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Voorkom vochtproblemen 
 

 

Wist u dat er elke dag gemiddeld zo'n 10-15 liter water in uw huis komt? Wanneer u zich 

wast, de vaat doet, de was droogt, water op de verwarming zet..., steeds komt er 

waterdamp in uw woning. Denk ook aan een aquarium of aan het koken. Bij goede 

ventilatie laat u vochtige lucht naar buiten en frisse lucht erin. Dan heeft u geen last van 

vocht. Is de ventilatie niet op orde, dan kan vocht het binnen 'drukkend' maken (zeker 

bij hoge temperaturen). Ook kunnen de ramen beslaan (zeker bij enkelglas). In het 

ergste geval kunnen de muren vochtig worden en kan het behang gaan schimmelen 

(zwart).  

 

Ventileren helpt!  

Teveel vocht is onplezierig en ongezond. Met ventilatie voorkomt u dit. Als er geen 

vochtproblemen zijn, is 20 minuten ventileren per dag voldoende. Zet dan twee 

uitzetraampjes tegenover elkaar open. Het spaart energie wanneer u tijdens het 

ventileren de kachel of de thermostaat lager zet. Heeft u mechanische ventilatie in de 

keuken? Schakel deze dan bij voorkeur een kwartier voor het koken in op de hoogste 

stand. Tot minstens een kwartier na het koken aan laten staan. Plaats zelf liever geen 

ventilator. Als u het niet goed doet, zuigt u meer lucht af dan dat er binnenkomt. 

Gasapparaten kunnen dan het gevaarlijke koolmonoxyde (kolendamp) gaan vormen.  

 

Veel vocht: blijven ventileren!  

Bij ernstige vochtproblemen moet u de hele dag ventileren. Zet dan twee uitzetraampjes 

tegen elkaar open (een vingerdikte) of open twee ventilatieschuiven. Heeft u 

mechanische ventilatie, laat deze dan de hele dag draaien. Zet daarbij nog een 

uitzetraampje of een ventilatieschuif open. Draai de verwarming niet lager! Controleer 

regelmatig of de mechanische ventilatie nog werkt. Houd daarvoor een stukje papier voor 

de opening. Wordt dit 'naar binnen' gezogen, dan is de ventilatie in orde.  

 

Thermostaat 's nachts omlaag: ventileren!  

Wanneer u 's nachts de verwarming lager zet, wordt de lucht binnen kouder. Koude lucht 

kan minder waterdamp bevatten dan warme. De 'overtollige' waterdamp slaat meestal op 

een koude plek neer (ruit, achter een kast). U kunt dit voorkomen door na het lager 

zetten van de verwarming een kwartier te ventileren (zet deur of raam flink open). We 

adviseren u om 's nachts in uw slaapkamer een raam op een kier te zetten, voor de 

ventilatie en uw frisse lucht tijdens uw nachtrust.  

 

Bespaar energie: ventileer!  

Goed ventileren kan stookkosten besparen. Want een vochtige woning is 's morgens 

moeilijker op te warmen; dat kost extra energie. Te weinig ventilatie betekent bovendien 

dat u vocht maar ook huisgeuren en schadelijke stoffen niet kwijt raakt. Teveel 

ventileren kost natuurlijk wel energie.  

 

Praktische tips  

- Laat het ‘s nachts niet kouder worden dan 15-16°C. Bij deze temperatuur verdampt 

het vocht nog.   

- Wanneer u last heeft van vocht terwijl u voldoende ventileert, kunt u proberen het 

vocht te beperken. Droog geen wasgoed binnen, plaats geen bakje met water op de 

verwarming.   

- Ventileer goed tijdens het koken en tot 15 minuten erna. Gebruik de afzuigkap tijdens 

het koken op de hoogste stand en het kwartier erna op de laagste stand.   
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- Ventileer tijdens het douchen en een half uur erna.   

- Heeft u een vochtig huis? Plaats de meubels vrij van de muur zodat de lucht circuleert 

en er geen vocht kan neerslaan.   

- Hoe meer mensen er in een kamer zijn, hoe meer behoefte aan frisse lucht. Zet op 

tijd een raampje open.   

- Heeft u een kruipruimte onder de vloer? Kijk dan hoe vochtig deze is. Van een 

vochtige kruipruimte kunt u last krijgen. Voorkom dit door de vloer (in de meterkast, 

rond een kruipluik, bij buizen) goed af te sluiten.   

- Zorg altijd voor voldoende ventilatie in ruimten waar een gasapparaat brandt. 

Verbranding heeft zuurstof nog. Bij te weinig zuurstof dreigt er gevaar.   

- Huismijten en schimmels komen minder voor in een droog huis. Ventilatie is een 

opluchting voor mensen met problemen aan de luchtwegen.   

- Een hygrometer kan nuttig zijn. Op de hygrometer ziet u wat de luchtvochtigheid is. 

Deze moet tussen de 41% en de 75% liggen. Hoe kouder het buiten is, hoe lager de 

luchtvochtigheid mag zijn. Een voorbeeld: als het 10°C vriest en binnen is het 20°C, 

dan is de ideale luchtvochtigheid: 41%. Is het buiten 10°C boven nul en binnen 20°C, 

dan is de ideale luchtvochtigheid 75%.  


