [l/s] 10 2
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ordelingsmethode (1)

INPUT DATA GEBOUW

Type gebouw woonh

Luchtdichtheid qv;10 [l/s/m2] 0.5

Aantal verblijfsruimtes 3

Totaal oppervlak VR’s: Ahab. 53

Aantal keukens 1

Aantal badkamers 1Aantal badkamers 1

Aantal toiletten 1

Aantal overige natte ruimtes 0

1

g
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Ventilatie S stem T pe C 1

oorbeeld van een voorlopige beoor
Ventilatie System Type C.1

at. toevoer VR/ Mech. afvoer NR

entilatievoorzieningen VR’s

ype toevoerroosters 5

Max.capaciteit roosters (% of ref) 100%

Min.capaciteit roosters (% of ref) 10%

ediening handmatig

lters geen

ype afvoer overstroom

entilatievoorzieningen NR’s

apaciteit mech.afvoer (% of ref) 100%

ediening handmatigediening handmatig

‐standen schakelaar 30/70/100%

ype toevoer overstroom

ange performance of ventilation systemsseling in ieder 
k
rdelingsmethode (1)
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til ti V i i VR’

oorbeeld van een voorlopige beoor
entilatie Voorzieningen VR’s

pe toevoerroosters 5

ax.capaciteit roosters (% ref) 100%

in.capaciteit roosters (% ref) 10%

ediening automatisch

pe autom. regeling Local CO2 sampl.

ters geen

pe afvoer overstroom

entilatie Voorzienigen NR’s

apaciteit mech.afvoer (% ref) 100%

ediening automatic

pe autom. regeling VR:CO2 NR:RHp g g 2

pe toevoer overstroom

sseling in ieder 
k
rdelingsmethode (2)
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Voorstel voor inhoud (niet het oVoorstel voor inhoud (niet het o

Ventilatie Prest

Natte ruimtes

Verblijfsruimtes

Filtratie
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ontwerp) van een toekomstig labelontwerp) van een toekomstig label

tatie System Xy

2
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Dank voor u
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