
Uitleg Webinar spelregels

 1. Microfoon deelnemers uit tijdens presentaties

 2. Vragen stellen bij voorkeur middels chat (gesprek 

weergeven), worden beantwoord door host op het eind van de 

presentatie

 3. Onderbreken, klik op handje voordat je de microfoon aanzet.

 4. We maken ook een opname van de webinar. 

HandjeHandje Chat ChatMicr. Micr.
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Even voorstellen

 Presentators: Ton Knaapen en Laurens van Thiel 

 Hosts: Cas Kemper en Laurens van Thiel

 Deskundige: Marco van Alen (zehnder)



Veldhoven Duurzaam wie zijn dat?

 We zijn een groep enthousiaste 

Veldhovense vrijwilligers  die kennis 

verzamelen over alles wat met energie te 

maken heeft in en rond de woning.

 Deze kennis willen we met u delen

 We zijn vrijwilligers, we doen dit niet 

voor geld, we doen dit omdat we het 

belangrijk vinden om met duurzaamheid 

bezig te zijn.



Wat doen we allemaal?

We adviseren bewoners over:

 Energie huishouding 

Warmteverlies analyse/isolatie

Energie profiel woning

 Inregelen centrale verwarming

 Kwaliteit van de lucht in huis (ventilatie)

 Warmtepomp

 Zonnepanelen op eigen dak of op zonnepark Welschap.

 Energie Opslag

 Subsidies en Leningen

 Projecten



Waarom woning verduurzamen ?

 Je draagt bij aan het behoud van een

leefbare wereld voor onszelf en onze kinderen

 Het is een van de betere investeringen, 

het is gewoon goed voor je portemonnee

 Eigen baas over je eigen energie,

je bent minder afhankelijk van 

prijs, energieleverancier en politiek



Voor ventilatie komt er nog bij:

 Gezondheid: schone lucht

 Comfort: een prettig leefklimaat



Waar kun je ons vinden?

 Je kunt ons vinden op:

 www.veldhovenduurzaam.nl

 Of met ons contact opnemen via:

 info@veldhovenduurzaam.nl

 En binnenkort kunt u elke zaterdagmiddag 

gewoon bij ons binnenlopen in ons informatie 

centrum in het City-centrum

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




Het belang van 

dichten van 

naden en kieren

 Laurens van Thiel



"Gas voor 
verwarmen"

Is te meten!
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Blowerdoortest



Luchtdichtheidswaarde + bron van de lekken

Air Changes per Hour = ACH

bij 50 pascal drukverschil 

(windkracht 5, als het er toe 

doet)

ACH50 

elk uur🌬
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Afgeplakte kieren 

tijdens blowerdoortest

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

Haalbaar met TLC

Wat we elke dag zien



Houten vloeren



Deuren / sloten



Ramen / kaderdichting 



De schil → vloer

← Beton

← Folie

← Zand
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Warmteverlies naar de grond is 7-10%



Gevels



Installatie

kier

loszittende 

aanvoer

indirect gestookte 

boiler



Ventilatie ?



Gegevens voorbeeldwoning

 Gemiddeld energie gebruik in woning 130 kWh per vierkante meter (18 gr)

 Een standaard woning, heeft een berekend oppervlakte van 120 m2

 Energieverbruik van 130 kWh per m2 betekend 15.600 kWh per jaar is ca 1560 m3 gas

 Door verschillende maatregelen te nemen wordt je verbruik lager. 

 Als het gemiddeld energieverbruik onder de 70 kWh per vierkante meter zakt dan is 

het huis erg comfortabel (bv geen koude luchtstromen meer) 

 Daarnaast zo energiezuinig dat het warm gehouden kan worden met water van 40 gr.

 Dat is al een hele verbetering in plaats van de huidige 60-80 graden waar nu de 

meeste gasketels op staan.

 En opent de deur naar Lage Temperatuur Verwarmingssysteem als de warmtepomp



Maatregel Kierdichtheid

 De kierdichtheid gaat over een standaard van hoe vaak per uur alle 

warme lucht uit je huis waait als het buiten windkracht 5 is. 

 In bepaalde huizen hebben we gemeten dat dat wel 12 tot 15 keer per 

uur kan zijn: een groot verlies!

 Streven is om dit naar 3 maal per uur terug te brengen door de kieren 

op te sporen en te dichten. 

 Dan moet je wel extra aan ventilatie denken en wellicht maatregelen 

nemen om binnen een goede luchtkwaliteit te houden/krijgen.



Effect van 

ventilatie op 

gezondheid, 

comfort en 

energie 

huishouding

 Ton Knaapen



Effect van ventilatie

Gezondheid

Comfort

Energie

Binnen
klimaat

oplossingen



Gezondheid

Ventilatie



Ventilatie waarom..?



Woning van de toekomst



https://youtu.be/ygHU0mQGuJU

Indoor Generation filmpje

https://youtu.be/ygHU0mQGuJU




• 300 tot 700 gram waterdamp per uur =

7 liter tot 15 liter per dag in een woning

De Mens

Beïnvloeding luchtkwaliteit

• 20 liter Co2 per uur

Bron: rivm.nl

• Vocht

• CO2

• Kookluchtjes

http://cmgtcontent.ahold.com.kpnis.nl/cmgtcontent/media/000535000/000/000535080_003_spruiten.jpg


Bouwmaterialen/ voorwerpen

Beïnvloeding luchtkwaliteit

▪ Koken/ wokken/ 

braden 

▪ VOS/VOC
(Vluchtige Organische Stoffen/

Volatile Organic Compounds)

https://www.google.nl/search?q=geurkaarsen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4l7Dy-t3cAhXpA8AKHSI8Ds8Q_AUICigB&biw=1440&bih=714
https://www.google.nl/search?q=geurkaarsen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4l7Dy-t3cAhXpA8AKHSI8Ds8Q_AUICigB&biw=1440&bih=714
https://www.google.nl/search?q=geurkaarsen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4l7Dy-t3cAhXpA8AKHSI8Ds8Q_AUICigB&biw=1440&bih=714
https://www.google.nl/search?q=geurkaarsen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4l7Dy-t3cAhXpA8AKHSI8Ds8Q_AUICigB&biw=1440&bih=714


Feitelijk is het binnen veel beroerder 

dan buiten



Afnemende  

concentratie,

vermoeidheid, 

hoofdpijn, bedompt
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Invloed CO₂

Max vlg. Bouwbesluit

Aanwezig in buitenlucht

slecht

1200 ppm Bouwbesluit (25m3/hr. persoon)

800 -1200 ppm toename onrustig slaapgedrag bij 17 proefpersonen 

via TU Eindhoven

< 800 ppm rustige slaap (50m3/hr. persoon)

De enige manier om een teveel aan CO2 weg te werken is genoeg ventileren





Conclusions research on the influence of carbon 

dioxide levels on sleep quality

In this paper the influence of the indoor air quality, indicated by 
CO2 levels, on sleep quality was examined. 

The measurement results showed an average of 729 ppm when the 
window or door was open and an average of 1135 ppm when all 
windows and doors were closed. 

Results from the questionnaire showed a relation between CO2 
levels and temperature and the depth of sleep, where lower CO2 
levels and higher temperature correlate to deeper sleep. 



Additionally quantitative measurements were used to 
measure the sleep quality variables sleep latency, length 
of sleep, number of awakenings and sleep efficiency. 

From this device, the data obtained suggests that the 
number of awakenings decrease with lower CO2 levels 
and higher temperatures. 

The sleep efficiency increases in the same conditions. 

Furthermore, at a CO2 level of 800 ppm the depth of 
sleep and sleep efficiency seem to decrease, and the 
number of awakenings seems to increase. 



Hoe meet je zoiets?

6/29/2021File name

CO2 meter: VD uitleen

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZreuJwdPcAhUBaVAKHdG5C8YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.co2indicator.nl/advies.html&psig=AOvVaw3OscxFLktSiwcA2hOQeZdf&ust=1533475903287857


Comfort

Ventilatie



▪ (Fanger Comfort gebied) Copenhagen 1970



Comfort factoren

 Kamertemperatuur 

 Luchtvochtigheid

 Tocht

 Koudeval 



Energie

Ventilatie



Veel warmte gaat 
verloren door slechte 
ventilatie

 Kieren en gaten

 Klepraampjes

 Dauerlufters

 Centrale- of lokale afzuiging



Ventilatie methoden

lokaal

Systeem E

NAT. VENTILATIE

Gebalanceerde 

ventilatie

Centraal

HR-WTW

TOEVOER MV

Mech.Toevoer.

+ Nat. Afvoer.

Systeem A Systeem B

Systeem C Systeem D

AFVOER MV

Mech. Afvoer

+ Nat.Toevoer





Systeem D (Balansventilatie)





57

Warmteterugwinning Koude terugwinningkoeling met buitenlucht

passieve koeling

bypass

1 2 3

Oplossingen met balansventilatiesystemen



Belangrijke parameters

 Egale verdeling van schone lucht

 Effectiviteit, voldoende verversing 

 Geluid

 Kierdichtheid

 Temperatuur inblaas 



HR-ventilatie (Centraal WTW-systeem)
Balansventilatie + warmteterugwinning rendement > 95%



Zehnder: de ComfoSpot 50 | Montagevideo

https://youtu.be/NcUQ8tocZoU

https://youtu.be/NcUQ8tocZoU




decentraal voor één ruimte (Brink)



▪ A: Retour lucht

▪ B: Tegenstroom warmtewisselaar

▪ C: Buiten lucht

▪ D: Toevoer lucht

▪ E: Bypass

▪ F:  Afvoer lucht

▪ G: Vorstvrij-element

▪ H: Filters

Warmteterugwinning schematisch

T1= 0°CT3= 20°C

T2= 18°C T4= 2°C

(A)

(D)

(C)

(F)



Gezondheid

Comfort

Energie

Binnen
klimaat

oplossingen

Ventilatie Praktijkvoorbeelden



Balans Ventilatie in 

bestaande woning



Waarom?

 Huis is van 1994, gebouwd o.b.v. natuurlijke ventilatie

 Alle dubbel glas op de BG is vervangen door HR++ en tegelijk zijn 

dauerlufter in schuifpui en 2 draaiende raamdelen vervallen

 Eerder al een ventilatie dakdoorvoer in de keuken dicht gemaakt na 

een lekkage

 Dus ik wist al dat er een ventilatie oplossing nodig werd



Advies en installateur

 Advies is vaak gebaseerd op bouwbesluit, maar in een bestaand huis 

heb je minder vrijheid om buizen te leggen naar de juiste plaatsen.

 Installateurs zijn huiverig voor creatieve of onconventionele 

oplossingen

 Daarom besloten zelf te ontwerpen en zelf te installeren



Ontwerp (1)





Resultaat

 Operationeel december 2019

 Relatieve luchtvochtigheid is met 10% gedaald

 CO2 regeling werkt prima. Met 2 mensen in huis op minimum, met meer mensen meer 

ventilatie tot 200 m3/h

 Geluid is niet storend

 In de winter voel je op 1 plaats in de woonkamer wat koudere luchtval

 Jammer dat de display geen CO2 percentage weergeeft

 Regelmatig filters vervangen, ongelofelijk snel vies. Ik knip ze zelf uit een groter vel 

eens per 2 maanden.

 WTW condens afvoer blijkt niet nodig

 Zomer nachtkoeling valt tegen, doet vrijwel niets

 Erg tevreden, ventilatie is in 25 jaar nog niet eerder zo goed geweest



Geïnteresseerd?

 Van harte welkom op Kievit 26: johan@vlagsma.net

mailto:johan@vlagsma.net


Brink-air 70

 De Air 70 is een compact decentraal ventilatietoestel. 

 De ventilatiecapaciteit is: maximaal 70 m3 /h, 

 terwijl de diameter van het kanaal in de buitenmuur toch maar heel klein is 
(Ø 250 mm). 

 100%-bypass: s Zomers maakt het toestel gebruik van de koelere nachtlucht. 
Hiervoor hoeft geen raam open, de 100%-bypass wordt automatisch 
geactiveerd. 

 Vorstbeveiliging: Ook bij lage buitentemperaturen wordt het rendement 
behouden. Door de ingebouwde voorverwarmer vriest de warmtewisselaar 
niet in en blijft de lucht gewoon door de Air 70 stromen

 Eenvoudige bediening: Standaard is het toestel te bedienen via twee 
tiptoetsen. De vijf led-lampjes geven de verschillende standen en meldingen 
aan.



Beantwoorden vragen

Veldhoven Duurzaam                                                                                                Ventilatie voor particulieren



Vooraf gestelde vragen

• Benieuwd naar wanneer WTW zinvol is in bestaande woningen. Is zelf 

aanleggen te doen? Hoe is te meten hoe "luchtdicht" woning is.

• Problemen met lage luchtvochtigheid in huis bij WTW installaties.

• Meerwaarde van zoneregeling.

• Mijn afzuigkap blaast nu naar buiten weg. Is dit heel nadelig bij WTW 

installaties?

• Hoe werkt een geforceerde ventilatie met warmte wisselaar. In onze woning zit 

een simpele ouderwetse geforceerde afzuiging, die met name een aanzuigpunt 

heeft op de zolder, de douche, het toilet beneden en de keuken. Als ik het wel 

heb, dan komt de verse lucht gewoon uit de kieren en gaten. Hoe leg je dan 

een ventilatie met warmte wisselaar aan?



Vooraf gestelde vragen

 Hoe kan ik er achter komen wat de kwaliteit is van de spouwmuurisolatie van 

onze woning (en gelijktijdig gebouwde woningen in de straat)?

 Ik ben heel benieuwd of en hoe het mogelijk is mijn elektriciteits- en 

gasverbruik te verminderen.



• Zehnder Group Nederland 

• Brink climate systems

• Velux groep

Informatie bronnen:



Woning verduurzamen!

 Elke woning is anders

 Elke bewoner heeft andere wensen

als je daadwerkelijk gaat beginnen:

Zorg dat je goed bent voorbereid!



Waarom doen we dit ook weer?

 Er is geen grotere bedreiging voor onze toekomst dan de 

klimaatverandering,

 Wij zijn de eerste generatie die de impact van 

klimaatverandering voelt

 Wij zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen.

 Wij hebben slechts één thuis. Wij hebben slechts één planeet. 

 Er is geen plan B.

Barack Obama



Veldhoven Duurzaam is een Vereniging en u kunt lid worden. Met 

uw contributie steunt u ons werk en maakt u mede een verdere 

verduurzaming van Veldhoven mogelijk

Het lidmaatschap heeft deze voordelen:

• Adviezen zijn gratis (niet leden betalen 10 euro per advies)

• U kunt als lid hier in de site de speciale leden functies gebruiken, zoals 

het lenen en uitlenen van apparatuur en het bijhouden van uw verbruik.

• U krijgt als lid de nieuwsbrief.

• Leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Leden 

Vergadering (ALV) en hebben daar stemrecht.

Veldhoven Duurzaam: lidmaatschap ???

Veldhoven Duurzaam                                                                                                Ventileren voor particulieren



Voor meer informatie ga naar:

www.veldhovenduurzaam.nl

Of als u nog vragen heeft, stuur een mail naar:

info@veldhovenduurzaam.nl

Dank u wel voor uw aandacht

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


disclaimer
Dit is een presentatie van Veldhoven Duurzaam, een vereniging van vrijwilligers. 

De inhoud van deze presentatie is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. 

Veldhoven Duurzaam spant zich in om de informatie in deze presentatie zo nauwkeurig, 
volledig, juist en actueel mogelijk te laten zijn, en doet er alles aan om deze juist en 
actueel te houden, maar geeft daarvoor geen garanties. 

Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Veldhoven Duurzaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie afkomstig van 
deze presentatie of door het gebruik van informatie, aangeboden producten en/of 
diensten waarnaar wordt verwezen.  

De intellectuele eigendomsrechten op alle eigen teksten en beelden op deze website zijn 
voorbehouden aan Veldhoven Duurzaam. Veldhoven Duurzaam maakt ook gebruik van 
openbare informatie (afbeeldingen en teksten), mocht dit op enigerlei wijze inbreuk doen 
op auteursrechtelijke beschermde werken, neem dan contact op met ons via 
info@veldhovenduurzaam.nl, en wij zullen deze info direct verwijderen. 

Veldhoven Duurzaam behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. 

Vragen en/of opmerkingen over deze presentatie en/of de inhoud ervan horen wij graag. 
Zie de contactgegevens. 


