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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• Leren kennen van de concepten en 

basisprincipes van ventilatie

• Begrijpen van de hoofdaandachtspunten via 

concrete voorbeelden: debieten, microbiologische

aspecten, energie, etc.

• Weten welke algemene aanbevelingen toestaan

goede prestaties te bereiken: ontwerp, 

inbedrijfsteling, onderhoud, etc
(bekijk ook volgende presentatie)
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ALGEMEEN SCHEMA VAN DE PRESENTATIE

I. Wat is ventilatie? 

II. Laat ventilatie toe om alle polluenten te 

controleren? 

III. Zijn de prestaties van de systemen 

gelijkwaardig? 

IV. Zijn de systemen en debieten in de praktijk 

conform? 

V. Is het systeem zelf een bron van 

(microbiologische) polluenten?
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Disclaimer

Het cursusmateriaal maakt geen onderdeel uit van de officiële 
publicaties van het WTCB en mag dus niet als referentie gebruikt 
worden. 

Het, zelfs gedeeltelijk, overnemen of vertalen van het cursusmateriaal 
is slechts toegelaten na voorafgaand schriftelijk akkoord van het 

WTCB.
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Wat is ventilatie?
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Ventilatie laat het toevoeren van nieuwe lucht aan ruimten en het 
afvoeren van de interne polluenten toe

Toevoer Doorstroom
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Droge ruimten Natte ruimten

Woonkamer
Slaapkamer

Bureau
Speelkamer

Keuken
Badkamer
Wasplaats
Toilet
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CO2 H2O

Geuren, VOC, …
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Lekken in de gebouwschil en het openen van ramen volstaan
absoluut niet!

▪ In- en exfiltratie in de gebouwschil: ongecontroleerd

• Variaties in de tijd

• Verschillen van de ene kamer naar de andere

• Tocht gevoel

• Belangrijke energieverliezen

▪ Opening van ramen

• Permanente opening→ energieverliezen

• Tijdige opening→ slechte kwaliteit van de binnenlucht

• Lawaai, risico op inbraak, schadelijk, etc.
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Afhankelijk of de ventilatie natuurlijk of mechanisch is, 
onderscheidt men 4 basistypes

A: Natuurlijke toevoer en afvoer B: Mechanische toevoer
+ natuurlijke afvoer

C: Natuurlijke toevoer
+ mechanische afvoer

D: Mechanische toevoer en afvoer
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Ventilatie is verplicht voor nieuwe woningen: minimum debieten
zijn vereist voor toevoer en afvoer
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Ventilatie is verplicht voor niet-residentiële nieuwbouw (EPB):  
debiet per persoon en minimale bezetting

▪ Debiet: 22 m³/h.pers.

▪ Voorbeeld

Type ruimte Eis EPB Voorbeeld

Oppervlakte per 
persoon (m²/pers.)

Oppervlakte
(m²)

Aantal
personen

Debiet
(m³/h)

Kantoor 15 60 4 88

Vergaderzaal
(kantoren)

3,5 70 20 440

Wachtzaal 1 10 10 220

Klasse (scholen) 4 100 25 550

Er zijn ook IAQ 
vereisten op de 

werkplek
(presentatie ochtend)
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https://environnement.brussels/sites/def
ault/files/user_files/annexe_xvi_fr.pdf

https://leefmilieu.brussels/sites/default/f
iles/user_files/annexe_xvi_nl.pdf

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/annexe_xvi_fr.pdf
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/annexe_xvi_nl.pdf
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Laat ventilatie toe om alle polluenten te 
controleren?
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Hoofdbronnen van interne polluenten

▪ Bioeffluenten

• Uitgestoten door mensen (CO2 is een goede indicator)

▪ Vocht (risico op schimmels) en geuren

• Activiteiten in de keuken, badkamer, etc.

▪ Uitstoot van materialen

• Bouw en meubels

▪ Andere specifieke polluenten

• Radon, CO, tabakrook, PM (keuken, kaarsen, …), etc.
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Globale aanpak voor een goede luchtkwaliteit (IAQ)

1) De bronnen beperken

• Keuze van laagemissiematerialen

• Goed ontwerp (CO, Radon, …)

• Rol van de bewoners (tabaksrook, kaarsen, …)

2) De polluenten afvoeren aan de bron indien mogelijk

• Dampkap (PM, geuren, …)

3) Ventileren

→ Polluenten afvoeren→ luchtverversing verzekeren→ debieten
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Het doel van ventilatie is het verzekeren van lucht vernieuwing
voor het controleren van polluenten

Bronnen van polluenten

Menselijke

activiteiten

Lekken

in de gebouwschil

Materiaal

emissies

Ventilatie

Concentraties

< drempel ?

Comfort & 

gezondheid

Lucht vernieuwing
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Zijn de prestaties van de systemen 
gelijkwaardig?

(op vlak van luchtverversing en debieten)
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De systemen A, C en D die gedimensioneerd zijn volgens de norm 
NBN D 50-001, worden als niet gelijkwaardig beschouwd
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Een systeem D biedt bij 40% van het nominale debiet al een betere
luchtkwaliteit dan systemen A en C

20%
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Project WTCB Freduc (IBGE, Bruxelles)
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Zijn de systemen en debieten in de praktijk 
conform?
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De in situ gemeten debieten (systeem C en D) zijn vaak lager dan 
de minimum geëiste debieten (EPB)

Projet CSTC OPTIVENT (IWT/VLAIO, Flandre)
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Als we goed kijken, is de meerderheid van de debieten (bijna) goed 
en zijn sommige vrij ontoereikend

Max

Moy

0.75

0.25

Min

Projet CSTC OPTIVENT (IWT/VLAIO, Flandre)
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Een goed ontwerp is het startpunt voor het bereiken van goede in-
situ prestaties

TV 258 en rekentool OPTIVENT
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Na een zorgvuldige installatie is de indienstelling ook essentieel 
om goede prestaties te bereiken

Illustratie met 2 voorbeelden

Debiet (m³/h)
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Total

Eis 75 25 50 50 - 200

Voorbeeld 1 60 2 54 10 82 208

Voorbeeld 2 9 3 13 11 4 40

Afstelling fout?

Veel te laag!

Slechte luchtkwaliteit!



Pagina 27

Het is daarom ook noodzakelijk om de mechanische 
ventilatiedebieten correct te kunnen meten

Veel toestellen en methoden beschikbaar…

Sonde + kanaal ter hoogte van ventiel

v v

vXX

??? ?
Vleugelradanemometer (kleine of grote conus) Drukcompensatie

Vleugelradanemometer

+ stabilisator

Kleine sonde + conus (vleugelrad of thermisch)



Pagina 28

Er bestaan specifieke accessoires voor grote luchtverdelers en 
kanalen
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Is het systeem zelf een bron van 
(microbiologische) polluenten?
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Kan het ventilatiesysteem een bron van polluenten zijn?

▪ Herinner het doel van ventilatie:

• Afvoer van interne polluenten

• Toevoer van nieuwe/verse lucht

▪ Voorwaarden voor succes:

• Vermijd bronnen van polluenten in het systeem zelf

• Beperk polluenten die van buiten komen
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Schimmels en bacteriën?

▪ Bron van schimmels

• Vooral buiten (bodem, planten,…)

• Normaal gezien niet in gebouwen

▪ Bron van bacteriën

• Vooral binnen: gebruikers, dieren, 

voedselresten, …

▪ Grote variatie van externe bronnen

• Omgeving, seizoen, etc.

▪ Hoofdwaarde van de biologische ontwikkeling

• Aanwezigheid van vocht > 70-80%
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Systemen C en D: in-situ microbiologische analyses

▪ Methode

• Analyse van schimmels en bacteriën

• Luchtstalen

Toevoerlucht

Altijd vergeleken met buitenlucht

Project WTCB OPTIVENT (IWT/VLAIO, Vlaanderen)
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Het aantal schimmels in de buitenlucht varieert sterk, afhankelijk 
van het seizoen

▪ Belang van de methodologie: altijd vergelijken met buitenlucht!
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Systeem D: het aantal schimmels in de toevoerlucht is meestal veel 
lager dan in de buitenlucht

▪ In de meeste gevallen:

• Geen bronnen in het systeem zelf

• Eerder een reductie dankzij de filters
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Systeem C: het aantal schimmels in de toevoerlucht ligt meestal
erg dichtbij de buitenlucht

▪ In de meeste gevallen:

• Geen/weinig verlaging in de toevoerlucht (in tegenstelling tot D)

• Systemen C: geen filters!
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Uitzondering 1 (systeem D): schimmels en geuren in een installatie 
met belangrijke gebreken (renovatie)

▪ Kanalen geplaatst in een oud deel van een plat dak

• Veel puin, mogelijk vochtig: isolatiematerialen, planten, …

• Kanalen sterk vervuild
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Uitzondering 1 (systeem D): schimmels en geuren in een installatie 
met belangrijke gebreken (renovatie)

▪ Te korte afstand tussen luchttoevoer- en afvoeropening

• Recirculatie van vervuilde lucht meer dan zeker
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Uitzondering 1 (systeem D): schimmels en geuren in een installatie 
met belangrijke gebreken (renovatie))

▪ Onbereikbare kleppen

• Geen mogelijkheid om de kanalen te reinigen
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Uitzondering 2 (systeem D): een te oude filter kan een bron van 
micro-organismen zijn

▪ Aantal bacteriën hoger in buitenlucht

▪ Filters worden nooit vervangen of gereinigd na 3 jaar in gebruik

• Ontwikkeling bacteriën in filter?

• Afgifte van opgehoopte bacteriën?
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Samenvatting van in situ microbiologische analyses

▪ Bronnen van schimmels

• Buitenlucht

• Seizoensgebonden invloed

▪ Bronnen van bacteriën

• Vooral binnen

▪ Systeem D

• Filters: afname van het aantal schimmels en bacteriën

• Maar uitzonderingen! → ontwerp, onderhoud

▪ Systeem C

• Geen filters: toevoerlucht = buitenlucht
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De locatie van de luchttoevoeropening is van belang om 
recirculatie van vervuilde lucht te voorkomen 

Afvoer Luchttoevoeropening
Afvoer SchoorsteenAfvalwaterafvoerbeluchting

Luchttoevoeropening
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Voor afvoeren van ventilatie en gasketels is in het algemeen een 
hoogteverschil van 2 m voldoende

▪ Vereenvoudigde regels

• Toevoer 2 m lager dan alle andere afvoeren

(ventilatie, dampkap, gasketel) 

• Op een andere gevel indien mogelijk

▪ Praktische voorbeelden

• Luchttoevoeropeningen in een gevel 

en de afvoeren op het dak
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Afstand luchttoevoeropening en afvoer voor grote debieten: 
norm EN 13779
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De vervuiling tijdens de werf beperken

▪ Beschermen van alle onderdelen

• Gedurende het transport EN de opslag

• Tijdens de montage (met andere lopende werken)

▪ Gebruik de ventilatie niet om het gebouw te drogen!



Pagina 48



Pagina 49

Principe reiniging van kanalen

▪ Stofvrij maken

• Roterende borstel via een opening (ventiel / diffuser)

▪ Stofafzuiging

• Alle andere openingen zijn afgedicht

• Afzuigsysteem + specifieke filtratie
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Technische ruimte toegankelijk voor onderhoud
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Als conclusie
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Het doel van ventilatie is het verzekeren van lucht vernieuwing
voor het controleren van polluenten

Bronnen van polluenten

Menselijke

activiteiten

Materiaal

emissies

Ventilatie

Concentraties

< drempel ?

Comfort & 

gezondheid

Lucht vernieuwing



TE ONTHOUDEN VAN DEZE PRESENTATIE

• Ventilatie = verzekeren van lucht vernieuwing

• Toevoer van nieuwe lucht

• Afvoer van interne polluenten

• Er zijn regulerende eisen

• Voor woningen

• Voor niet-residentiële gebouwen

• De systemen A, C en D zijn geen equivalenten
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TE ONTHOUDEN VAN DEZE PRESENTATIE

• Ontwerp, inbedrijfstelling en onderhoud zijn de 

sleutelstrategieën:

• Bereiken van debiet

• Vermijd het risico van pollutie in het systeem zelf

• Vermijd ongemak (akoustisch, tocht, …)
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TOOLS, WEBSITES, ARTIKELEN

• TV 258
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN_258.pdf&

lang=nl 

OPTIVENT Tool
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=tools&sub=calculator&pag=optiv

ent

• EPB
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/de-energieprestatie-van-

gebouwen-epb

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/verplichtingen/de-

energieprestatie-van-gebouwen-epb/het-epb-certificaat/wetgeving

STS ventilatie
http://economie.fgov.be/nl/binaries/STS-P_73-1_Ventilatie_tcm325-

269531.pdf
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TOOLS, WEBSITES, ARTIKELEN

• Artikelen WTCB

Debieten opmeten
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2012_3_nr12.pdf&lang=nl

Onderhoud
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2014_2_nr11.pdf&lang=nl

Renovatie
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact49&art=742

Akoestiek
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact39&art=605

Resultaten Optivent
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=research&doc=2013_Van_Herreweghe_et_al_AIVC.pdf&lang=en
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CONTACT

Samuel CAILLOU

Labohoofd Verwarming en Ventilatie, WTCB

 : 02/655 77 97

E-mail : samuel.caillou@bbri.be

mailto:samuel.caillou@bbri.be

