
 

Factsheet 3.1 
 
 

Energiegebruik en binnenmilieukwaliteit 
 
 
Wanneer kan energiebesparing in conflict komen met een gezond 
binnenmilieu?  

 Als het volume en de kwaliteit van de ventilatie beperkt worden om energie te 
besparen.  

 Bij emissies uit afvoerloze en ook open verbrandingstoestellen zoals een geiser. 
 Bij emissies uit de kruipruimte door lekkage via kieren of openingen in de 

beganegrondvloer. 
 Bij geluid van collectieve installaties en van ventilatiesystemen. 
 Als door geringe ventilatie vocht- en schimmel optreden in natte ruimten, op 

koudebruggen of op natte wanden door optrekkend en doorslaand vocht. 
 Als door plaats en gebrekkige bedienbaarheid van toevoeropeningen voor verse 

lucht tocht/koudeval optreedt en daardoor te weinig geventileerd wordt. 
 
Welke gedrag heeft een grote invloed op energiegebruik en binnenmilieu?  

 Vochtproductie door douchen, drogen van wasgoed, aanwezigheid van per-
sonen en huisdieren. 

 Schoonmaakefficiency en met name of schimmels en stof verwijderd worden. 
 Ventileren naar noodzaak per ruimte en vooral de slaapkamer. 
 Gebruik van bepaalde wasmiddelen, geurstoffen, cosmetica-artikelen. 
 Contact met hobbymaterialen, verven etc. 
 Gebruik van drugs, alcohol, en het roken koelen met nachtventilatie en gebruik 

van zonwering.  
 
En welk bij energiezuinige renovatie? 

 Natuurlijke en ook collectieve mechanische ventilatie. 
 Mechanische afvoer met geluidwering en regelbaarheid, met een vaste laag-

stand op 50% van volume volgens het Bouwbesluit. 
 

Welk ventilatiesysteem past minder goed? 
 Vermijd individueel regelbare mechanische afzuiging, omdat die 95% van de 

tijd op de laagste stand staat en dan slechts 15-20% van het minimum volgens 
het Bouwbesluit afzuigt. 

 Vraaggestuurde ventilatie bespaart door zo weinig mogelijk te ventileren. Let 
op wat er gebeurt met vervuiling behalve CO2: vraaggestuurd ventileren kan 
een gezond binnenmilieu schaden. 
 

Kunnen bewoners vocht- en schimmelproblemen voorkomen? 
 Schimmels zijn potentieel gevaarlijk en horen in geen enkel huis voor te 

komen. Verwijder daarom zichtbare schimmels meteen. 
 Vocht- en schimmelproblemen verwijzen vaak naar technische oorzaken zoals 

koudebruggen of slechte luchtcirculatie. Tref daarom maatregelen die daarop 
zijn gericht.  

 Omdat in twee identieke woningen door verschillend gebruik soms wel en soms 
geen problemen ontstaan, dient het woongedrag bij de maatregelen betrokken 
te worden. Dat vereist goede en communicatie tussen verhuurder en huurder 
gedurende een lange periode. 

 Meer dan drie douches verspreid over een dag levert in veel badkamers 
schimmelgroei op. Veeg daarom achterblijvend water in het afvoerputje. 

 Beperk was drogen in huis. Dit produceert per kg wasgoed een liter vocht. 



 

 Permanente ventilatie is voor de vochthuishouding essentieel.  
 Waar mogelijk een badkamer van een raam voorzien dat goed regelbaar is en 

een veilige kierstand heeft. 
 Collectieve afzuiging op een basisstand met de helft van het volume volgens 

Bouwbesluit voldoet in de praktijk goed aan de eis van permanente afzuiging.  
 Het droogtrekken van een douchecabine of douche met tegelwerk vermindert 

de vochtbelasting met twee derde. 
 

Hoe kunnen verhuurders gezondheidsaspecten met bewoners bespreken 
zonder dat bewoners verbanden leggen die er niet zijn?  

 Neem bewoners en hun klachten serieus. Praat erover en geef bewoners aan-
dacht: hen zien in hun vragen is erg belangrijk. 

 Kom tot een degelijke diagnose op basis van inspectie en interview. 
 Binnenmilieuaspecten ter sprake brengen bij onderhoudswerk, mutaties en alle 

momenten waarop men achter de voordeur komt.  
 

Hoe kan binnen de woningcorporatie het draagvlak voor 
binnenmilieuaspecten groeien? 

 Zoek medewerkers die enthousiast zijn over gezond wonen. Een rol als specia-
list en interne adviseur kan enthousiasmeren.  

 Kijk of bevoegdheden meer gedelegeerd kunnen worden, zodat inspecteurs of 
verhuurmakelaars meer bewegingsruimte hebben om zelf afspraken te maken 
en zich daaraan te houden. 
 

Wat zijn de ingrediënten van beleid gericht op gezond binnenmilieu bij 
energiebesparing en renovatie? 

 Oorzaken van binnenmilieuproblemen allereerst bestrijden met technische 
maatregelen. 

 Onderhoud en binnenmilieu-aspecten koppelen aan energiemaatregelen. 
 Een campagne voeren gericht op zelfwerkzaamheid in complexen en op het 

leren over energiebesparing en binnenmilieu. 
 De relatie met bewoners verbeteren door samenwerking bij beheerbeleid: naar 

coöperatief beheer. 
 

Meer weten? 
Arjen Meijer (a.meijer@tudelft.nl) of Evert Hasselaar (e.hasselaar@tudelft.nl). 


