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VERWARMEN, VENTILEREN, VOORKOMEN
Heb je last van vochtproblemen in je woning, een beschimmelde muur of condens op de ramen? Dat is
erg vervelend, maar gelukkig kun je er zelf veel aan doen. Vochtbestrijding is belangrijk om huisstofmijt
en schimmels tegen te gaan. In deze folder lees je hoe vocht ontstaat en hoe je vochtproblemen in jouw
woning kunt aanpakken.

WANNEER VENTILEREN?
Het is belangrijk dat je vocht in de woning afvoert. Mensen en grote huisdieren (honden, katten) produceren
vocht en zijn ook vochtbronnen. Daarom is ventilatie tijdens het verblijf in de woning extra belangrijk. Ben
je niet thuis? Dan kun je de ventilatie verminderen. De kans op vochtproblemen neemt toe wanneer je een
vertrek dat kouder is dan 15°C langdurig ventileert. Dit komt omdat de temperatuur op de wand of het
plafond te laag wordt en er condens ontstaat.

VOCHT IN JOUW WONING
Vocht in de woning kan eenvoudig ontstaan. De meeste vochtproblemen ontstaan in de winter wanneer de buitentemperatuur
laag is. Bij oudere woningen komt dit vaker voor dan bij nieuwbouwwoningen. Er ontstaat dan bijvoorbeeld schimmel op
wanden en/of plafonds. Een vochtprobleem kan aangepakt worden met verwarmen en ventileren.

VERWARMEN
Als de kamers in je woning goed worden verwarmd, blijven de wanden en het plafond goed op temperatuur en neemt de
kans op vochtproblemen af. Wanneer je heel zuinig stookt zal de temperatuur in je woning lager zijn en neemt de kans op
een hogere luchtvochtigheid toe. Schimmelgroei op wanden is vaak het gevolg van een te hoge luchtvochtigheid. Door de
temperatuur met een paar graden te verhogen kun je zorgen voor een droger en aangenamer klimaat in je woning. Het is
natuurlijk wel belangrijk om goed te blijven ventileren. In de tabel hieronder zie je per ruimte wat de minimale en de meest
optimale binnentemperatuur is. Daarbij vind je ook de maximale luchtvochtigheid. De temperaturen gelden bij het verblijf van
één of meerdere personen in de woning.

VENTILEREN IN DE WINTER
Ook als het buiten koud is, is ventileren belangrijk. In elke woning zit veel ‘onzichtbaar’ vocht. Een gemiddeld huishouden
produceert dagelijkse zo’n tien liter. Dat komt door ademen, afwassen, koken, douchen, planten water geven, wassen en
drogen. Door te ventileren ververs je de gebruikte lucht en tegelijk komt er droge, frisse lucht en zuurstof naar binnen.
Hieronder vind je tips over hoe je het beste kunt ventileren in de winter.

-

VERTREK

ADVIES MINIMALE
BINNENTEMPERATUUR

OPTIMALE
BINNENTEMPERATUUR

MAXIMALE
LUCHTVOCHTIGHEID

Woonkamer

15 °C

18 à 19 °C

60%

Open keuken

15 °C

18 à 19 °C

60%

Gesloten keuken

15 °C

17 à 18 °C

60%

Hal

15 °C

16 à 17 °C

60%

Slaapkamer(s)

15 °C

15 °C

60%

Slaapkamer/studeerkamer

15 °C

17 à 18 °C

60%

Badkamer/doucheruimte

15 °C

18 à 20 °C

60%

Zet de kamerthermostaat overdag op 20-21°C en ’s nachts minimaal op 15°C. Probeer er tijdens het ventileren voor te zorgen
dat altijd de minimale temperatuur wordt gehaald. Is de temperatuur lager dan 15°C? Dan is het goed de ruimte extra te
verwarmen tijdens het ventileren.
De minimale temperatuur kun je het beste aanhouden op de volgende momenten:
’s Nachts tijdens het slapen;
Bij afwezigheid overdag of in het weekend;
Tijdens vakantie in de winterperiode.

VENTILEREN

DOEN

HOE

WANNEER

Licht ventileren

Ventilatierooster half open, klepraam op kierstand van Gehele dag en nacht
ongeveer een halve centimeter

Vochtige lucht weg ventileren,
frisse lucht naar binnen halen

Ruim ventileren

Ventilatierooster volledig open, klepraam half open

Lucht snel weg ventileren

Na opstaan circa 15 minuten

WAAROM

Zet ’s morgens na het opstaan de ramen van de slaapkamers ongeveer 15 minuten open (ruim ventileren)
en laat de ruimte daarna licht ventileren.
Houd tijdens en na het douchen de deur gesloten en maak na het douchen de wand- en vloertegels droog.
Daarna kan de deur weer open en kan er licht geventileerd worden.

TIPS VOOR EEN GEZOND KLIMAAT IN HUIS
-

Droog na het douchen de tegels af met een trekker of doek.
Droog de was buiten. Als je de was in huis droogt, houd dan altijd een raam of balkondeur in de buurt open.
Zorg voor extra ventilatie als er veel mensen in huis zijn.
Zet de kamerthermostaat overdag op 20-21°C en ’s nachts minimaal op 15°C.
Zorg dat de temperatuur in alle vertrekken boven de 15°C blijft.
Zet tijdens het koken de afzuigkap aan en laat deze na het koken nog een kwartier aanstaan.
Overtollig vocht wordt dan afgevoerd.
Het helpt als je je meubels een klein stukje van de wand af zet.
Ventileer ook in de wintermaanden.
Als de woning is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem dan is het belangrijk dat je:
De mechanische ventilatie nooit uitzet.
Tijdens het koken, wassen of douchen de schakelaar op de hoogste stand zet. Anders is de kans dat de waterdamp
blijft hangen groot en ontstaat er condens op beglazing, wanden en/of plafonds.

Een belangrijk wapen in de strijd tegen vocht is ventileren. Schimmels krijgen daardoor minder kans om zich te verspreiden.
Goed ventileren is beter voor je gezondheid en je bespaart ook nog eens op de stookkosten. Het kost namelijk meer energie
om vochtige lucht te verwarmen.

WAT IS GOED VENTILEREN?
Een open slaapkamerraam noemen we luchten en een tijdje de ramen en deuren tegen elkaar openzetten heet spuien. Op
zich prima, maar goed ventileren is een continuproces dat frisse, verse lucht in je huis brengt. Nieuwere woningen hebben
mechanische afzuiging en ventilatieroosters. Zet die roosters open en laat de mechanische ventilatie altijd aan staan. In
oudere woningen is het belangrijk om klapraampjes of roosters altijd open te houden.

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, of heb je last van vochtproblemen waarover je advies wilt?
Je kunt ons bellen op (0529) 45 25 88 of mail naar hallo@veste.nl. We helpen je graag.
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