
Balansventilatie en parket, vloerverwarming en koudebruggen.

Zowat 10 jaar geleden zag de overheid het nieuwe licht vanuit Duitsland overwaaien: huizen 
dienden verlucht te worden. Weg met stank en schimmel, gij zult (al de kieren dichten en) uw lucht 
vers aanvoeren van buiten door middel van een ventilatie-eenheid. En voor wie het echt goed wil 
doen, mèt warmteterugwinning. 
Er ging wel wat lobbywerk aan vooraf en men ging geïnteresseerd kijken hoe goed de Duitsers dat 
wel deden in hun Passivhauser... om dat dan te verplichten in elk Vlaams bakstenen slecht 
geïsoleerd huis.

Toen liep er een en ander mis.

Waarom werkt het systeem van (balans)ventilatie zo goed in dat Duitse passiefhuis? Ten eerste is 
het een noodzaak. Een passiefhuis is luchtdicht opgevat als constructie, dus dient de lucht ververst 
te worden, wil men het binnenklimaat gezond houden. Dat gebeurt in zijn gemiddeld volume zo'n 4 
tot 6 keer per dag, afhankelijk van de specifieke situatie. Dat heeft voor gevolg dat in de koude 
maanden, het een probleem wordt om de luchtvochtigheid op peil te houden. Men haalt immers 
warme binnenlucht weg en voert daarvoor in de plaats koude droge lucht aan, die verwarmd wordt 
en dus nog droger wordt. Extra bevochtigen is moeilijk en duur, en gebeurt bijvoorbeeld met stoom 
die in de ventilatiekanalen wordt verneveld. Dat heel veel passiefhuizen in houtskelet worden 
opgetrokken, verandert het verhaal echter, want een goede houtskelet is zelfregulerend op het vlak 
van vocht. Helemaal ideaal naar de optimale waarden voor houtprodukten in huis is het niet, maar 
de ervaring wijst uit dat u toch geen spectaculaire problemen hoeft te verwachten bij normale 
bewoning. Zet best ook een aantal grote groene planten die vocht verdampen via hun bladeren.

Wat een passiefhuis ook niet heeft, dat zijn koudebruggen. Dit zijn plaatsen in de bouwconstructie 
die de kou geleiden van buiten (en dat kan vanaf lucht zijn, maar ook grond) naar binnen toe, dus 
zonder thermische onderbreking. Denk aan dorpels, denk aan niet geïsoleerde muur- of vloerdelen, 
denk aan betonnen constructie-elementen of pijlers in metaal die tot binnen doorvoeren. In 
passiefhuizen zijn deze allemaal netjes geïsoleerd ingepakt en is de koudegeleiding naar binnen toe 
minimaal. Zelfs bij de ramen, want die zijn hoogisolerend. Dat is belangrijk, want dat wil zeggen 
dat eventuele condens zich zal vormen IN de isolatie die naar de buitenschil toe damp-open is. De 
condens kan dus naar buiten ontsnappen en er is geen mogelijkheid tot schimmelvorming (het 
veelgehoord argument contra isoleren bij juist slecht uitgevoerde isolatie.) 

Er kan ook iets mis zijn met warmtelichamen, specifiek op vloerverwarming. We weten allemaal 
dat rond een (veel te warme) traditionele radiator de lucht verschroeid geraakt en plaatselijk de 
lucht er heel droog wordt. Wel bij vloerverwarming gebeurt dit ook, echter wegens de lage 
temperatuur tegen een gematigd tempo, maar dan wel continu. Want vloerverwarming is een 
24/24/7 verwarming. Vloerverwarming veroorzaakt dus droge lucht in een constant tempo. In een 
passiefhuis wordt doorgaans geen vloerverwarming geïnstalleerd, alleen al omwille van de beperkte
warmtevraag die de forse investering van het installeren van dit soort verwarming niet kan 
verantwoorden.

De combinatie van enerzijds koudbruggen en vloerverwarming en ventilatie, komt dus eigenlijk niet
voor in het model waarop de overheid zich gestoeld heeft om overal ventilatie te verplichten. Maar 
wat is nu het probleem?

Vloerverwarming en ventilatie

Bij een vloerverwarming icm een ventilatie-systeem (en of het nu A,B,C of D is, dat is niet per sé 
relevant, het verversingsdebiet is dat wel) wordt er (en we spreken over de winter) met een constant 



debiet binnenlucht afgevoerd en vervangen door buitenlucht, terwijl de vloerverwarming de 
onderste luchtlagen opwarmt en dus droger maakt. Warme lucht stijgt en zo wordt de hele ruimte 
gevuld met té droge lucht. In een woonhuis dampt elke mens zo'n 2 liter vocht per dag (bij 
constante aanwezigheid) uit, er wordt gekookt, was gedroogd, men wast zich in de douche, er staan 
planten die vocht verdampen en dat vult het binnenvocht gestaag aan. Een vuistregel is dat je per 10
m2 woonoppervlakte per dag een liter water aan de lucht moet kunnen toevoegen in de 
wintermaanden. Echter bij een vloerverwarming is dit niet voldoende. Er dient gestaag bevochtigd 
te worden, en dat in relatief grote mate, dikwijls door middel van stoom. Een dure oplossing die 
beschikbaar als stekkerklaar apparaat of op het ventilatie-systeem en een kostprijs van ettelijke 
duizenden euro's vertegenwoordigt, plus een gevoelig verhoogde stroomfactuur. De vraag is of die 
vloerverwarming dan nog zo comfortabel (droge lucht) en gunstig in verbruik blijft (extra kosten 
voor de bevochtiging), als wordt aangeboden.

Een real-case scenario vindt u hier:
http://www.actualcare.be/nl/nl-technics/nl-technics-hvac/luchtvochtigheid-bambi-beringen/

Koudebruggen

Heeft uw niet-passiefhuiswoning koudebruggen, en dat is bij heel veel renovaties onvermijdelijk (of
er wordt jammer genoeg nog steeds geen aandacht aan geschonken door bouwprofessionals), zelfs 
bij veel nieuwbouw wordt nog enorm gezondigd tegen dit principe, dan is er een verhoogd risico op
condensatie. Ja ook op verborgen plaatsen, want de condensatie gebeurt op die plaats in de 
constructie waar het materiaal een temperatuur heeft die onder het dauwpunt ligt. In een goede 
constructie bevindt zich die plaats ergens in de isolatie en met dat die damp-open is naar buiten toe, 
kan dit condensatievocht makkelijk weg. Daarom ook dat een muur van binnen uit isoleren 
helemaal not done is, hoewel we het nog veel te veel zien gebeuren 'omdat het niet anders kon' – het
is en blijft een grove fout die voor heel wat secundaire ellende kan zorgen. Denk maar aan vocht dat
in een chappe trekt – de chappe is als een spons voor vocht.

Koudebruggen zijn typisch ramen, daar zien we de condens ook tegen afdruppelen. We zijn er mee 
vertrouwd maar we realiseren ons niet dat condens ook op andere slecht geïsoleerde plaatsen 
optreedt, zoals muren en vloeren. Wie kent er de – in extreme gevallen – zwetende of zelf klaar 
natte tegeltjesvloer van vroeger niet? Nogal dikwijls is er echter een vochtabsorberende laag tegen 
aangebracht, zoals kalk en behang tegen een muur of hout op een vloer. Dan zien we de condensatie
niet. Jawel, als het extreem wordt in de vorm van een beschadiging zoals schimmelvorming of 
uitzetten van het hout. Nochtans is het bouwtechnisch vrij eenvoudig – op het moment dat het 
constructief element een koudere temperatuur heeft dan het dauwpunt, dan is er condensvorming 
mogelijk. 

Onderstaande tabel geeft een aantal mogelijkheden aan van hoeveel het dauwpunt bedraagt bij een 
gekozen luchtvochtigheid en temperatuur;

Relatieve
luchtvochtig

heid

16°C 21°C 25°C 28°C

30 -1.6 2.7 6.2 8.8

40 2.4 6.9 10.5 13.1

50 5.6 10.2 13.9 16.6

60 8.2 12.9 16.7 19.5

70 10.5 15.3 19.1 22

http://www.actualcare.be/nl/nl-technics/nl-technics-hvac/luchtvochtigheid-bambi-beringen/


De blauwe cellen geven een typische situatie in de winter aan, mits verwarming, de rode cellen 
geven een putje-zomer situatie weer, met rechts een extreme temperatuur zoals wel eens voorkomt 
in de zomermaanden.

 

De grond, de bodem, heeft een temperatuur, die 3 à 5° C onder de gemeten waarden in 
temperatuurhut meet (zie grafiek hier boven), soms meet de bodem 10° C minder. Aangezien een 
huis op een betonchappe staat, is de inertie van tel en is er wel wat invloed van de 
binnentemperatuur die de ondergrond een fractie mee opwarmt. We zien echter dat de temperaturen,
gemeten in thermometerhut op 1,5m hoogte, op hun gemiddelde, onder het dauwpunt hierboven 
noteren. Het zijn uiteraard gemiddelden, maar vergeet ook niet dat de grondtemperatuur nog een 
aantal graden lager zal zijn. De grond (en de beton) warmt ook traag op en koelt traag af. In het 
voorjaar zal de grond daarmee relatief koeler zijn, in het najaar iets warmer.

Uit deze tabel kunnen we een aantal belangrijk conclusies trekken. Bij een niet thermisch 
onderbroken vloerbedekking, liggen de dauwpunten rond of (ruim!) boven de gemiddelde 
temperaturen van de grond. Er is dus kans op condensatie. 

Merk op dat koudebruggen in de vorm van doorgevoerde betongewelven die een verdieping 
vormen, tot in de buitenmuren ook een potentieel risico vormen.

Als we dan nog eens door middel van een ventilatiesysteem steeds maar verse lucht gaan 
aanvoeren, waaruit het aanwezige vocht telkens weer condenseert, creëren we een voortdurende 
bron van potentieel schadeverwekkend vocht.

En dat is niet zichtbaar en op zich heel moeilijk meetbaar. Er zijn nergens officiële gegevens 
daaromtrent beschikbaar. En dat maakt het dus extra moeilijk. Maar het probleem bestaat wel.

Vloerkoeling

De invoering van de warmtepomp als verwarmingssysteem heeft bijkomende functies en 
bijkomende problemen gebracht. Eigenlijk is een warmtepomp ontwikkeld om te koelen, een airco 
dus. Als je ze omgekeerd laat werken kan ze ook energie-efficient verwarmen zonder lokale 



uitstoot. Omdat de warmtepomp het meest efficiënt werkt bij lagere temperaturen (van het cv-
water), is de keuze van een vloerverwarming hiermee in combinatie een logische beslissing. Maar 
met sommige installaties is het ook mogelijk de vloer te koelen. We krijgen dan een soort 
vloerverkoelings-installatie. De pientere lezer ziet al meteen het probleem: potentiele 
condensvorming en dat op een moment dat de lucht heel erg verzadigd is met water, de zomer. 
Vloerkoeling in combinatie met een parketvloer is dus een risico. Alles kan. Als men de variabelen 
bewaakt met sensoren (temperatuur en luchtvochtigheid), daarmee eventuele condensatie probeert 
te voorkomen, en zodoende de koeling beperkt, dan kan het probleem uit de weg worden gegaan. 
De vraag is dan wel of er nog effectief sprake van koeling kan zijn. Een andere oplossing is de 
luchtvochtigheid binnenshuis te beperken, het (te veel aan) vocht dus aktief uit de lucht te 
verwijderen. Evenwel ook weer een in gebruik dure installatie (er wordt immer condens gemaakt 
met behulp van koeling en dan gecontroleerd afgevoerd) die slechts in gespecialiseerde gebouwen 
zijn toepassing kent.

Bewoning

Onder meer aan de kust stelt het ventilatieverhaal nog een ander probleem; namelijk het gebrek aan 
bewoning. Enkel in het weekend of zelfs sommige weekends is het tweede verblijf bevolkt. 
Bewonen gaat samen met vocht verdampen. Onze lichamen verdampen vocht, onze activiteiten 
(douchen, koken) ook. En dan wordt er ook nog geventileerd want dat is wettelijk verplicht. 
Bijgevolg wordt de lucht in deze appartementen bij niet bewoning extreem uitgedroogd, wat voor 
problemen zorgt in houten interieurelementen. Parketten scheuren los, houten meubels vertonen 
barsten, houten interieurelementen vertonen scheuren bij aansluitingen,...

Op het moment dat er niet bewoond wordt, zou het ventilatiesysteem eigenlijk (bijna) niet mogen 
werken. Maar daar heeft noch de wetgever noch de fabrikant aan gedacht. Het alternatief  zou een 
voortdurende gestuurde bevochtiging kunnen zijn, een dure oplossing voor een gecreëerd probleem.
Het gebrek aan concrete testen op dit vlak van zowel het WTCB als toonaangevende fabrikanten 
van ventilatie is een niet verwaarloosbare tekortkoming die telkens weer aangerekend wordt aan de 
bouwheer en de aannemer van het parket, de meubelverkoper of de schrijnwerker. De gevolgen van 
te droge lucht voor de gezondheid zijn ook niet verwaarloosbaar. Architecten lopen versneld weg 
van van deze complexe vage en moeilijk te vatten problemen en hun verzekering geeft niet thuis. 
Zij zouden als bouwprofessional de nodige technische kennis moeten bezitten om een dergelijk 
probleem te onderkennen en te voorzien. Maar kortzichtigheid helaas, regeert.



Tot besluit

Vloerverwarming droogt uit, in combinatie met ventilatie droogt het nog meer uit tot op een 
punt dat het ongezond wordt;

Het toelaten van koudebruggen, zowel in nieuwbouw als renovatie, kan zorgen voor 
secundaire problemen waar het verband met de koudebrug niet meteen gelegd wordt en de 
fout op een andere bouwpartner wordt afgeschreven. Koudebruggen zouden door de 
architect en ondersteunend door de EPB verslaggever moeten onderkend kunnen worden en 
actief bestreden in de ontwerpfase van een bouwwerk. Een en ander zal wel de 
noodzakelijke extra opleiding en studiewerk per project vragen, maar met het oogpunt op 
een kwalitatief bouwsel wordt het wel een vereiste. Koudebruggen ondermijnen het in goede
stand houden van het gebouw omwille van het risico op condensatie;

Vloerkoeling is uit den boze icm parketvloeren, ook gecontroleerd is het risico op 
condensatie veel te groot;

Ventilatie gaat samen met bewoning. Het een kan niet zonder het ander, willen we een 
gezond leefklimaat bekomen. De omissie van de eis van bewoning bij een draaiend 
ventilatiesysteem is een ernstige tekortkoming die dient geadresseerd te worden. 
Hieromtrent is dringend een standpunt of aanbeveling nodig van het WTCB of de 
fabrikanten van ventilatie-systemen.

Karl Herrebout, 3 oktober 2018


