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KieS een ventilatieSySteem 
op maat van je 
renovatieproject

eens je een goede analyse hebt gemaakt van de bestaande situatie, 
kan je het concept van de ventilatievoorzieningen vastleggen. 
Bovenop de eigenheden van de diverse ventilatiesystemen 
waarmee je ook te maken krijgt bij nieuwbouw, sommen we hier de 
specifieke aandachtspunten op bij renovatie. 

ventilatieSyStemen
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OmSchrijving

werking

natuurlijke 
toe- en afvoer

mechanische 
toevoer, 
natuurlijke afvoer

natuurlijke 
toevoer, 
mechanische 
afvoer

mechanische
toe- en afvoer, 
centraal

mechanische 
toe- en afvoer, 
decentraal

criTeriA Bij OnTwerPfASe

graad van 
renovatie

niet ver 
doorgedreven 
renovatie

doorgedreven 
renovatie

doorgedreven 
renovatie

ver doorgedreven 
energetische 
renovatie  
(LEW, PH)

ver doorgedreven 
energetische 
renovatie  
(LEW, PH)

planschikking

meerdere 
verdiepingen met 
natte ruimten 
bovenaan

meerdere 
verdiepingen met 
natte ruimten 
bovenaan

best natte 
ruimten 
gegroepeerd 
om kanalennet 
compact te 
houden

best natte 
ruimten 
gegroepeerd 
om kanalennet 
compact te 
houden

vrije 
planschikking

ruimte nodig om 
ventilator of unit 
te plaatsen

nee beperkt beperkt ja nee, wel module 
in elke ruimte

schrijnwerk
ingrepen 
voorzien

behouden ingrepen 
voorzien

behouden behouden

kanalen

verticaal 
afvoerkanaal 
beschikbaar

verticaal 
afvoerkanaal 
beschikbaar

ruimte voor 
afvoerkanalen 
beschikbaar,  
ev. kan je in één 
of meerdere 
ruimten 
decentraal 
afvoeren

ruimte voor toe- 
en afvoerkanalen 
beschikbaar

geen ruimte 
voor kanalen 
beschikbaar

Een variant op het ventilatiesysteem D bestaat uit aparte ventilatiemodules in elke 
ruimte, die voorzien zijn van een toevoerventilator, afvoerventilator en WTW-apparaat. 
Deze modules kunnen al dan niet uitgerust zijn met een verwarmingselement.
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AAndAchTSPunTen Bij werffASe

faseren van 
uitvoering 
ventilatiesysteem 
mogelijk

ja ja ja nee ja

doorvoeren 
luchtscherm en 
luchtdichtheid

doorvoer 
natuurlijk 
afvoerkanaal, 
roosters

doorvoer 
natuurlijk 
afvoerkanaal en 
luchttoevoer-
opening

doorvoer 
luchtafvoer-
opening, roosters

enkel doorvoer 
luchttoe- en 
afvoer als 
unit binnen 
beschermd 
volume staat

doorboring 
luchtscherm in 
elke ruimte

AAndAchTSPunTen i.v.m. geBruikSfASe

installatielawaai

geen aanzienlijk, tenzij 
je voorzorgs-
maatregelen 
neemt

beperkt aanzienlijk, tenzij 
je voorzorgs-
maatregelen 
neemt

in elke ruimte 
geluidsproductie 
van module

meer infO

bron Ventilatie in woningen - Ventilatie en renovatie, Paul Van den Bossche, WTCB

meer info
Ventilatiegids (zie www.ideg.info)
Energiesparen.be/epb/ventilatieresidentieel

zie ook fiches ventilatie 3: Kies een ventilatiesysteem op maat van je nieuwbouwproject

weTTen en nOrmen

wetgeving Bijlage IX van het Energiebesluit: Ventilatievoorzieningen in woongebouwen

normen NBN D50-001

invlOed OP de ScOre vAn meeTinSTrumenTen

e-peil

beperkte invloed op het E-peil grote invloed 
op het E-peil 
mits gebruik van 
gelijkwaardig-heid

grote invloed op 
het E-peil

grote invloed op 
het E-peil

vlaamse maatstaf 
duurzame 
woningbouw v.1

Het gebruik van balansventilatie (systeem D) met een warmteterugwinning met thermisch 
recuperatierendement (voelbare warmte) van minstens 85% levert een gunstig resultaat op. 


