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2.9 Ventilatie
Veelal wordt de toevoer van de noodzakelijke verse buitenlucht in utiliteitsgebouwen verzorgd
door het ventilatiesysteem dat deel uitmaakt van het verwarmingssysteem. In woningen
daarentegen ontbreekt meestal een actief ventilatiesysteem. De ventilatie moet dan tot stand
worden gebracht door openingen in de buitengevel, zoals roosters en uitzetramen.
De benodigde ventilatie moet worden bepaald volgens NEN 1087 en voldoen aan de eisen zoals
gesteld in het Bouwbesluit.
De eisen die aan ventilatie worden gesteld hebben o.a. betrekking op:
De ventilatiecapaciteit, ofwel de hoeveelheid buitenlucht die toetreedt bij een drukverschil
van 1 Pa;
De geluiddemping in geopende stand;
De regelbaarheid;
De luchtdichtheid in gesloten stand;
De mogelijkheid tot schoonmaken van binnen uit.

Voorts dient de ventilatievoorziening waterdicht te zijn tot een toetsingsdruk overeenkomstig
NEN 2778 in gesloten stand.
De luchtsnelheid van de toegetreden buitenlucht dient bij een luchtdrukverschil van 10 Pa lager
te zijn dan 0,20 m/s op een afstand van 1 m van de gevel. Ventilatievoorzieningen geplaatst
boven 1,8 m vloerhoogte worden geacht hieraan te voldoen. Deze eis heeft te maken met
comfort.
Aangezien de VMRG gevelbouwer onvoldoende inzicht heeft in de geluidsbelasting op de gevel
(bepalend voor de vereiste mate van geluiddemping van het rooster) en de grootte van het
verblijfsgebied (bepalend voor de mate van de ventilatiecapaciteit) dient de opdrachtgever de
vereiste geluiddemping en de ventilatiecapaciteit bij de aanvraag op te geven.
Nadat alle eisen bekend zijn waaraan het ventilatierooster dient te voldoen, is selectie van het

juiste rooster te bepalen aan de hand van de KOMO kwaliteitsverklaringen op basis van BRL
5701. In deze KOMO kwaliteitsverklaringen van de fabrikanten van ventilatieroosters wordt
namelijk een opgave verstrekt van de prestaties, die de diverse typen en uitvoeringen leveren.

Bij het toepassen van ventilatieroosters dient rekening gehouden te worden met hoge
windsnelheden.

