
 

Factsheet 3.3  
 

Afweging tussen natuurlijke en mechanische 
ventilatie bij renovatie 
 
 
Aanvulling met mechannische ventilatie nodig? 
Als bij renovatie de kierdichting van de schil wordt verbeterd en ook open toestellen 
verdwijnen, is het oordeel vaak dat de natuurlijke ventilatie niet voldoende zal zijn en 
dus aanleg van mechanische afzuiging noodzakelijk is. Mechanische ventilatie zou ook 
problemen rond vocht en schimmel helpen oplossen. In die gedachtegang denken 
woningbeheerders vooral aan individuele systemen, want collectieve mechanische 
afzuiging is onbeheersbaar. De argumenten voor en tegen de ombouw zijn in tabel 1 
opgenomen. Daarbij gaan we echter van de praktijk uit, dat meer dan 23 uur per 
etmaal de laagste stand aan staat. 
 

Op te lossen 
problemen 
 

Theorie Praktijk Lost mechanische 
afvoer (MV) dit beter op 
dan natuurlijke 
ventilatie? 

Vochtklachten  door slechte 
ventilatie 

door bouwkundige 
en huishoudelijke 
vochtbronnen 

mechanische afvoer zuigt in 
stookseizoen minder af dan 
natuurlijke afvoer  

Schimmel in 
de badkamer 

door slechte 
ventilatie 

door meer dan 3 
douches per dag 

afwerking (douchecabine) en 
gevelventilatie hebben 
prioriteit: mechanische afvoer 
geeft geen verbetering 

Tochtklachten  hoge 
luchtsnelheid 
door kieren, 
roosters 

koudeval door 
temperatuurverschil 
en stroming naar 
open toestel 

verspreide toevoer, bijv. via 
grote spleetlengte en 
permanente afvoer; bij MV 
minder tocht, want minder 
luchtverplaatsing 

Afvoerkanaal 
gebruikt voor 
afzuigkap 

minder afvoer 
keuken 

in keuken zelden 
ventilatieprobleem 

lang kanaal uit warme keuken 
zuigt lucht goed af, beter dan 
MV 

Kierdichting bij 
schilrenovatie 

kierdichting 
verhindert 
afvoer 

kierdichting 
verhindert afvoer, 
klopt dus 

aandacht nodig voor regelbare 
toevoeren, MV op laagstand 
zuigt minder hard dan 
natuurlijke trek 

Open 
toestellen weg, 
dus MV mag 

schil heeft 
minder lekken 
schil, dus min-
der 
ongecontro-
leerde 
ventilatie 

extra afvoerkanalen 
door open 
toestellen vervallen, 
dus minder 
ventilatie 

als compensatie voor dit 
verlies nodig is: dan extra 
afvoerkanaal of opening 
realiseren, maar in dit ene 
geval is aanleg individuele MV 
te overwegen 

 
Wat zijn tekortkomingen van MV? 
Mechanische afzuiging vertoont in de praktijk grote tekortkomingen.  

 De meest opvallende is dat bewoners het systeem in 80% van de woningen op 
de laagste stand laten staan. Alleen tijdens koken staat het een half uurtje op 
de hoogstand. Dat heeft met zuinigheid en met lawaai te maken  



 

 Door ontregeling, vervuiling en slechte aanleg voldoet de capaciteit bijna 
nooit aan het Bouwbesluit. In de praktijk komt de afzuiging in de orde van 
5-8 dm3/sec., terwijl de natuurlijke afzuiging op basis van praktijkmetingen 
gemiddeld op 20 dm3/sec. uitkomt. Het Bouwbesluit vereist het dubbele 
aan capaciteit.  

 Bij schimmel- en vochtproblemen zijn er naast onjuist gebruik van voor-
zieningen door bewoners meestal technische problemen. Dan vragen 
weren van vocht, isolatie van koudebruggen of koude oppervlakken eerst 
om aandacht en vervolgens controle van de werking van natuurlijke 
afvoerkanalen en aanwezigheid van verspreide luchttoevoervoorzieningen 
met ruime capaciteit. 
 

Welke knelpunten kent natuurlijke ventilatie? 
Natuurlijke kanalen kunnen door ontwerpgebreken of verkeerd onderhoud 
kwaliteit verloren hebben. Vaak is er nooit onderhoud gepleegd. Denk aan: 
 Wegnemen van ‘fouten’, zoals een ventiel op een kanaal en bochten uit 

flexibel materiaal. 
 Reinigen van een kanaal dat vol zit met spinrag en misschien wel met 

vogelnestmateriaal. 
 De uitmonding bovendaks onderhouden: scheuren dichten, vogelwering, 

schoonmaken.  
 Kanalen verlengen tot een gunstigere uitmonding bovendaks waardoor 

terugstroomproblemen soms verholpen worden. Verlengen op zichzelf 
haalt weinig uit. 

 Overwegen om ten behoeve van capaciteitsverhoging een extra kanaal toe 
te voegen.  

 De afzuiging is de motor, en de bewoners zijn zich hiervan weinig bewust. 
Gevelvoorzieningen moeten daarom gebruiksvriendelijk zijn en hun effect 
moet beleefbaar zijn. Eisen: goed verspreid over de woning, goed regel-
baar, grote capaciteit (150 tot 200% van ventilatie-eisen), inbraakveilig in 
open stand, geen regeninslag of locaties met tocht, goed bereikbaar voor 
bediening. 

 Dwarsventilatiemogelijkheden worden door bewoners gewaardeerd van-
wege het snelle effect. De doorstroming werkt beter met een klepraam 
boven binnendeuren, grote kieren onder binnendeuren en met een dak-
raam dat goed bedienbaar is en van een trappenhuis een grote schoor-
steen maakt, geschikt voor extra afzuiging en voor nachtkoeling in de 
zomer. 
 

Is hybride ventilatie mogelijk? 

Voorafgaande aan de overweging om de natuurlijke afvoer te vervangen door 
een individueel mechanisch afzuigsysteem is te overwegen om een natuurlijk 
systeem op te hogen met een ventilator in het hoofdkanaal.  

 
Meer informatie? 
Evert Hasselaar (e.hasselaar@tudelft.nl). 
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