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 V o o r a f 

Vandaag: 

- Uitleg rond vocht in het algemeen 

- De woonmeter: wat is dat en hoe gebruik je het  

- Praatplaten om mechanismen duidelijk te krijgen 

- Timing project 

- Ter afsluiter: een paar vragen + korte quiz 

 



Inleiding 

 
- Vocht is een probleem dat in veel woningen voorkomt 
- Vocht = moeilijk weg te krijgen 
- Met de goede aanpak, krijg je het onder controle 

 

 



 
 

- Vocht heeft ernstige gevolgen voor 
de gezondheid van huurders, zeker 
bij kinderen en baby’s 

 
- Vocht tast de woning structureel aan 

 

Inleiding 



2 soorten van vocht: 

1.  Structureel/ in het huis 
• Voorbeelden: lekken in dak, 

lekkende leidingen, 
opstijgend vocht, vocht door 
muren, … 
 
 

• Dan is er veel vocht in het 
huis 
 

• Hier gaat ons project niet 
over, bij structurele 
problemen, de technische 
dienst contacteren! 
 

           2.  Door er te wonen 
- Vocht door bewoning: 

douchen, koken, wassen, 
ademen, … 

 
-  Zaken waar je zelf iets aan 

kan doen 
 
- Ook condensatie genoemd 

 
- In ons project hebben we het 

enkel hier over! 
 

 



Structureel in het huis 

• Bijvoorbeeld : een lek  of opstijgend vocht 

Contacteer de technische dienst van De Ideale Woning! 



Vocht door te wonen 

• Door was te drogen, te slapen, te ademen, te 
douchen, …. maak je veel vocht. 

 
 
 
 

 
• Als het vocht niet weggeraakt, krijg je condensatie 

 



Vocht door te wonen 

• Dit is erg ongezond 
 

• Verluchten is de 
boodschap 
 

• Hier kan je zelf iets aan 
doen 

 



• Zeker niet doen: verluchtingsroosters afplakken of er 
iets voorzetten 
 

• Als je was binnen droogt, 
   goed verluchten en verwarmen 

 
 

Vocht door te wonen 



Hoeveel liter vocht 
produceert 1 persoon 
per dag?  

VOCHT door te wonen 



Elke dag produceert een persoon 
10 à 15 liter vocht door te koken, 
douchen, ademen, poetsen,…  

VOCHT door te wonen 



Droogkast  

- Koop een condensatie droogkast 
- Of: afvoer in condensbox 
- Niet: afvoer in verluchtingspijp of afvoer in huis/ appartement 

want véél vocht 



 
Als té veel condensatievocht: 

dan krijg je schimmel en is ongezond 



Condensatie krijg je weg door regelmatig te 
verluchten en voldoende te verwarmen 



Door deze vuistregels kan je vocht in de woning verminderen. 

 



 Hulpmiddel hierbij: de Woonmeter   



4 vuistregels verwarmen en verluchten 

Vuistregel 1:  Verwarmen  

OVERDAG: 20°C is een goede temperatuur 
voor als je thuis bent.  
 
’S NACHTS EN BIJ AFWEZIGHEID: 15°C.  
Vermijden dat de woning te hard afkoelt 
en het opwarmen van de woning te veel 
energie verbruikt.   
 
Wanneer een woning té koud wordt, kan 
vocht en schimmel ontstaan. 



4 vuistregels verwarmen en verluchten 

Vuistregel 2: Luchtvochtigheid  

- Een stabiele luchtvochtigheid (tussen 
30% en 60%) is een gezonde 
luchtvochtigheid. 

 
- Het behouden van een goede 

luchtvochtigheid doet men door goed 
te verluchten en te ventileren.  
 

- Vochtige lucht voelt oncomfortabel en 
koud aan, waardoor men geneigd is om 
de verwarming hoger te zetten. Dit 
heeft dan weer een invloed op de 
energiefactuur.  

  



4 vuistregels verwarmen en verluchten 

Vuistregel 3: Verluchten 

Basisregel: 2 x 10 minuten per dag 
alles goed verluchten 
 
Extra verluchten bij: 
- Kuisen 
- Strijken 
- Een bad/ douche nemen 
- De was binnen drogen 
- Veel mensen in dezelfde ruimte  
- Koken 



Hoe lucht laten circuleren 
Om goed te ventileren en verluchten moet de lucht circuleren.       
Dit krijg je door 2 ramen tegenover elkaar open te zetten. 
 

- Verluchten is het kortstondig openen van ramen en deuren waardoor verse 
lucht binnen komt en vuile lucht buiten gaat. 

- Ventileren is het permanent verversen van lucht.  

 
 



4 vuistregels verwarmen en verluchten 

Vuistregel 4: Kamerthermostaat en thermostatische kranen 

- De radiatorkranen op de hoogste 
stand zetten in de ruimte waar 
de kamerthermostaat staat heeft 
goede invloed op de 
energiefactuur.  

 
- In de andere ruimtes de 

radiatorkranen regelen 
naargelang de behoeften  
 



Slaapkamer 
praatplaten 



Badkamer 
praatplaten 



Keuken 
praatplaten: 



Woonkamer 
praatplaten 



 Timing van het project:  
 december 2018- maart 2019 

- Vandaag 3 december: startmoment waarop iedereen de woonmeter mee 
naar huis krijgt 

- 3 Huisbezoeken: 1 in december, 1 in januari, 1 in de loop van februari 

- Slotevenement: samenkomst met de groep in maart 

 

 



 Tot slot nog enkele vragen …. 

- Hoe vaak verlucht u je huis/ appartement? 

- Heb je hoge energiefacturen? 

- Heb je vochtproblemen?  In welke mate?  Schimmel? 

- Hoe hoog zet je vandaag de verwarming in je living en 
slaapkamers?  Op welke temperatuur als je weg gaat? 

 

 



Korte quiz 

- Enkele vragen om te kijken of alles duidelijk was  



 
Is ventileren hetzelfde als verluchten? 

 

kwisvraag 1 



Nee 
Ventileren is het continu 
verversen van lucht.   

Verluchten is het in 
korte tijd verversen 
van alle lucht 

Kwisvraag 1 



Hoeveel keer per dag kan je best verluchten? 

Kwisvraag 2 



Enkele keren per dag 10 minuten 
 

Kwisvraag 2 

‘Piek – verluchten’ 



Verlucht je beter niet wanneer je aan een 
drukke weg woont?  

 

kwisvraag 3 



-  Verluchten is altijd belangrijk. 
-  Hou rekening met het tijdstip en de plaats waar je verlucht. 
-  Niet tijdens de spitsuren 
 

kwisvraag 3 



Verlucht je niet als het buiten koud is? 

kwisvraag 4 



Verluchten is altijd belangrijk, ook als het buiten koud is!  
Vochtige lucht wordt vervangen door droge lucht.   

 

kwisvraag 4 



Wat is de ideale slaapkamertemperatuur? 
 

kwisvraag 5 



Minimum 15 graden is de ideale 
slaapkamertemperatuur 

kwisvraag 5 

Als de lucht is opgewarmd, komt vocht in de 
lucht en als je dan verlucht/ het raam openzet, 
gaat het vocht naar buiten 



Zorgt teveel vocht in een woning voor schimmel? 
 

kwisvraag 7 



Ja 

• Door continu te ventileren en 
voldoende te verluchten, kan je 
het vocht in je woning beperken 
en schimmel voorkomen 

• Als er schimmel is, moet dit 
verwijderd worden 

 

kwisvraag 7 
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