
 

Factsheet 3.5 
 

 

Actiepunten en weetjes rond ventilatie 
 
 

 Vervang de geiser door een modern gesloten toestel of combiketel. 
 

 Alle kieren tussen kruipruimte en woning opsporen en volledig afdichten, het 
best gaat dat vanaf de onderkant van de vloer. 

 
 Er hoort nergens in huis schimmelgroei voor te komen. Dus schoonmaken en 

verdere groei voorkomen. 
 

 Isoleer vooral de koude condensplekken en de beganegrondvloer voor comfort 
en een gezond binnenmilieu. 

 
 Ventileer permanent om vocht en vuil af te voeren. CO2 is geen vuil, maar een 

signaal dat de vervuiling voldoende verdwijnt. 
 

 Doe in het koude jaargetijde een trekproef voor de natuurlijke afvoerkanalen: 
velletje papier plakt tegen afvoer? Goed. Zo niet, dan reinigen + herstellen. 

 
 Beoordeel de kwaliteit van de ventilatie niet volgens de regels maar praktisch: 

dwarsventilatie, kier rond de deur, trek via trap naar zolder.  
 

 Polderbijeenkomsten: huurders en verhuurders gaan samen op zoek naar op-
lossingen voor hardnekkige vocht en schimmelproblemen in woningen.  

 
 Zoek de bewoners die actief het thema binnenmilieu aan energiebesparing 

willen koppelen en het energiebeleid krijgt een nieuwe impuls. 
 

 Doe gezellig mee met burendag en andere ontmoetingen. Corporaties die dat 
steunen, plukken daar uiteindelijk de vruchten van. 

 
 Iedere klacht is een kans om ventilatie te verbeteren en het juiste gebruik van 

de voorzieningen te bespreken. 
 

 Zuinig stoken betekent nachtverlaging zodanig instellen dat de verwarming niet 
aan slaat; begin 's ochtends met 2-3 graden boven de kamertemperatuur. 
Regelmatig wat bewegen en lekker kleden helpt tegen kou lijden, want wat is 
het binnen lekker warm als je uit de kou komt en de thermostaat staat slechts 
op 14. Bij stilzitten kan de temperatuur langzaam via 16 naar uiteindelijk 18 of 
20 graden. 

 
 Tijdens droge koude dagen is ventileren in vochtige woningen minder nodig en 

werkt de natuurlijke afvoer op zijn best. 
 

 Ook bij erg koud weer het raam of rooster in de slaapkamer open houden.  
 
Meer weten? 

 Wie een ventilatieprobleem ervaart raadpleegt de Toetslijst Ventilatie van de 
Woonbond (www.woonbond.nl). 

 Evert Hasselaar (e.hasselaar@tudelft.nl). 
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