
Webinar over Ventilatie en kierdichting

21 november 2022

George Kok & Laurens van Thiel



Agenda

u Spelregels Webinar 
u Inleiding Veldhoven duurzaam George Kok

u Dichten van naden en kieren Laurens van Thiel

u Het belang van een goede ventilatie George Kok

u Vragen beantwoorden en afronden

u Hosts: Steven Steen en Ton Knaapen
u Ventilatie deskundige: Leon vd Vossenberg van de firma Zehnder
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Uitleg Webinar spelregels

u 1. Microfoon deelnemers uit tijdens presentaties

u 2. Vragen stellen bij voorkeur via de chat, worden beantwoord 
door host tijdens of op het eind van de presentatie

u 3. Onderbreken, klik op handje voordat je het woord krijgt.

u 4. We maken ook een opname. Indien u niet in beeld wenst te 
komen dan graag uw camera uitzetten

HandjeHandje Chat ChatMicr. Micr.
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Waarom woning verduurzamen ?

u Je draagt bij aan het behoud van een

leefbare wereld voor onszelf en onze kinderen

u Het is een goede investering, daarmee

prettig voor je portemonnee

u Eigen baas over je eigen energie, je bent minder

afhankelijk van prijs en energieleverancier
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Veldhoven Duurzaam: wie zijn wij?

u We zijn een groep enthousiaste 
vrijwilligers die hun kennis graag met u 
delen, zonder commercieel belang, omdat 
we duurzaamheid belangrijk vinden.

u U kunt op zaterdagmiddag (1 tot half 5 uur) 
bij ons binnenlopen in ons 
informatiecentrum in het Citycentrum (naast 
Hunkemöller)
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We adviseren bewoners over:

u Energie profiel van uw woning (warmteverlies, isolatie)

u Inregelen centrale verwarming

u Kwaliteit van de lucht in huis (ventilatie en kierdichting)

u Warmtepomp: mogelijkheden, offerte evaluatie

u Zonnepanelen (eigen dak of zonnepark; offerte evaluatie)

u Energie opslag: mogelijkheden, offerte evaluatie

u Subsidies en leningen

u Projecten ondersteuning
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https://youtu.be/XMc4IWpM5kI

Indoor Generation filmpje
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Het belang van 
dichten van 
naden en kieren

u Laurens 

u van Thiel
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Hoe dicht is UW huis?

Kieren kozijn-muur

Opening 
naar de 
spouw

Dakbeschot 
aansluitingen

Dakdoorvoer verwarmingsketel 11



Ventilatie = warmtelek?

Een gewone 
brievenbus is een
groot warmtelek!!

DauerlufterAfzuigkap?
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Dat is schrikken!!

u 20 tot wel 40% van de warmte in de wat oudere huizen gaat 
verloren via je dak, gaten, kieren (en afzuigsystemen).

u Veel warmte gaat op deze manier ook nog eens verloren in 
juist die delen van het huis, waar weinig ventilatie nodig is 
(zolder/dak & slaapkamers)

u Het is belangrijk om de lekken vooral boven in je huis op te 
sporen en te dichten, want die kosten alleen maar energie!

u Door dit goed doen is al gauw 10-20% (!!) te winnen op je 
energie rekening
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Uw huis testen met een blowerdoor test?
u Met de blowerdoortest kunnen we vaststellen hoe ‘lek’ een huis 

is. We brengen het huis dan op onderdruk mbv een grote 
ventilator in een buitendeur en dan gaan we op jacht naar de 
gaten, kieren en andere lekken in het huis.

u Veldhoven Duurzaam heeft zelf de installatie waarmee de 
blowerdoortest gedaan kan worden. We willen deze test bij 
voorkeur graag inzetten voor een groep huizen van hetzelfde 
type zodat de resultaten ook gebruikt kunnen worden voor de 
andere, soortgelijke huizen.

u Wij nodigen u daarom uit om u aan te melden voor een test als 
u een huis heeft dat model kan staan voor heleboel andere 
huizen. We zouden dan ook graag zien dat u de aanvraag doet 
samen met een aantal andere bewoners met dezelfde soort 
huizen.
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Test huizen Heikant-Oost (gebouwd eind jaren 80)
u Bij een standaard test (vergelijkbaar met een wind van 

windkracht 5 die op het huis staat), bleken die huizen erg lek 

u Door op kierenjacht te gaan bleek de lekkage met 80% te 
verminderen, hetgeen direct een comfortabeler huis oplevert 
en veel energie bespaart!
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Groot 
comfort

Richting beheersbaar Erg lek- ComfortklachtenGeen tocht meer 
Comfort

Afgeplakte kieren 
tijdens de test

"Zeer luchtdicht""Passiefhuisnorm" "Middelmatig luchtdicht" "Weinig luchtdicht" → bushokje

Eerste meting

Huizen jaren 80Huizen 2020 16

Eind meting



Zelf lekken opsporen? Ja, dat kan!
u Ga aan de gang als het buiten lekker koud is.

u Ga zelf op jacht naar kieren en andere warmtelekken! Zet een 
afzuigkap aan als die een afvoer naar buiten heeft om leklucht aan te 
zuigen.

u Erg handig om zelf grote lekken op te sporen is een Infrarood (IR) 
thermometer (kost ~€20 voor het type dat tot 380 graden kan 
meten).

u Wilt u meer overzicht én detail dan kunt u een IR camera lenen bij 
Veldhoven Duurzaam 

u Voor alle IR metingen is het van belang om de meetpunten te voorzien 
van schilderstape of papier (bv op een raam) voor een beter resultaat 
bij metalen en glazen (reflecterende) oppervlaktes.

u Meer tips op https://www.parisproofplan.nl/klustips-om-veel-aardgas-
te-besparen/

IR ther-
mometer

IR camera
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Kieren dichten, maar hoe dan?

u Tochtstrips bij slecht sluitende ramen en deuren

u Smalle kieren in het zicht (bv tussen raamkozijn en 
muur): siliconen kit, zo nodig overschilderbare kit. 

u Smalle kieren uit het zicht kun je afpakken met 
aluminiumtape of een speciale afdichttape. Gebruik 
geen Duct tape, die droogt uit! 

u Gebruik FLEX purschuim voor de grote kieren en 
gaten. 
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De kieren en gaten zijn dicht, wat nu?

u U heeft de gaten en kieren gedicht op zolder en op andere 
plaatsen waar u niet veel verblijft en daardoor spaart u direct 
energie: geweldig!

u Nu wilt u eigenlijk ook wel die luchtroosters en/of Dauerlufters 
dicht doen in de woonkamer/keuken want daardoor komt toch 
‘s winters van die koude lucht/tocht naar binnen. 

u Maar wat gebeurt er dan met de  luchtkwaliteit????
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Effect van 
ventilatie op 
gezondheid, 
comfort en 
energie 
huishouding

uGeorge Kok
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Gezonde
lucht

Comfortabel 
gevoel

Geen tocht

Energie
zuinig

Goede 
ventilatie

21

Realiseer u dat u 80-90% van de tijd “binnen” bent!
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Ventilatie Het gecontroleerd continu verversen van binnenlucht 
door buitenlucht, zo mogelijk afhankelijk van de kwaliteit 
van de binnenlucht 

Luchten of Het gedurende korte tijd vervangen van de binnenlucht 
spuien door verse buitenlucht door bv ramen/deuren open te 

zetten.

Infiltratie Ongecontroleerde uitwisseling van binnen- en 
buitenlucht door naden en kieren in de gebouwschil.

Wat is eigenljk goede ventilatie?
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Comfort factoren

u Kamertemperatuur 

u Luchtvochtigheid

u Tocht 

u Koudeval langs koude 
oppervlakken zoals koude 
ramen en muren
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§ (Fanger Comfort gebied, Copenhagen 1970) 
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Ventilatie waarom..?
u Voorkomen van teveel vocht in huis. 

In huis is het in de winter vochtiger:
u De warme binnenlucht bevat meer vocht dan de koude 

buitenlucht 

u Wijzelf brengen vocht in het huis door uitademen (7-15 
liter per dag), zweten, koken, douchen

u Vocht condenseert op de koude plaatsen

u Voorkomen van teveel ongezonde stoffen:
u CO2 bij koken op gas. Mensen (& dieren) ademen CO2 uit: 

20 liter/uur

u Fijnstof etc. bij bakken, braden, kaarsen branden

u Kookluchtjes

u Het ‘ontgassen’ van allerlei (vooral nieuwe) materialen 
zoals meubels, matrassen, bouwmaterialen, (geur)kaarsen
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Bron : TNO

Bakken & wokken 

Fijnstof

ventilatie
Advies 300m3/uur
Praktijk ~ 40m3/uur
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Buitenlucht is écht gezonder!!
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CO2 ppm concentratie: een goede 
indicator hoe gezond de lucht is

CO2 
ppm

Bouwbesluit gevoel Slaap (TU/e 
onderzoek)

M3/per uur
Per persoon

1200

800

400

Ongezond! Ventileren 
of luchten!

Afnemende 
concentratie

Slecht slapen <25 m3

Oppassen!
Ventileer meer.

Hoofdpijn, duf, 
vermoeid gevoel

Onrustige slaap, 
vaker wakker

Normale waarden in 
een goed geventileerde 
ruimte

Lekker zo Goede en diepe 
slaap

50 m3
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CO2 ppm concentratie is 
te meten met een handig 
apparaat

en te lenen bij Veldhoven Duurzaam
Bij kopen: koop een goede!!

21 nov 2022

CO2 meter: VD uitleen
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Realiseer u dat u 80-90% van de tijd “binnen” bent!
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DUS:
we willen een goede 
ventilatie maar 
zonder energieverlies 
via:

u Kieren en gaten

u Klepraampjes

u Dauerlufters

u Centrale- of lokale afzuiging
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Ventilatie methoden

NAT. VENTILATIE

Gebalanceerde 
ventilatie

Centraal
HR-WTW

Mech. TOEVOER

Mech.Toevoer.
+ Nat. Afvoer.

Systeem A Systeem B

Systeem C Systeem D

Mech. AFVOER 

Mech. Afvoer
+ Nat.Toevoer
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Lokaal

WTW

Systeem E

Mech. AFVOER



Systeem C
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Systeem D (Balansventilatie)
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Warmteterugwinning Koude terugwinningkoeling met buitenlucht
passieve koeling

bypass

1 2 3

Oplossingen met balansventilatiesystemen



Belangrijke parameters
u Egale verdeling van schone lucht
u Effectiviteit, voldoende verversing 
u Geluid
u Kierdichtheid
u Temperatuur inblaas
u Filteren (fijn)stof uit de binnenkomende lucht

u Optie:
u binnenkomende lucht bevochtigen (enthalpie) 
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HR-ventilatie (Centraal WTW-systeem)
Balansventilatie + warmteterugwinning rendement > 95%
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decentraal voor één ruimte
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Beantwoorden vragen

21 nov 2022 42

u Je kunt ons vinden op: www.veldhovenduurzaam.nl
wordt lid voor maar €10 per jaar, dan zijn adviezen en lenen 
van apparaten gratis.

u Contact opnemen via: info@veldhovenduurzaam.nl

u U kunt op zaterdagmiddag (1 tot half 5 uur) gewoon bij ons 
binnenlopen in ons informatiecentrum in het Citycentrum 
(naast Hunkemöller)

http://www.veldhovenduurzaam.nl/
mailto:info@veldhovenduurzaam.nl


Woning verduurzamen!

u Elke woning is anders

u Elke bewoner heeft andere wensen

als je daadwerkelijk gaat beginnen:

uZorg dat je goed bent voorbereid!
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Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!



Vooraf gestelde vragen

• Benieuwd wanneer WTW zinvol is in bestaande woningen. Is 
zelf aanleggen te doen? Hoe is te meten hoe "luchtdicht" 
woning is.

• Kan een WTW installatie ook de vochtigheid in huis goed 
houden?

• Meerwaarde van zoneregeling? (meerdere sensoren?)
• Mijn afzuigkap blaast nu naar buiten weg. Is dit heel nadelig bij 

WTW installaties?
• In onze woning zit een klassieke mechanische ventilatie met 

afzuigpunten in de douche, het toilet beneden en de keuken. 
Als ik het wel heb, dan komt de verse lucht gewoon door de 
kieren en gaten. Hoe leg je dan een ventilatie met warmte 
wisselaar aan? Kieren dicht en box boven vervangen?
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