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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In Rotterdam wordt er stelselmatig gewerkt aan het verminderen van luchtverontreiniging door ver-

keer, om op middellange termijn te kunnen voldoen aan Europese en Nederlandse regelgeving, met 

het doel een beter leefmilieu voor burgers te realiseren. Deze aanpak heeft zeker tot gevolg dat ook al 

op korte termijn in enkele gebieden al sprake is van luchtkwaliteitsverbetering. Je zou kunnen spreken 

van een olievlekwerking, maar dan andersom: er ontstaat steeds meer stadsoppervlak met een 

redelijk tot goed buitenmilieu.  

 

Echter, er zijn vele zones langs de allerdrukste wegen in Rotterdam, waar de normen voor luchtkwali-

teit nog overschreden worden. Soms is er zelfs sprake van een intensivering van milieubelasting, juist 

als gevolg van de degelijke lange termijn-aanpak (het vrijwaren van andere gebieden). Dit terwijl ook 

in deze zogenaamde ‘rode zones’ woningen staan en mensen wonen. Om allerlei redenen worden die 

woningen en de omgeving gewaardeerd en wordt er ook in geïnvesteerd. Rondom de thema’s lucht 

en geluid is er echter geen sprake van een gezonde woonomgeving. Omdat bewoners de gezond-

heidsrisico’s en hinder van het autoverkeer willen buitensluiten, ventileren ze hun woning vaak niet 

voldoende, wat een nog groter gezondheidsrisico introduceert. Om luchtvervuiling en geluidhinder 

binnenshuis zoveel mogelijk te beperken en om goede ventilatie te bevorderen, is geopperd de 

woningen te voorzien van ventilatiesystemen met fijn stof filters (Weterings, 2008).   

 

Er zijn enkele technieken op de markt waarmee dit kan, maar daar kleven soms nadelen aan, bijvoor-

beeld in de vorm van geluidsproductie en energieverbruik, ten opzichte van systemen zonder filters. 

Bovendien is allerminst zeker dat bewoners de systemen begrijpen en op de juiste manier gebruiken, 

terwijl de basisventilatie van de woning altijd in voldoende mate moet doorgaan. Vanzelfsprekend 

kosten dergelijke systemen geld en is een bepaald onderhoudsregime vereist (Weterings, 2008). Dat 

laatste geldt uiteraard ook voor systemen zonder filters (ventilatieroosters). 

 

In 2006 heeft woningcorporatie Woningbedrijf Rotterdam (WBR)
1
 in samenwerking met de GGD 

Rotterdam-Rijnmond en anderen een proefonderzoek uitgevoerd met ventilatiesystemen in leegstaan-

de woningen langs de A13 in Overschie. Hieruit blijkt dat de toen toegepaste F6-filters inderdaad fijn 

stof PM10 voor een heel groot deel kunnen buitenhouden. De effecten voor PM2,5 zijn aanzienlijk 

minder, terwijl gasvormige stoffen als NO2 en geur nagenoeg niet worden tegengehouden. Een zoge-

                                                 
1 Woningcorporatie Woningbedrijf Rotterdam (WBR)  is in 2007 gefuseerd met woningcorporatie De Nieuwe Unie. Uit 

deze fusie is woningcorporatie Woonstad Rotterdam ontstaan.  
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naamd F9-filter komt hier volgens de specificaties wel aan tegemoet (Weterings, 2008). Daarom is 

besloten vervolgonderzoek te doen in meerdere woningen in Overschie waarbij wordt bekeken wat 

mensen op een verkeersbelaste locatie vinden van een ventilatiesysteem met F9-filter in hun woning 

(gebruik, beleving), en de effectiviteit van het ventilatiesysteem en het filter worden onderzocht. 

 

 

1.2 Doelstellingen 

 

Het doel van het project is de gebruiks- en belevingsaspecten van een ventilatiesysteem met fijn stof 

filters te testen in een aantal woningen van woningcorporatie Woonstad Rotterdam. Hoewel de 

technische werking van fijn stof filters in eerder onderzoek is bewezen wordt in dit onderzoek ook 

bekeken in hoeverre de voor dit specifieke onderzoek toegepaste F9K-filters in staat zijn PM10 en 

PM2.5 uit de buitenlucht in deze woningen te reduceren. 

 

Met de onderzoeksresultaten wordt duidelijk of (grootschalige) toepassing van ventilatiesystemen met 

fijn stof filters een oplossing kan zijn om bewoners van woningen op ernstig verkeersbelaste plekken 

te beschermen tegen fijn stof van buiten.  

 

 

1.3 Betrokken partijen 

 

Bij dit onderzoek zijn de volgende partijen betrokken: 

• Bewoners van woningen in de Ameidestraat en de Beeningerstraat in Rotterdam 

• Woningcorporatie Woonstad Rotterdam, vestiging Delfshaven / Overschie, Rotterdam 

• Brink Climate Systems B.V. / Innosource B.V., Staphorst 

• Breijer Ventilatietechniek B.V., Rotterdam 

• Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V), team Bouwfysica, Rotterdam 

• DCMR Milieudienst Rotterdam-Rijnmond, expertisecentrum Lucht, Schiedam 

• GGD Rotterdam-Rijnmond, Cluster Milieu & Hygiëne en Stafbureau Monitoring & Onderzoek, 

Rotterdam. 

 

De contactgegevens van de betrokken instanties staan achterin dit rapport. 

 

 

1.4 Financiering 

 

Dit onderzoeksproject is een initiatief van de GGD Rotterdam-Rijnmond in samenwerking met 

Woonstad Rotterdam. Woonstad Rotterdam heeft de aanschaf en plaatsing van de ventilatiesystemen 
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bekostigd, gedeeltelijk met zogenaamde Vogelaargelden
2
. Het onderzoek wordt door de gemeente 

Rotterdam gefinancierd in het kader van RAP/RAL. De geplaatste filters moeten regelmatig vervangen 

worden. De gemeente Rotterdam zal de eerste drie jaar ook de kosten van nieuwe filters op zich 

nemen. 

                                                 
2 De onderzoekslocatie ligt in de wijk Kleinpolder, deelgemeente Overschie. De wijk Kleinpolder is één van de veertig 

Nederlandse wijken die in 2007 door de toenmalige minister Ella Vogelaar werden aangeduid als ‘krachtwijk’ of 

'aandachtswijk.' Gedurende de kabinetsperiode Balkenende IV werden in deze wijken extra investeringen gedaan 

gezien stapeling van sociale, fysieke en economische problemen die zich daar  voordoen. Het is de bedoeling dat 

daarbij samenwerking plaatsvindt met alle betreffende overheden en instanties. 
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Hoofdstuk 2: Achtergronden 

2.1 Inkadering 

 

In dit onderzoek gaat de aandacht uit naar luchtkwaliteit in bestaande woningen, in relatie tot de ver-

keersgerelateerde luchtvervuiling buiten, en of toepassing van een mechanisch ventilatiesysteem ver-

betering kan brengen en prettig in gebruik is. Dit is op de gegeven locatie een logische insteek, omdat 

de slechte luchtkwaliteit rond drukke wegen de oorzaak is van acute en chronische gezondheids-

klachten bij duizenden mensen, tot en met hart- en vaatziekten, astma en verlies aan levensjaren. 

Toch is het goed vast te stellen dat in het algemeen de kwaliteit van de binnenlucht in Nederlandse 

woningen slechter is dan de lucht buiten, als gevolg van menselijke activiteiten waarbij vocht, ver-

vuilende stoffen en geurtjes vrijkomen. Wanneer deze onvoldoende worden weggeventileerd, kunnen 

daardoor allerlei gezondheidsklachten ontstaan. Vooral mensen met aandoeningen aan de lucht-

wegen zijn extra gevoelig voor de luchtkwaliteit binnenshuis en buiten.  

 

Omdat de dreiging van de binnenluchtvervuiling door menselijke activiteiten (koken, douchen, roken) 

groter is dan die van verkeersgerelateerde stoffen, worden mensen op luchtbelaste locaties door de 

GGD ook geadviseerd vooral voldoende te ventileren, al is het met matige buitenlucht. Wel is het een 

idee om de ergste momenten van de dag (vuistregel: ochtendspits) ramen en andere gevelopeningen 

te sluiten. 

 

Mensen voelen zich niet alleen goed in hun woning als gevolg van schone, frisse lucht. Ook thermisch 

comfort en geluid/akoestiek zijn invloedrijke binnenmilieufactoren, en ook licht (daglicht en kunstlicht), 

maatvoering, veiligheid, groen, en andere. Bewoners laten hun woongedrag in de praktijk veelal leiden 

door de meer ervaarbare woonkwaliteiten. Zo winnen tocht en geluidhinder het van de kennis over 

frisse lucht (Woningbedrijf Rotterdam, 2007). Het is om deze en andere praktische redenen, dat bij het 

bepalen van het ventilatieprogramma voor dit onderzoek een aantal randvoorwaarden gehanteerd 

wordt, zoals maximale geluidsniveaus en ventilatievouden die voor het comfort naar verwachting 

acceptabel zijn. En het onderzoek richt zich met name op de beleving van de bewoners. 

 

 

2.2 Wetten en normen 

 

In Nederland is het Besluit Luchtkwaliteit van kracht. Hierin zijn op grond van Europese regelgeving 

onder meer grenswaarden bepaald voor het kwaliteitsniveau van de buitenlucht. De grenswaarden 

zijn opgesteld om de gezondheid van de mens en van ecosystemen te beschermen. Hierbij moet 

worden opgemerkt, dat wettelijke grenswaarden vooral uitdrukken wat maatschappelijk geaccepteerde 
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gezondheidsrisico’s zouden zijn. De luchtkwaliteit die aan grenswaarden voldoet, kan nog steeds bij 

een deel van de burgers kort- of langdurige klachten veroorzaken.  

 

Zo is bijvoorbeeld fijn stof niet alleen schadelijk bij blootstelling aan hoge concentraties. Ook bij lage 

concentraties fijn stof kan gezondheidsschade ontstaan. Voor fijn stof bestaat daarom geen 

gezondheidskundige grenswaarde waaronder geen gezondheidseffecten optreden (Van der Zee, 

2008). 

 

Voor de kwaliteit van de binnenlucht is de wetgeving in het algemeen niet rechtstreeks dwingend. Er 

zijn normen, die de basis vormen voor het Bouwbesluit, maar wanneer de bouwvergunning is verleend 

of een woning al lange tijd bestaat, wordt nog maar nauwelijks gecontroleerd of alle technische 

voorzieningen op orde zijn, laat staan of ze tegemoetkomen aan de oorspronkelijke intenties vanuit 

gezondheid. De trend om handhaving van regels door de overheid te verminderen, draagt bij aan een 

soort gedoogsituatie voor slechte binnenlucht (Woningbedrijf Rotterdam, 2007). 

 

 

2.3 Luchtkwaliteit en gezondheid 

 

De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van mensen zijn uitgebreid onderzocht en 

beschreven. Van alle in de lucht aanwezige stoffen, blijkt fijn stof afkomstig van wegverkeer het 

meeste gezondheidsverlies te veroorzaken. Mensen die dagelijks veel luchtverontreiniging inademen, 

bijvoorbeeld doordat ze dichtbij een snelweg of een drukke binnenstedelijke weg wonen of naar 

school gaan, hebben daardoor een grotere kans op allerlei gezondheidsklachten. Gezondheids-

klachten kunnen ook optreden wanneer aan de wettelijke normen voor fijn stof (PM10, PM2.5) en stik-

stofdioxide wordt voldaan (MSR, 2011).  

 

De gezondheidseffecten variëren van een minder goede longontwikkeling, allergieën en piepen bij 

kinderen tot aan hart- en vaatziekten bij volwassenen. Uit recent onderzoek komen daarnaast 

aanwijzingen voor een effect op diabetes en astma. Het gaat bij dat laatste niet alleen om verergering 

van bestaande astmaklachten, wat al langer bekend was, maar ook om een hogere kans op het 

ontwikkelen van astma in de eerste acht levensjaren. Mensen die langs drukke wegen wonen hebben 

niet alleen vaker gezondheidsklachten, maar overlijden ook eerder als gevolg van een slechte 

luchtkwaliteit. Het levensduurverlies door fijn stof wordt geschat op enkele dagen tot maanden door 

acute effecten van korte, hoge blootstellingen bij al door ziekte verzwakte mensen en ongeveer een 

jaar in de algemene bevolking door langdurige blootstelling aan lagere concentraties.  

 

Er is een aantal groepen die sneller en bij lagere hoeveelheden luchtverontreiniging last krijgen van 

deze klachten dan anderen. Dit zijn kinderen, ouderen en mensen met een bestaande luchtwegziekte 

of hart- en vaatziekte. Ook zijn er aanwijzingen dat diabetici extra gevoelig zijn voor luchtveront-

reiniging. Al met al gaat het dus om een groot deel van de bevolking. Alleen al het aantal kinderen en 
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ouderen in de regio Rijnmond ligt rond 400.000. Dan hebben we het nog niet gehad over de mensen 

met veelvoorkomende aandoeningen als astma, chronische bronchitis, trombose, diabetes en hart-

klachten in de rest van de bevolking. 

 

Gezondheidsklachten zijn vooral te verwachten langs drukke wegen, ook als daar dus aan wettelijke 

normen voor fijn stof (PM10, PM2,5) of stikstofdioxide wordt voldaan. In dit onderzoek is de effectiviteit 

van het toegepaste F9K-filter bekeken op het reduceren van fijn stof dat via de buitenlucht de woning 

binnenkomt. Fijn stof is de verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes, die sterk kunnen 

variëren in grootte, chemische samenstelling en oorsprong. Meestal wordt fijn stof gekarakteriseerd 

als PM10: stofdeeltjes (‘Particulate Matter’) met een diameter kleiner dan 10µm (micrometer), die bij 

inademing in de luchtwegen en longen terecht kunnen komen.  

 

De mate waarin stofdeeltjes kunnen doordringen in de luchtwegen en de longen is afhankelijk van de 

grootte van de deeltjes. Grove stofdeeltjes, die groter zijn dan 10 µm, worden grotendeels afgevangen 

in de neus-keelholte. De neus werkt dus als een soort filter, waardoor niet al deze stofdeeltjes de 

longen inkomen. Bij de grove fractie van PM10 (met een diameter tussen de 2,5 en 10 µm) is dat 

anders: deze deeltjes zijn kleiner en bereiken via de luchtpijp de bronchiën. De nog fijnere deeltjes, 

gekarakteriseerd als PM2,5 (diameter kleiner dan 2,5 µm) of PM1 (diameter kleiner dan 1 µm) dringen 

dieper in de longen door tot in de longblaasjes. Sinds enkele jaren is er ook aandacht voor 

zogenaamde ultrafijne deeltjes met een diameter kleiner dan 0,1 µm. Deze deeltjes kunnen tot in de 

bloedbaan doordringen (Van der Zee, 2008). 

 

Niet alleen de grootte, maar ook de samenstelling van de stofdeeltjes kan sterk variëren en is van 

belang bij het veroorzaken van gezondheidseffecten. De grove fijn stofdeeltjes bestaan over het 

algemeen uit ander materiaal dan de fijnere deeltjes. De grovere fractie van PM10  bestaat vooral uit 

deeltjes die het gevolg zijn van mechanische processen en opwaaiend bodemstof (ook zeezout valt 

grotendeels hieronder). De fijnere fractie van PM10, deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 µm 

(PM2,5) bestaat vooral uit deeltjes die het gevolg zijn van verbrandingsprocessen, bijvoorbeeld 

dieselroet (Van der Zee, 2008). 

 

Gezondheidsonderzoek? 

Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Overschie over het algemeen minder gezond zijn dan de 

gemiddelde Rotterdammer (GGD Rotterdam-Rijnmond, 2010). Op het schaalniveau van de twee 

onderzoeksstraten in Overschie kan echter geen harde belofte worden gedaan over de te behalen 

gezondheidswinst voor de betreffende bewoners, door het aanbrengen van een gefilterd ventila-

tiesysteem in hun huis. Ten eerste is de groep daarvoor te klein, en is het wetenschappelijk niet 

mogelijk een verband te leggen met algemene cijfers voor Nederland. Ten tweede verschillen gezond-

heidseffecten van mens tot mens, afhankelijk van de algehele conditie, en eventuele bijzondere 

gevoeligheden. Zo krijgen mensen met hart- en longziekten soms ook al klachten bij matige bloot-

stellingniveaus. Ouderen blijken na periodes met ernstige luchtverontreiniging eerder te overlijden. Bij 
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kinderen ligt de kwetsbaarheid vooral in de sfeer van schade aan of verminderde ontwikkeling van het 

luchtwegsysteem, en de cumulerende effecten voor de lange termijn.  

 

Al met al is bewezen dat mensen die langs drukke wegen wonen vaker en meer ernstige luchtweg-

klachten hebben, en dat onder hen de sterfte aan long-, hart- en vaatziekten hoger is. Een vermin-

derde blootstelling, bijvoorbeeld als gevolg van het aanbrengen van een ventilatiesysteem met 

fijnstoffilters, zal het risico hierop verkleinen.  

Overigens zijn de gezondheidsklachten en sterfte niet alleen te wijten aan luchtverontreiniging, maar 

ook aan geluidbelasting en andere omgevingsfactoren langs drukke wegen en in stedelijk gebied. Ook 

om deze reden is het niet gemakkelijk voor een beperkt gebied gezondheidsprognoses te doen bij 

veranderingen op één kwaliteitsaspect (Woningbedrijf Rotterdam, 2007). 
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Hoofdstuk 3: De plek 

3.1 Locatie 

 

Er is in overleg met woningcorporatie Woonstad Rotterdam gekozen voor een onderzoekslocatie in de 

Rotterdamse deelgemeente Overschie, ten noorden van het Kleinpolderplein en ten oosten van de 

A13 (zie figuur 3.1). Hoewel de architectuur van de woningbouw in dit wijkdeel niet spraakmakend is, 

heerst er een prettige sfeer. Misschien valt dat te verklaren door de brede straatprofielen, de 

volwassen bomen en het goede beheer van de woonomgeving. De snelwegen en het geluidsscherm 

daarlangs zijn zeer dichtbij (Overschie ligt in de oksel van de A13 en de A20), maar worden deels aan 

het oog onttrokken door bebouwing en groen.  

 

 

 

Figuur 3.1. Ligging van Overschie (A) langs rijkswegen A13 en A20 (bron: Google Maps). 

 

 

3.2 De woningen 

 

Voor het onderzoek zijn woningblokken geselecteerd in de Ameidestraat en de Beenigerstraat. In de 

Ameidestraat betreft het de woningen 26A t/m 64D. Deze zijn gesitueerd aan de oostkant van de 

Ameidestraat, en gelegen tussen de Rammelandstraat en de Ruggeweg (zie figuur 3.2). 

In de Beeningerstraat betreft het de woningen17A t/m 55D. Deze zijn gesitueerd aan de westkant van 

de Beeningerstraat en liggen ook tussen de Rammelandstraat en de Ruggeweg.  
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Figuur 3.2. Satellietfoto van de Ameidestraat en Beeningerstraat in Overschie (bron: Google Maps). 

 

Voor deze woningen is gekozen omdat zij in 2003-2004 door Woonstad Rotterdam zijn gerenoveerd 

en dicht langs de A13 liggen. De woningen zijn tijdens de renovatie o.a. voorzien van mechanische 

afzuiging, suskasten, dubbel glas en een (nieuwe) cv-ketel. Het zijn, zeker na de renovatie, degelijke 

woningen die nog geruime tijd mee zullen gaan en de moeite en investering van het aanbrengen van 

een ventilatiesysteem daarmee zeker waard zijn.  

Het betreft 3-, 4- en 5-kamerappartementen, sommigen gelijkvloers, sommigen twee verdiepingen 

omvattend, en er zijn zowel huur- als koopappartementen. Woonstad Rotterdam heeft de kosten voor 

aanschaf en plaatsing van de ventilatiesystemen in zowel de huur- als koopappartementen op zich 

genomen (Woonstad is lid van de Vereniging van Eigenaren). En de gemeente Rotterdam neemt voor 

zowel de huur- als koopappartementen de eerste drie jaar de kosten van nieuwe filters op zich. 

 

De woningen aan de westkant van de Ameidestraat liggen dichter langs de A13, maar deze woningen 

stonden bij aanvang van het onderzoek ingepland om grootschalig gerenoveerd te worden, hetgeen 

betekende dat de bewoners gedurende de beoogde onderzoeksperiode vermoedelijk lange tijd elders 

zouden worden ondergebracht. 
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Hoofdstuk 4: Het ventilatiesysteem 

4.1 Goed ventileren 

 

De kwaliteit van de binnenlucht is mede afhankelijk van de luchtverversing. Meestal is de buitenlucht 

minder verontreinigd dan de binnenlucht. Als regel is de kwaliteit van de binnenlucht dus beter naar 

mate de ventilatie intensiever is. Door de energieprestatienorm neemt de luchtdichtheid van woningen 

toe. Daardoor worden ventilatievoorzieningen en ventilatiegedrag steeds belangrijker voor de kwaliteit 

van het binnenmilieu. Door de aandacht eenzijdig te richten op energiebesparing neemt de kans op 

een ongezond binnenmilieu toe (Weterings, 2005). 

 

Het is belangrijk dat woningen constant worden doorstroomd met lucht, door gelijktijdig lucht van 

buiten in de woning te laten en lucht uit de woning af te voeren. De afvoer vindt bij voorkeur plaats in 

ruimtes waar veel vuil, geurtjes en vocht worden geproduceerd, zoals de keuken, de badkamer en het 

toilet. Door tijdens het koken, baden, klussen en schoonmaken extra veel te ventileren, wordt de vuile 

en vochtige lucht snel afgevoerd. Het is belangrijk tegelijk minstens evenveel verse lucht van buiten 

naar binnen te laten door ramen, bovenlichten of ventilatieroosters. 

 

Ventilatie op een basisniveau moet constant doorgaan, ook in de avond en nacht en ook in de winter. 

Wanneer er niet voldoende geventileerd wordt, kunnen bewoners klachten krijgen als hoofdpijn en 

geprikkelde ogen. Ook voelen mensen zich minder fit of kunnen zich slechter concentreren. Wie 

astma heeft, zal van verontreinigde lucht en veel vocht in huis meer klachten kunnen krijgen aan lucht-

wegen en longen. Al met al kan slechte ventilatie in huis leiden tot minder goed functioneren. 

 

Balansventilatie 

Bij balansventilatie komt de verse lucht niet binnen via raampjes of roosters, maar via een buizen-

systeem of, in het geval van dit project, via decentrale luchttoevoerunits. In de woonkamer en in 

slaapkamers zit een ventiel, waardoor de lucht wordt ingeblazen, die al dan niet eerst langs een filter 

is gegaan. Er wordt minstens evenveel lucht de woning ingevoerd als er wordt afgevoerd uit keuken, 

badkamer en toilet. Daar komt de naam balansventilatie vandaan. 

 

Het grote voordeel voor de gezondheid is, dat bewoners ook in de winter goed blijven ventileren. De 

grote nadelen zijn dat de ventilatoren geluid maken (ook in de slaapkamer) en dat veel mensen de 

systemen niet goed begrijpen of dat het moeilijk is ze te bedienen. Wanneer de systemen niet sterk 

genoeg zijn gemaakt, is de hoeveelheid ventilatie niet voldoende. Vaak vermindert de hoeveelheid 

lucht die het systeem kan inblazen en afzuigen in de loop van de tijd. Dit gebeurt als het systeem 

ouder wordt, en vooral als het niet goed wordt onderhouden. 
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Onder andere op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond is meer informatie te vinden over 

(balans)ventilatie en tips voor gebruik en onderhoud van een ventilatiesysteem. 

 

 

4.2 Merk en principe 

 

Toegepaste merk 

In dit project is gekozen voor een systeem van Brink Climate Systems. Brink brengt het vraaggestuur-

de ventilatiesysteem Air Comfort Control (ACC) op de markt. Het is een vrij eenvoudig systeem, om 

zowel in nieuwe als in bestaande woningbouw energiezuinig te ventileren, zonder dat daarvoor in 

bestaande woningen een complex systeem van ventilatiekanalen moet worden aangelegd. Brink 

Climate Systems levert onder andere luchttoevoerunits van het type Sonair (figuur 4.1).  

 

De Sonair is een decentrale luchttoevoerunit 

die zorgt voor een permanente en gecontro-

leerde toevoer van verse, gefilterde buitenlucht 

in een ruimte.  

Deze luchttoevoerunits kunnen eenvoudig aan 

de wand worden gemonteerd. Om een verbin-

ding te maken met de buitenlucht, wordt (per 

unit) een gat in de buitenmuur gemaakt waarin 

een luchtdoorvoer wordt geplaatst. 

De Sonair ventileert volgens de leverancier 

vrijwel geruisloos en beschikt over hoge ge-

luidwerende eigenschappen. Daarbij voorkomt 

de Sonair onnodig energieverlies, door gecon-

troleerd en matig te ventileren (wanneer het 

kan). 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1. Luchttoevoerunit Sonair (bron: 

Brink Climate Systems). 

In dit onderzoek is het type Sonair F+ toegepast. Hiermee wordt automatisch een sterke reductie 

gerealiseerd van geluid dat met de buitenlucht meekomt, te weten 56 dB. Daartegenover brengen de 

motoren van de aangebrachte units zelf geluid in de verblijfsruimtes. In lage standen gaat het om een 

beperkt geluidniveau, maar bij hogere ventilatiedebieten of bij de toepassing van filters met grote 

weerstand neemt het geluidniveau toe.  

 

Principe 

De toevoer van lucht in de verblijfsruimte kan automatisch worden geregeld of handmatig worden 

ingesteld. Via de bestaande afvoerkanalen in de keuken, toilet en de badkamer wordt de lucht afge-

voerd door een centrale afzuigunit. De hoeveelheid afgevoerde lucht wordt afgestemd op de hoeveel-

heden lucht die de toevoerunits de woning inbrengen. De totale capaciteit van het systeem met een 
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gangbare afzuigunit is meer dan genoeg om relatief kleine gecompartimenteerde woningen zoals in 

de Ameidestraat en de Beeninger-straat te voorzien van basisventilatie voor het afvoeren van vocht-

pieken bij koken en douchen, en zelfs voor spuien of nachtkoeling (hoewel daarvoor ook de te openen 

ramen en balkondeuren bruikbaar blijven). 

Op de luchttoevoerunit is een display aangebracht waarmee de luchttoevoer in iedere verblijfsruimte 

afzonderlijk kan worden geregeld. Dit kan zowel handmatig als op basis van een ventilatieprogramma 

waarmee tijden en hoeveelheden kunnen worden voorgeprogrammeerd. Het is mogelijk het ventilatie-

systeem te voorzien van sensoren, die op basis van de aanwezige concentratie koolstofdioxide (CO2) 

de luchttoevoer optimaliseren. Voor dit onderzoek is deze mogelijkheid niet in aanmerking genomen. 

De GGD Rotterdam-Rijnmond is geen voorstander van woningventilatie (alleen) op basis van CO2-

concentraties.  

 

Energiezuinigheid 

Met het AAC-systeem is het mogelijk ruimtes beperkt te ventileren op het moment dat er niet of 

nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Zo worden tocht, overmatige en ongecontroleerde ventilatie 

voorkomen. De leverancier geeft aan dat met het ACC-systeem een verlaging van de EPC van 0,18 – 

0,24 mogelijk is.  

 

 

4.3 Toepassing op locatie 

 

Situatie 

De ACC-ventilatiesystemen in de Ameide- en de Beeningerstraat bestaan uit drie, vier, vijf of zes 

Sonair toevoerunits (afhankelijk van het type woning) en een centrale afzuigbox. In de woning is in de 

woonkamer en in elke slaapkamer een unit aangebracht. De centrale afzuigbox, waar naar toe de 

luchtafvoer van keuken en de sanitaire ruimtes wordt geleid, is met een zogenaamde boostknop 

bedienbaar. Voorheen werd de afzuiging geregeld met een zogenaamde 3-standenschakelaar in de 

keuken. Tijdens de plaatsing van de toevoerunits is de bestaande afzuigcapaciteit (veelal) opgevoerd 

en een boostknop aangebracht in keuken en badkamer. Met deze knop kan, bijvoorbeeld tijdens 

koken en douchen, de afzuigcapaciteit tijdelijk extra worden verhoogd. 

 

Duidelijk mag zijn dat er ook buitenlucht is die de woning binnenkomt zonder het filter te passeren. Dit 

gebeurt als gevolg van het openen van (balkon)deuren en ramen, en via naden en kieren. Bij 

renovatie van de gevel en het ventilatiesysteem kan ongecontroleerde infiltratie of ventilatie worden 

beperkt. De GGD Rotterdam-Rijnmond raadt aan het gebruik van ramen en kleppen niet te ont-

moedigen door deze af te dichten (al verstoort dit de balans van het ventilatiesysteem enigszins, en al 

betekent dit dat er luchtverontreiniging binnenkomt). 

 

In de geselecteerde woningen in Overschie vond luchttoevoer, voor het aanbrengen van de lucht-

toevoerunits, plaats via het openen van ventilatieroosters en ramen en (balkon)deuren in de gevels. 
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De ventilatieroosters (sommigen voorzien van suskasten) bevonden zich in slechte conditie. Bij 

plaatsing van de luchttoevoerunits zijn de ventilatieroosters door de aannemer dichtgezet. De ramen 

en deuren zijn wel nog te openen. Aan de bewoners is gecommuniceerd dat zij ramen en deuren nog 

gewoon kunnen openen (maar dat de lucht die daarmee binnenkomt, uiteraard niet gefilterd is). Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat mensen prettiger wonen in een woning waarbij ramen en deuren 

te openen zijn, ook als dat door het aanbrengen van een gebalanceerd ventilatiesysteem in principe 

niet meer hoeft. 

 

Filters 

Naast de aanwezigheid van een gaas bij de inzuigopening in de gevel, waarmee blaadjes en andere 

grove delen uit het systeem worden weggehouden, wordt de Sonair F+ gangbaar voorzien van een 

zogenaamde G3-filter. Het is ook mogelijk dit filter helemaal niet te plaatsen, of juist te kiezen voor een 

filter met hogere prestaties. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft aangegeven, mede op basis van 

eerder onderzoek, het zogenaamde F9K-filter de meest interessante toepassing te vinden voor dit 

onderzoek op deze locatie. Dit filter houdt een groot deel van de fijn stof tegen, ook van erg kleine 

deeltjes. 

 

In 2006 is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een F6-filter in een zelfde systeem in een 

(leegstaande) woning in Overschie. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de component NO2 

(en de daarmee samenhangende gasvormige verontreinigingen en stank) in het binnenmilieu ook na 

toepassing van een F6-filter hoge waarden bereikt (Woningbedrijf Rotterdam, 2007).  

Daarnaast is de verwachting dat een F9-filter meer fijn stof (met name ook PM2.5 en kleiner) zal 

tegenhouden dan een F6-filter. Daarom is in het huidige onderzoek gekozen voor toepassing van een 

F9K-filter. Dit is een actief koolfilter met de eigenschap dat ook gasvormige componenten kunnen 

worden weggevangen. Volgens opgave van de fabrikant (gebaseerd op internationale filterclassi-

ficatie) is het F9K-filter in staat om van de stofdelen PM10, PM5 en PM3, meer dan 99% af te vangen. 

Van kleinere deeltjes, zoals bijvoorbeeld PM0.1, zou volgens opgave van de fabrikant 45 tot 95% 

worden gefilterd.  

 

Voorwaarde voor een blijvende goede werking van het systeem is de tijdige vervanging van de filters. 

Omdat er ten tijde van de start van het onderzoek niet veel landelijke (onderzoeks)ervaring was met 

de toepassing van een F9K-filter in het gekozen systeem op een sterk verkeersverontreinigde locatie, 

is in eerste instantie uitgegaan van het eenmaal per half jaar vervangen van de filters. Op basis van 

de bevindingen kan de geadviseerde frequentie worden aangepast. 

 

Omdat verder uit de onderzoeksresultaten mogelijk zou kunnen blijken dat de units met een F9K-filter 

voor de bewoners substantiële geluidhinder te weeg brengen (doordat de motoren van de 

toevoerunits harder moeten werken om de gewenste hoeveelheid luchttoevoer door een heel fijn-

mazig filter te trekken, hetgeen wellicht extra geluidsproductie oplevert), is de optie opengehouden om 

na afloop van het onderzoek over te kunnen stappen op een wat grover filter. Een grover filter zal naar 
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verwachting minder goed in staat zijn luchtverontreiniging van buiten in de woning tegen te gaan, 

maar biedt wellicht meer akoestisch comfort voor de bewoners en in ieder geval meer garantie op 

betere ventilatie dan de oorspronkelijke situatie met slechte ventilatieroosters. 

Er is nog een reden waarom besloten is, de mogelijkheid van het gebruik van een minder sterk filter in 

de toekomst open te houden. Zoals vermeld worden de aanschafkosten van nieuwe filters de eerste 

drie jaar door de gemeente Rotterdam betaald. Op dit moment zijn de kosten voor een F9K-filter vrij 

hoog. De verwachting is dat deze kosten in de toekomst sterk zullen dalen. Een grover filter is echter 

nu al een stuk minder prijzig. Het is denkbaar dat bewoners, indien zij in de toekomst zelf de filters 

zouden moeten aanschaffen, ondanks de betere bescherming van een fijnmazig filter, eerder zullen 

kiezen voor een goedkopere variant. 

 

Een proefwoning 

Nadat de onderzoekslocatie en de betreffende luchttoevoerunits waren gekozen, is eerst een 

leegstaande woning in de Ameidestraat ingericht met dit systeem. In deze woning is geëxperi-

menteerd met het aanbrengen en de instellingen van het systeem.  Daaropvolgend zijn (technische) 

aanpassingen aangebracht in o.a. de centrale afzuigbox. Door deze aanpassingen is bijvoorbeeld ook 

het afzuigdeel van het systeem nu eenvoudig geschikt te maken voor toepassing van verschillende 

soorten filters in het inblaasdeel.  

Deze aanpassingen zijn daarna meegenomen bij de installatie van het systeem in de overige 

(bewoonde) woningen. De leegstaande ‘proefwoning’ is later gebruikt om bewoners vooraf te infor-

meren over de werking van het systeem en te laten zien hoe de units in een vergelijkbare woning 

geplaatst zijn.  

 

Het ventilatieprogramma 

Brink Climate Systems, Woonstad Rotterdam, dS+V en de GGD Rotterdam-Rijnmond hebben samen, 

op basis van het Bouwbesluit en ervaringen opgedaan in de proefwoning, het ventilatieprogramma 

bepaald dat in de woningen moet worden ingesteld (zie bijlage 1). Daarbij is uitgegaan van eenzelfde 

basisniveau per type woning. Daarbij horen vergelijkbare ventilatiedebieten, met een goede verdeling 

over alle kamers, om een totale doorstroming van de woning te waarborgen. Bewoners kunnen zelf 

invloed uitoefenen op het ingestelde programma door de hoeveelheid toegevoerde lucht per invoerunit 

(tijdelijk) te verhogen of te verlagen en de hoeveelheid afgevoerde lucht door middel van de 

boostknop in keuken en badkamer (tijdelijk) te verhogen.  

Indien gewenst kunnen bewoners ook zelf een ventilatieprogramma instellen (met bijvoorbeeld een 

wisselende basisinstelling voor dag en nacht). Dit is niet actief gecommuniceerd aan de bewoners, 

maar behoort met behulp van de door Brink Climate Systems geleverde uitgebreide handleiding, wel 

tot de mogelijkheden. 
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Hoofdstuk 5: Communicatie over de uitvoering 

5.1 Informeren bewoners en aanbrengen van het ACC-systeem 

 

Algemene communicatie over het project 

Woningcorporatie Woonstad heeft gedurende het hele project de algemene communicatie naar de 

bewoners verzorgd. De bewoners is schriftelijk medegedeeld dat dit ventilatiesysteem in hun woning 

zou worden aangebracht (er werd de bewoners geen keuze aangeboden, al was er, met name voor 

bewoners met een koopwoning, uiteraard wel de mogelijkheid het systeem te weigeren). De huurprijs 

is niet omhoog gegaan als gevolg van het aanbrengen van het ventilatiesysteem. 

Voorafgaand aan de plaatsing van de ventilatiesystemen heeft Woonstad in het nabije buurthuis twee 

bewonersavonden georganiseerd: 9 juni en 25 augustus 2009. Deze avonden werden matig bezocht 

(resp. ± 12 en 8 bewoners). Mogelijk heeft dit (deels) te maken met de betrekkelijk korte tijd tussen 

moment van aankondiging en de daadwerkelijke bewonersavond.  

Op 9 juni, tijdens de eerste bewonersavond, werd door de DCMR een toelichting geven op de 

luchtkwaliteit in Overschie en de GGD gaf informatie over mogelijke gezondheidseffecten als gevolg 

van blootstelling aan luchtverontreiniging, het belang van goed ventileren en de inhoud van het 

onderzoek. De leverancier van de ventilatiekastjes, Brink Climate Systems, was aanwezig om de 

werking van de kastjes toe te lichten. Breijer Ventilatietechniek gaf uitleg over de planning en wijze 

van plaatsing in de woningen. Na afloop van beide bewonersavonden was er gelegenheid tot een 

kijkje nemen in de proefwoning. Bewoners konden zo onder andere zien waar de kastjes precies 

geplaatst zouden worden. De bewoners die hier gebruik van maakten, gaven aan het prettig te vinden 

het systeem ingebouwd te zien in een woning die (sterk) overeenkomt met hun eigen woning.  

 

Tijdens de bewonersavonden en in de schriftelijke communicatie van Woonstad aan de bewoners is 

aangegeven dat bewoners met vragen over luchtkwaliteit en gezondheid en met vragen over het 

onderzoek telefonisch contact kunnen opnemen met de GGD. Van deze mogelijkheid is sporadisch 

gebruik gemaakt.   

 

Communicatie met individuele bewoners over plaatsing van het systeem in hun woning 

Drie weken voor de start van de werkzaamheden heeft Woonstad de bewoners een brief gestuurd met 

aankondiging van deze werkzaamheden.  

Installateur Breijer Ventilatietechniek heeft vervolgens, in opdracht van Woonstad, de bewoners twee 

weken voor aanvang van de daadwerkelijke werkzaamheden in hun woning, een brief gestuurd met 

de datum waarop er iemand de hele (werk)dag thuis moet zijn om Breijer in de gelegenheid te stellen 

het systeem met de kastjes te plaatsen.  
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Tijdens het aanbrengen van de kastjes in de eerste woningen, kwam aan het licht dat in een aantal 

woningen de elektriciteitsleidingen niet op dezelfde plek zijn aangebracht als in de proefwoning. Dit 

kwam onverwacht en leverde per woning meerwerk op. Hierdoor heeft Breijer in het begin van het 

traject wat vertraging bij de uitrol opgelopen. Een en ander werd, voor de woningen die nog op de rol 

stonden, opgelost door elke ochtend een elektricien stand-by te hebben staan die, in geval dat in de 

woningen die die dag werden aangepakt nodig bleek te zijn, leidingen meteen kon omleggen. Voor 

bewoners betekende deze aanpak dat zij niet nog een extra dag thuis hoefden te blijven omdat het 

systeem alsnog in één dag geplaatst kon worden.   

 

In het begin kwam Breijer regelmatig voor een dichte deur te staan op de dag van plaatsing. Wellicht 

kwam dit mede door het niet al te flexibele plaatsingsschema waar de bewoners mee geconfronteerd 

werden. Breijer gaf aan dat er wel wat ruimte was in het omzetten van woningen in de planning, maar 

met name om alle materialen bij de hand te hebben, dienden ingeplande woningen zoveel mogelijk 

dichtbij elkaar te liggen.   

Om de respons te verhogen hebben Woonstad en Breijer besloten dat Woonstad één week voor 

plaatsing van het systeem, de bewoner nogmaals een brief stuurt met het verzoek thuis te zijn op de 

geplande datum, en heeft Breijer vervolgens op de dag voor plaatsing bij de betreffende bewoners 

een briefje in de brievenbus gegooid met de reminder dat zij de volgende dag zouden langskomen.   

 

Bewoners die de eerste keer niet thuiswaren, werden opnieuw ingepland en hiervan schriftelijk 

geïnformeerd. Omdat er ook een aantal woningen leegstond op het moment dat het project in de 

Ameide- en Beeningerstraat werd uitgerold, konden de monteurs soms uitwijken naar een leeg-

staande woning om in te werken, als een geplande afspraak niet door ging.  

 

Bewoners die een tweede keer ook niet thuis bleken te zijn, zijn telefonisch benaderd om alsnog een 

afspraak voor plaatsing te maken. Deze belronde werd gezamenlijk uitgevoerd door Woonstad en de 

GGD, met behulp van een datumlijst waarop Breijer zou kunnen plaatsen. Er is geprobeerd zoveel 

mogelijk rekening te houden met de afstand tussen twee na elkaar geplande woningen (om gesleep 

met materiaal zoveel mogelijk te voorkomen).  

 

Communicatie over het systeem 

Tijdens de bewonersavonden is een toelichting gegeven op de werking van het ventilatiesysteem. Bij 

oplevering van het systeem in een woning hebben monteurs van Breijer de aanwezige bewoner(s) 

uitleg gegeven over het gebruik van het systeem en is in elke woning een uitgebreide gebruiks-

aanwijzing van de leverancier aanwezig (deze bevindt zich in de kast bij de ventilatiebox). Tevens is 

door de GGD is er een korte handleiding van het systeem opgesteld (voor de versie die door de GGD 

aan Woonstad is aangeleverd zie bijlage 3). De bedoeling was dat deze door de monteurs zou worden 

uitgereikt. Vanwege vertraging in de oplevering van deze handleiding bij Woonstad, is later afge-

sproken dat Woonstad de handleiding ook per post aan alle bewoners zou zenden (op het moment 

dat er een geplastificeerde korte handleiding beschikbaar was, was het systeem al in een aantal wo-
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ningen aangebracht). Omdat niet duidelijk was of alle (hoofd)bewoners daadwerkelijk de korte 

handleiding hebben ontvangen, heeft de GGD besloten dit als vraag mee te nemen in het belevings-

onderzoek. 

 

Communicatie over het onderzoek 

De GGD heeft tijdens de bewonersavonden en in informatiebrieven van Woonstad bewoners 

geïnformeerd over het doel en het belang van het onderzoek. Daarnaast heeft een lokale krant vooraf-

gaande aan het project een artikel eraan gewijd en is het onderzoek in een tv-programma op RTV 

Rijnmond aan bod gekomen.
3
  

 

Tijdens de bewonersavonden is aan de bewoners gevraagd of zij benaderd mogen worden voor het 

onderzoek van dS+V. Enkele bewoners hebben hier op ingetekend.  

Voor het belevingsonderzoek heeft de GGD zelf alle hoofdbewoners aangeschreven. Zij ontvingen 

een brief met uitleg over het onderzoek, de vragenlijst en een antwoordenvelop (zie ook bijlage 2). Bij 

de eerste filterwisseling in maart 2010, gepland vlak na het uitzetten van de vragenlijst, heeft de GGD 

in alle woningen de filters vervangen en met bewoners gesproken over hun ervaringen met het 

systeem en gevraagd (al dan niet alsnog) de vragenlijst in te vullen. Ook is tijdens het huisbezoek 

(voor de filterwisseling) gevraagd aan bewoners, die tijdens de eerdere bewonersavonden hadden 

ingetekend op het dS+V onderzoek, of zij hier nog steeds toe bereid waren. Tijdens huisbezoeken aan 

de overige bewoners, hebben zich ook nog enkele geïnteresseerden voor dit deel van het onderzoek 

gemeld.  

 

Aan alle deelnemers van het onderzoek is gevraagd of zij een terugkoppeling van de resultaten van 

het onderzoek willen ontvangen. Degenen die hebben aangegeven hier interesse in te hebben, zijn, 

rond het verschijnen van dit rapport, schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen van dit onderzoek. 

 

 

5.2 Deelnemende woningen 

 

Uiteindelijk is 90% van de 84 geplande woningen voorzien van een nieuw ventilatiesysteem; de 

bewoners van de overige 10% (voornamelijk koopwoningen) wilden niet meewerken aan het project of 

waren tijdens de plaatsingsperiode niet thuis. Enkele genoemde redenen om niet mee te werken 

waren:  

• het gevoel iets ongevraagd opgedrongen te krijgen; 

• niet overtuigd te zijn van het belang van een dergelijk systeem met filters; 

• het niet in het interieur vinden passen van de ventilatiekastjes. 

                                                 
3 RTV Rijnmond, tv-programma ‘Mulder & Sno – de zin en onzin over het klimaat’, aflevering 9 Luchtkwaliteit (zie ook 
www.mulderensno.nl). 
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Hoofdstuk 6: Het onderzoek 

6.1. Drie deelonderzoeken  

 

Het onderzoeksproject is opgebouwd uit drie deelonderzoeken. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft 

onder de bewoners onderzoek gedaan naar het gebruik en de beleving van het ventilatiesysteem. De 

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft in een leegstaande woning onderzoek uitgevoerd waarin het effect 

van het gebruik van het filter op de concentratie fijn stof binnenshuis wordt beoordeeld. Het team 

Bouwfysica van de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V) heeft in tien bewoonde woningen 

binnenklimaatmetingen uitgevoerd. In onderstaande paragrafen worden de deelonderzoeken één voor 

één besproken. 

 

 

6.2. Belevingsonderzoek onder bewoners 

 

Het belevingsonderzoek is uitgevoerd door de Staf Monitoring & Onderzoek van de GGD Rotterdam-

Rijnmond. Door middel van een schriftelijke enquête is onderzocht of de bewoners het nieuwe 

ventilatiesysteem prettig en praktisch in gebruik vinden.  

Er is gekozen voor een schriftelijke enquête in plaats van mondelinge vraaggesprekken. Uit de lage 

opkomst onder de bewoners tijdens de twee door Woonstad Rotterdam georganiseerde 

informatiebijeenkomsten voorafgaand aan plaatsing van het AAC-systeem, werd opgemaakt dat het 

maken van persoonlijke afspraken met de bewoners voor een vraaggesprek waarschijnlijk moeilijk zou 

zijn. Een voordeel van een schriftelijke enquête is dat mensen deze op een voor hen geschikt moment 

kunnen invullen. Bij de enquête zit een antwoordenvelop waarmee de bewoner de ingevulde enquête 

(zonder postzegel) aan de GGD kan retourneren. 

 

Bij de ontwikkeling van de enquête is gebruik gemaakt van vragenlijsten die de afgelopen tien jaar zijn 

gebruikt bij onderzoek naar ventilatie, binnenmilieu en beleving van gezondheid en comfort. Op enkele 

momenten hebben onderzoekers zich in groepsgesprekken gebogen over doelstellingen en eigen-

schappen van het onderzoek, en daarmee richting gegeven aan de ontwikkeling van de vragenlijst. 

Hierbij waren onderzoekers van de GGD, het RIVM en de Erasmus Universiteit betrokken.  

 

Onderzoeksmoment 

GGD Rotterdam-Rijnmond heeft van Woonstad Rotterdam een overzicht gekregen van alle 67 

woningen (naam en adres) waar de ACC-systemen geplaatst zijn. De enquêtes zijn op 24 februari 

2010 verstuurd. Er is bewust voor gekozen deze enquête pas enkele maanden na plaatsing van het 

systeem te versturen zodat alle bewoners bekend waren met het systeem. Er is ook bewust voor 
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gekozen het onderzoek aan het eind van het stookseizoen te laten plaatsvinden omdat een goede 

ventilatie juist tijdens het stookseizoen van belang is omdat er dan meestal minder natuurlijke venti-

latie (door middel van ramen en (balkon)deuren) plaatsvindt. Juist in deze periode zou het ACC-

systeem zijn toegevoegde waarde dus moeten bewijzen. In bijlage 2 is de enquête met begeleidende 

brief opgenomen.  

 

Respons en anonimiteit 

Een risico van zowel mondelinge vraaggesprekken als schriftelijke enquêtes is de grote kans op non-

respons. Om de non-respons te beperken, zijn de volgende acties ondernomen: 

• Per ingevulde vragenlijst (één per woonadres) is door Woonstad Rotterdam 25 euro 

overgemaakt naar de rekening van de hoofdbewoner. 

• De GGD heeft eenmalig alle woningen bezocht met een concrete aanleiding (de eerste wissel 

van de filters). Tijdens het bezoek (dat doorgaans 10 minuten duurde) hebben de GGD-

medewerksters de bewoners gevraagd of zij de vragenlijst per post ontvangen hadden (GGD-

medewerksters hadden reserveformulieren bij zich) en nogmaals het belang van het invullen 

van de vragenlijst (zowel bij positieve als bij negatieve ervaringen met het systeem) op het 

hart gedrukt. Tijdens het korte bezoek van de GGD-medewerksters werden de bewoners ook 

in de gelegenheid gesteld vragen over de enquête te stellen.  

 

Van de 67 verstuurde enquêtes zijn er 39 ingevuld teruggestuurd naar de GGD. De respons komt 

daarmee op 58%.  

Om de vergoeding van Woonstad Rotterdam te kunnen overmaken naar de juiste bewoner, zijn de 

enquêtes gecodeerd. Door toepassing van deze codering was het mogelijk een aantal vragen over de 

ligging en de typologie van de woning achterwege te laten in de enquête (omdat deze gegevens door 

middel van de codering al bekend zijn). Daarmee is er dus geen sprake van een anoniem onderzoek.  

 

De projectcoördinator van de GGD heeft met behulp van de code op de teruggezonden enquêtes 

naam en adres van de invuller herleid en op 12 april 2010 een overzicht van alle respondenten aan 

Woonstad Rotterdam gestuurd. Woonstad Rotterdam heeft daarna de vergoeding van 25 euro per 

deelnemend huishouden overgemaakt. 

De onderzoekster die de ingevulde enquêtes heeft verwerkt, heeft de analyses uitgevoerd zonder 

deze codering. Daardoor is het voor anderen niet mogelijk de onderzoeksresultaten te herleiden tot 

specifieke personen of adressen. De bewoners zijn vooraf in openheid over deze procedure 

geïnformeerd. 

 

 

6.3 Onderzoek naar de effectiviteit van het toegepaste filter op fijn stof 

 

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft een indicatief luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd waarin, voor 

zover mogelijk, het effect van het gebruik van het filter op de concentratie fijn stof binnenshuis wordt 
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beoordeeld. Bij dit indicatieve meetonderzoek naar de binnenluchtkwaliteit wordt alleen stof (PM10 en 

PM2.5) bekeken. Andere componenten, zoals NOx of CO2, zijn niet in dit deelonderzoek meegenomen.  

 

De meetlocatie 

Het meetexperiment duurde 6 weken en vond tussen 15 februari en 1 april 2010 plaats in de, door 

Woonstad Rotterdam in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond beschikbaar gestelde, 

woning in de Beeningerstraat 29 in Overschie. Deze woning is niet direct gelegen naast de A13, maar 

loodrecht op ongeveer 100 meter afstand ervan. Er bevinden zich twee andere huizenblokken tussen 

de woning en de snelweg. Dwars op het huizenblok bedraagt de afstand van de woning tot de 

dichtstbijzijnde zijweg met busbaan (de Ruggeweg) ongeveer 70 meter. Vlak naast de A13, op 

hemelsbreed ongeveer 1100 meter van de onderzoekslocatie, bevindt zich eveneens het DCMR 

monitoringstation A13 Overschie. PM10 metingen van dit station zijn ook betrokken bij de analyses. 

 

De woning zelf bestaat uit twee verdiepingen. De proefwoning is voor de uitvoering van het experi-

ment goed schoongemaakt en alle aanwezige filters in de woning zijn daarbij vervangen door nieuwe 

filters. De woning werd in de meetperiode niet bewoond en werd alleen betreden voor het operationeel 

beheer van de meetapparatuur. 

 

 

 

Figuur 6.1 Links van het trappenhuis de twee verdiepingen van het appartement aan de Beeningerstraat 29  

(bron: foto DCMR Milieudienst Rijnmond). 

 

De ventilatiemogelijkheden verschilden tussen beide etages. De meetlocatie op de bel-etage 

(woonkamer) was een grote ruimte van raamkant tot raamkant met in totaal vier ventilatie-

mogelijkheden door middel van roosters. De meetlocatie op de eerste etage (slaapkamer) was een 

grotere afgescheiden kamer met één raamkant (twee ramen) en twee ventilatiemogelijkheden door 

middel van roosters. 
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Figuur 6.2 en 6.3 Uitzicht vanuit de woning aan de voor- en achterzijde (bron: foto’s DCMR Milieudienst Rijnmond). 

 

De meetmethode 

In de woning werden op de bel-etage in de woonkamer gedurende vijf weken alle twee daar aan-

wezige luchttoevoerunits in normale basisstand in werking gesteld; op de eerste etage van dezelfde 

woning werden alle drie de luchttoevoerunits uitgezet. Als de luchttoevoerunit aanstond, is in de 

betreffende kamer de natuurlijke ventilatie (alle ventilatieroosters in de ramen) dichtgezet. Als de 

luchttoevoerunit uit stond, zijn de ventilatieroosters in de ruimte helemaal opengezet. 

 

Tabel 6.1 De werking van filtersystemen op beide etages in de meetwoning tijdens het meetexperiment.  

 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 

Bel-etage Aan Aan Aan Aan Aan Uit 

Eerste etage Uit Uit Uit Uit Uit Uit 

 

De laatste week van de meetperiode zijn alle filtersystemen op beide verdiepingen uitgezet. Hiermee 

kan een indicatie verkregen worden van de invloed van de hoogteverschillen tussen beide etages, 

maar ook van verschillen in ruimtelijke configuratie tussen beide etages. De meetlocatie op de bel-

etage was een grote ruimte van raamkant tot raamkant met in totaal vier ventilatiemogelijkheden. De 

meetlocatie op de eerste etage was een grote afgescheiden kamer met slechts één raamkant en twee 

ventilatiemogelijkheden. 

 

De deuren in het huis bleven zoveel mogelijk dicht om verplaatsing van stof tussen de twee 

verdiepingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Vervolgens werd zowel op de bel-etage als de eerste 

verdieping gemeten. 

 

Er is gemeten met apparatuur van Osiris (2 apparaten) en van Grimm 180 (1 apparaat). Beiden zijn 

optische meetinstrumenten en beide instrumenten zijn in staat om TSP, PM10, PM2.5 en PM1 te 

bemeten. De meetduur voor de indicatieve meetcampagne bedroeg zes weken en werd eind maart 

2010 beëindigd. 
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De Osiris is een apparaat waarvan bekend is dat het meetsignaal ten opzichte van andere typen 

meetapparatuur voor fijn stof, relatief instabiel is. Beide Osirissen zijn recent bij de fabrikant 

gekalibreerd. De twee apparaten van Osiris zijn op de bel-etage en de eerste verdieping geplaatst; de 

Grimm apparatuur is iedere week verplaatst tussen de bel-etage en de eerste verdieping en is daarbij 

dan naast de Osiris geplaatst. Door het wekelijks verplaatsen van de Grimm zou er volgens plan enige 

validatie plaats kunnen vinden van de Osiris meetwaarden. Voor de duidelijkheid wordt gemeld dat het 

meetexperiment als geheel hiermee een sterk indicatief karakter had, mede door de beperkte 

meetperiode van zes weken. 

 

De verzamelde meetdata (minuutwaarden) van de Osiris werden via UMTS rechtstreeks doorgestuurd 

naar de DCMR voor verdere analyse. De meetdata van de Grimm werden verzameld via een 

datalogger en wekelijks opgehaald. 

 

Er is voor dit onderzoek gekozen om alleen onderzoek te doen in een leegstaande woning. Om 

meerdere redenen zijn metingen naar fijn stof in bewoonde woningen vaak niet zinvol. De concentratie 

fijn stof in het binnenmilieu wordt door veel omstandigheden en activiteiten beïnvloed, waardoor een 

meting van een beperkte tijdsuitsnede in een bepaalde woning weinig zegt over de situatie op een 

ander moment, of in andere woningen in vergelijkbare verkeersbelaste omstandigheden. Bovendien 

zijn de meest zorgvuldige metingen moeilijk uitvoerbaar, onder meer omdat ze belastend zijn voor de 

bewoners (ruimtebeslag, geluid). Er is daarom gekozen voor de uitvoering van metingen in een 

onbewoonde woning in het complex (gedurende langere tijd), omdat dit toch een idee geeft over de 

orde van grootte van de fijn stofconcentraties die met een ventilatiesysteem met F9-filters haalbaar 

zijn op een dergelijke locatie.  

 

In het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel is een meetstrategie opgenomen om tijdens de loop van dit 

proefproject buitenmetingen naar PM10, PM2.5 en zo mogelijk dieselroet uit te voeren, om zo de 

bijdrage vast te stellen van de lokale luchtkwaliteit. Zo ontstaat er meer inzicht in de werkelijke situatie 

rondom deze stoffen op de onderzoekslocatie in Overschie. De DCMR is gevraagd deze metingen uit 

te voeren. Hiervoor zou de monitoringsbus van de DCMR worden ingezet. Bij nadere beschouwing 

bleek echter dat inzet van deze bus minder geschikt is, met name vanwege complicaties voor de 

algemene veiligheid en risico voor vandalisme. 

 

 

6.4 Onderzoek naar het binnenklimaat in tien bewoonde woningen 

 

Het team Bouwfysica van de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V) heeft in tien bewoonde 

woningen metingen binnenklimaatmetingen uitgevoerd. Deze metingen vonden plaats tussen 8 april 

en 18 juni 2010.  
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Tien onderzoekswoningen 

Dit deelonderzoek spitst zich toe op 10 woningen in de Ameidestraat en de Beeningerstraat, uit het 

woningcomplex dat uit totaal 84 woningen bestaat. Deze bewoners hebben tijdens de bewoners-

avonden voorafgaand aan plaatsing van de filtersystemen of tijdens de eerste filterwisseling aan de 

GGD-onderzoeksters aangegeven (ook) mee te willen doen aan dit deel van het onderzoek. Het 

betreft verschillende typen woningen (woningen met drie, vier of vijf luchttoevoerunits). In overeen-

stemming met de hoeveelheid toegevoerde lucht zijn in de keuken, badkamer en toilet afzuigventielen 

aanwezig. De bestaande toevoerroosters boven de kozijnen zijn afgesloten en gefixeerd. 

 

In tabel 6.2 is een overzicht van de onderzochte woningen aangegeven met de aanduiding tot welk 

woningtype ze behoren. 

 

Tabel 6.2 Overzicht woningtype. 

Adres
4
 Woningtype Adres         Woningtype 

Ameidestraat woning 1 K4d Beeningerstraat woning 3 K3a 

Ameidestraat woning 2 K3c Beeningerstraat woning 4 K4d 

Ameidestraat woning 3 K3c Beeningerstraat woning 5 K3a 

Beeningerstraat woning 1 K4d Beeningerstraat woning 6 K4a 

Beeningerstraat woning 2 K4d Beeningerstraat woning 7 K3d 

 

Temperatuur en relatieve vochtigheid en CO2 

In 10 woningen zijn in een slaapkamer en in de woonkamer metingen gedaan, waaruit kan worden 

afgeleid of er als gevolg van het gebruik van de ventilatiesystemen een afdoende ventilatie wordt 

gerealiseerd. Afdoende betekent, dat vocht en vervuilde lucht zodanig worden afgevoerd en ver-

vangen door verse lucht, dat de concentraties in de binnenlucht onder gezondheidsadvieswaarden 

blijven. De resultaten over werkelijke ventilatieprestaties kunnen worden afgezet tegen wat bewoners 

zelf van hun ventilatiegedrag en binnenmilieu vinden.
5
 

 

Ventilatie 

Het meten van de ventilatiecapaciteit is een controle van de prestaties van het ventilatiesysteem aan 

de afvoerzijde. Het meten van de toevoerzijde bleek (op het moment dat deze metingen gepland 

                                                 
4 Uit privacyoverwegingen zijn in dit rapport niet de specifieke adressen opgenomen van bewoners die hebben 

deelgenomen aan dit onderzoek.   

5 In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van de CO2-concentratie om na te gaan of de ventilatie in een woning 

voldoende is. Ook in dit onderzoek zijn CO2–metingen uitgevoerd. CO2 doet daarbij dus dienst als marker; er wordt 

aangenomen dat daarmee ook de concentraties van andere stoffen binnenshuis niet oplopen. Zonder kennis van andere 

bronnen in een specifieke situatie kan de CO2-concentratie echter nooit een garantie zijn voor voldoende ventilatie, 

respectievelijk een gezond binnenmilieu. Bij een CO2-concentratie tussen 800 en 1200 ppm wordt het binnenmilieu door 

de aanwezigen meestal niet als ‘muf’ ervaren. Bij hogere concentraties kunnen klachten optreden van stank, benauwd-

heid, concentratiestoornissen, moeheid, etc (Dusseldorp 2007).  
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stonden) niet mogelijk in verband met verstoring door de harde wind in de buitenlucht. Deze metingen 

kunnen alleen bij windstil weer uitgevoerd worden.  

 

Het meten van de ventilatiecapaciteit betreft een eenmalige meting, bij verschillende standen van het 

ventilatiesysteem. Ook deze meting heeft in 10 woningen plaatsgevonden, wat met zekerheid een 

representatief beeld over de opleverkwaliteit van de systemen geeft, bij de toepassing van filters met 

grote weerstand. 

 

Geluid 

De toepassing van fijnmazige filters zal tot gevolg hebben dat de motoren in de toevoerunits harder 

moeten werken bij de gewenste hoeveelheid luchttoevoer. Het geluid zal toenemen, maar daarvan zijn 

geen specificaties beschikbaar vanuit de leverancier van het systeem. Door in meerdere woningen de 

geluidsniveaus van de toevoerunits bij verschillende standen te meten, ontstaat hierover kennis. De 

resultaten kunnen worden afgezet tegen aanbevelingen uit de gezondheidssector
6
, eisen uit het 

Bouwbesluit, en zeker ook tegen de mening van bewoners (enquête). Tevens zijn de geluidniveaus 

van de afvoerventilatoren gemeten tijdens de steekproefsgewijze metingen in het complex. 

 

Energieverbruik en besparing 

Het is helaas niet gelukt het energieverbruik van de toevoerunits en de afvoerventilator (in een 

leegstaande woning) of de energiebesparing van het systeem te bepalen.  

                                                 
6 Het RIVM geeft aan dat grofweg geconcludeerd kan worden dat beneden een nachtbelasting van 35 dB(A) binnens-

huis en beneden een dagbelasting van 42 dB(A) buitenshuis geen gezondheidseffecten te verwachten zijn (Dusseldorp 

2007). Hinder, slaapverstoring met ontwaken tot gevolg, maar bijvoorbeeld ook een verandering in EEG parameters of 

hartslag tijdens de slaap worden hierbij als gezondheidseffect beschouwd.  
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Hoofdstuk 7: De resultaten 

7.1 Drie deelonderzoeken 

 

Van de voor dit project uitgevoerde deelonderzoeken zijn, in opdracht van het cluster Milieu en 

Hygiëne van de GGD Rotterdam-Rijnmond, drie op zich zelfstaande rapportages gemaakt door 

respectievelijk GGD Rotterdam-Rijnmond (Stafbureau Monitoring & Onderzoek), DCMR Milieudienst 

Rijnmond (Expertisecentrum Lucht) en Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (team Bouwfysica). 

Deze rapportages zijn op te vragen bij het cluster Milieu & Hygiëne. De contactgegevens staat 

achterin dit rapport. In onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderzoeksresultaten 

gepresenteerd. 

 

 

7.2 Belevingsonderzoek onder bewoners 

 

Het belevingsonderzoek is uitgevoerd door de Staf Monitoring & Onderzoek van de GGD Rotterdam-

Rijnmond. De enquête bestond uit 56 vragen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste resultaten.  

 

De woning en woonomgeving 

Ruim helft van de respondenten woont al minstens 5 jaar in deze woningen. Bijna een derde is er in 

2008 of 2009 komen wonen. Van de bewoners die aan het belevingsonderzoek hebben meegedaan, 

geeft 57% aan dat er altijd wel iemand thuis is of dat er vier of meer ochtenden, middagen en avonden 

iemand thuis is. 

 

Tevredenheid met de woning en woonomgeving kon men door middel van een rapportcijfer aangeven. 

Ruim 90% van de respondenten geeft de woning een voldoende, waarvan bijna de helft van de 

respondenten (46%) de woning zelfs een 8 of hoger geeft. Slechts 3 personen (8%) geven een onvol-

doende aan hun woning. 

Zeven respondenten zijn ontevreden over de woonomgeving en geven hieraan een onvoldoende 

(18%). De woonomgeving krijgt van slechts 18% (zeven andere respondenten) een ruime voldoende 

(8 of hoger). 

 

Ruim een derde van de bewoners zegt beslist niet binnen 2 jaar te willen verhuizen (15 bewoners), 

46% denkt juist wel dat hij of zij binnen 2 jaar zal verhuizen (18 bewoners). Als reden voor de 

verhuiswens worden “veranderde woonwensen” (6 bewoners, 15%) en “ontevreden met woning” (3 

bewoners, 8%) het meest genoemd. Vijf bewoners gaven aan ook een andere reden voor verhuizing 

te hebben. Alle vijf hebben deze reden toegelicht in de open antwoordmogelijkheid. Hierbij werden 
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zaken als “te hoog, zonder lift”, “te veel herrie, bij mooi weer” en “koude en gehorige woning” 

genoemd. 

 

Gezondheid en slaapproblemen 

Tien procent van de respondenten geeft aan dat zijn gezondheid matig is (4 bewoners), één 

respondent noemt zijn gezondheid zelfs slecht. Op de vraag of men denkt dat eventuele gezond-

heidsklachten met de woning of de woonomgeving te maken hebben, geven 10 bewoners aan dat dit 

het geval is (ook als ze hun gezondheid bijvoorbeeld als goed beoordelen) en komt het volgens vier 

van deze bewoners door het ventilatiesysteem en de lucht in de woning. De bewoners die deze relatie 

tussen hun gezondheidsklachten en het ventilatiesysteem leggen, scoren hun gezondheid overigens 

wel met “goed”. Vier andere bewoners geven aan dat hun gezondheidsklachten met de buitenlucht in 

de woonomgeving te maken hebben. Twee bewoners geven aan dat hun gezondheidsklachten met 

iets anders dan de buitenlucht of het ventilatiesysteem te maken hebben en geven hierbij bij de open 

antwoordmogelijkheid de volgende antwoorden: “geen idee, heb sinds 2005 allerlei klachten, huisarts 

heeft een heel dossier, problemen ontstonden in het huis” en “de kou is van invloed op mijn 

gewrichtsklachten en hoofdpijn”. 

 

Het merendeel (72%) van de respondenten heeft geen slaapproblemen. Vier respondenten (10%) 

geven echter aan als gevolg van het lawaai van het ventilatiesysteem slaapproblemen te ervaren. De 

overige 18% heeft wel slaapproblemen maar wijt deze problemen aan andere oorzaken dan het 

ventilatiesysteem. 

 

De bewoners is gevraagd in welke mate zij in hun slaap worden verstoord door vliegtuigen (Overschie 

ligt in de aanvliegroute van vliegveld Zestienhoven), het verkeer en het ventilatiesysteem. In vergelij-

king met het geluid van vliegtuigen of het verkeer geven de bewoners aan, meer in hun slaap te 

worden verstoord door het ventilatiesysteem. 

 

Figuur 7.1 Percentage bewoners met verstoring van slaap door vliegtuigen, verkeer of het ventilatiesysteem. 
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Houding ten opzichte van ventilatie 

Voor een aantal stellingen met betrekking tot het belang van frisse lucht en ventileren is gevraagd of 

men het met de stelling eens is: 

 

Tabel 7.1 Stellingen over het belang van frisse lucht en ventileren. 

Stelling Mee eens  

Lucht verversen via ramen, deuren en/of het ventilatiesysteem vind ik 

energieverspilling 23,7% 

Frisse lucht in huis vind ik prettig 100,0% 

Tabaksrook in huis vind ik hinderlijk 89,5% 

Tocht (als gevolg van ventileren) vind ik hinderlijk 81,6% 

Ventileren vind ik belangrijk 100,0% 

Geluid en/of geuren van buiten of van de buren vind ik hinderlijk 82,1% 

Ik maak me zorgen over de energiekosten van het ventilatiesysteem 71,8% 

Een gezond binnenmilieu vind ik belangrijk 94,9% 

Ik denk dat ventilatie gezondheidsklachten kan voorkomen 74,4% 

Ik vind het belangrijk dat de buitenlucht gefilterd wordt 74,4% 

Ik vind het prima dat de filters regelmatig vervangen moeten worden 84,6% 

 

Verandering nieuwe systeem t.o.v. het oude 

Om er achter te komen of er met het nieuwe ventilatiesysteem verandering is opgetreden ten opzichte 

van de oude situatie, is er voor een aantal problemen gevraagd in welke mate zij in de oude en in de 

nieuwe situatie voorkwamen. Wat de onderzoekers tijdens het vervangen van de filters ook al opviel 

wordt bevestigd: de meningen zijn zeer verdeeld. Waar de één vertelt sinds het nieuwe systeem niet 

meer (zo vaak) te hoeven stoffen, vertelt de ander dat hij sinds het nieuwe systeem opeens veel vaker 

stof moet afnemen. 

 

Hoewel de meeste respondenten vinden dat klachten met betrekking tot rioollucht en geuren afkom-

stig van het verkeer in de oude en nieuwe situatie gelijk zijn gebleven, vindt niemand dat het er in de 

nieuwe situatie op is achteruitgegaan. De figuren 7.2a en 7.2b laten zien hoe divers de meningen zijn 

over de nieuwe situatie ten opzichte van de oude zijn. 

 



Ventilatiesysteem met F9K-filter, effect op beleving, binnenluchtkwaliteit en binnenklimaat                                      32 
 

       

Figuur 7.2a Meningen over de nieuwe situatie ten opzichte van de oude situatie. 

 

Figuur 7.2b Meningen over de nieuwe situatie ten opzichte van de oude situatie. 

 

Slechts een enkeling heeft bij deze klachten ook aangegeven of deze klachten ook daadwerkelijk een 

probleem waren of zijn. Ook hier geeft bijvoorbeeld de een aan dat droge lucht bij de oude situatie een 

probleem was en de ander dat dit bij het nieuwe systeem een probleem is. 

 

Om er achter te komen of men na de komst van het nieuwe ventilatiesysteem andere redenen heeft 

om te ventileren (dan voorheen in de oude situatie), is voor een aantal redenen gevraagd of men om 

die reden in de oude en nieuwe situatie ventileert.  

Tevens is gevraagd naar de reden voor het (eventueel) veranderde ventilatiegedrag. Ook deze vraag 

is zeer onvolledig ingevuld; meer dan de helft van de respondenten heeft bijvoorbeeld overal n.v.t. 

ingevuld (de reden voor het veranderde gedrag is slechts door een enkeling opgeschreven). Zeven 

mensen hebben de hele vraag overgeslagen. 
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Degenen die de vraag wel volledig hebben ingevuld zijn in de huidige situatie om verschillende 

redenen vaker gaan ventileren (zie figuur 7.3).  

 

 

Figuur 7.3 Redenen om te ventileren in de oude en in de nieuwe situatie.7 

 

                                                 
7 Hierbij gaat het om de 32 respondenten die de vraag wel hebben ingevuld, inclusief de vijftien respondenten die bij alle 

vragen niet van toepassing hebben ingevuld. In de oude situatie gaat het bij de diverse redenen dus om minimaal één 

respondent en maximaal vier respondenten, in de nieuwe situatie minimaal vier en maximaal tien respondenten. 
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De temperatuur in de woning 

Een derde van de bewoners vindt dat de temperatuur in de woning goed is; bijna de helft geeft aan de 

het soms te koud is. 

 

                

Figuur 7.4 Beoordeling temperatuur in de woning. 

 

Achttien procent van de bewoners (7) hebben bij de beoordeling van de temperatuur in de woning 

“anders namelijk” ingevuld. Zij klagen allemaal over de kou.  

 

Op de vraag of het ventilatiesysteem bij de beoordeling van de temperatuur een rol speelt, antwoordt 

bijna 70% van de respondenten met ja. Deze respondenten hebben het dan bijna allemaal (21 van de 

24) over kou of schommelende temperatuur. Eén bewoner vindt juist dat het ventilatiesysteem ervoor 

zorgt dat de warmte in huis blijft. 

 

Op de website van het KNMI is overigens te lezen dat de winter van 2009/2010 (onze onderzoeks-

periode) in De Bilt met een gemiddelde temperatuur van 1,1 °C, tegen een langjarig gemiddelde van 

3,3 °C, de koudste winter sinds 1996 was. Tevens telde de winter van 2009/2010 het grootste aantal 

dagen met sneeuwbedekking sinds 1979 (KNMI, 2011).  

 

Ventilatiegedrag in de woonkamer 

Ruim drie kwart van de respondenten (30 bewoners) laat de luchttoevoerunit in de woonkamer altijd 

op de basisstand staan. Vijf procent (twee bewoners) geeft aan dat zij altijd een raam open hebben 

staan; 20% heeft dagelijks de ramen 2 x tien minuten open. 

Acht bewoners geven aan ook nog op een andere manier te ventileren: zes personen geven hierbij 

aan dat ze af en toe een raam of een deur open zetten of geven in hun antwoord geen duidelijke 

toelichting: “als hij na 5 uur in de hoge stand gaat”, “denk eraan om ze helemaal uit te zetten”, “door 

installateur aangeraden”, “wij hebben geen handleiding en weten niet precies hoe het systeem werkt”. 
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Ventilatiegedrag in de keuken 

Ruim een derde (15 bewoners) laat het afzuigsysteem in de keuken altijd op de basisstand staan. 

Twee bewoners geven aan dat zij altijd een raam in de keuken open hebben staan; 8 respondenten 

hebben dagelijks de ramen 2 x tien minuten open, ruim tweederde van de respondenten (26 

bewoners) drukt de boostknop in bij het koken; 4 bewoners drukken de boostknop in de keuken vaker 

in dan alleen bij koken.  

Bijna een kwart van de inwoners (9 bewoners) geeft aan ook nog op een andere manier te ventileren. 

Beschreven manieren variëren van: “ik ga de stekkers er uit trekken” en “boostknop werkt al lang niet 

meer”, en “we hebben een afzuigkap” tot “als het stinkt, moet het raam open”. 

 

Ventilatiegedrag in de slaapkamer 

Ruim tweederde van de respondenten (26 bewoners) laat de luchttoevoerunit in de slaapkamer altijd 

op de basisstand staan. Drie bewoners geven aan dat zij altijd een raam in de slaapkamer open 

hebben staan; zeven bewoners hebben dagelijks de ramen 2 x tien minuten open; drie bewoners 

zetten de luchttoevoerunit regelmatig op een hoger stand en zes bewoners zetten de unit regelmatig 

lager. Elf bewoners geven aan anders te ventileren. Enkele redenen hiervoor zijn: “heb de oude 

roosters weer open”, ”kastje staat uit”, “het raam gaat open als het muf is” en “ ’s winters uit, 

energiebesparing”. 

 

Ventilatiegedrag in de badkamer 

Ruim de helft (21 bewoners) laat het afzuigsysteem in de badkamer altijd op de basisstand staan. Drie 

bewoners geven aan dat zij altijd een raam in de badkamer open hebben staan; vier bewoners 

hebben dagelijks de ramen in de badkamer 2 x tien minuten open; ruim 40% (16 bewoners) drukt de 

boostknop bij het douchen in (drie bewoners drukken de boostknop in de badkamer vaker in dan 

alleen bij douchen) en vier bewoners ventileren ook anders in de badkamer. Men noemt bij de open 

antwoordcategorie “anders namelijk” echter geen andere manieren van ventileren, wel geven drie 

respondenten hier aan dat de boostknop niet werkt en één respondent merkt op dat zijn of haar 

wasmachine hier ook staat. 

 

Redenen om minder te ventileren 

Figuur 7.5 toont welke factoren de bewoners aangeven als reden om (soms) minder te ventileren. 

Tocht en/of kou, geluid afkomstig van het ventilatiesysteem en de energiekosten zijn de voornaamste 

redenen van respondenten om minder te gaan ventileren. 
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Figuur 7.5 Gerapporteerde redenen om (soms) minder te gaan ventileren. 

 

Ook is gevraagd bij welke situaties men de ventilatie verandert. Tabel 7.2 laat zien dat de meeste 

bewoners aangeven meer te gaan ventileren bij het koken en als er luchtjes waarneembaar zijn. 

 

Tabel 7.2 Situaties waarbij men de ventilatie verandert. 

 Ja, ik ga minder 

ventileren (lagere 

stand en/of ramen en 

deuren minder open) 

Nee, ik 

verander 

niets 

Ja, ik ga meer 

ventileren (hogere 

stand en/of ramen en 

deuren meer open) 

N.v.t. 

’s Nachts 18% 63% 5% 13% 

Na het opstaan 5% 61% 26% 8% 

Als er niemand thuis is 13% 71% 8% 8% 

Bij het thuis komen 14% 75% 3% 8% 

Tijdens het koken - 5% 87% 8% 

Tijdens het stofzuigen 8% 73% 14% 5% 

Tijdens douchen/baden 3% 37% 55% 5% 

Als er mensen binnen roken 3% 3% 45% 50% 

Als er bezoek is 11% 43% 30% 16% 

Als er luchtjes zijn - 16% 74% 11% 

Als de was droogt 3% 68% 5% 24% 

Als het binnen vochtig is 8% 32% 24% 37% 

Als het binnen droog is 5% 45% 18% 32% 

Als het binnen koud is 42% 45% - 13% 

Als er veel geluid van buiten is 16% 58% - 26% 
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Meer dan de helft van de bewoners heeft weleens een luchttoevoerunit uitgezet door de stekker eruit 

te halen, dit geldt ook voor het afsluiten van de luchttoevoer. Als reden hiervoor gaven alle respon-

denten de kou of tocht op. 

Ruim een kwart van de bewoners heeft het afzuigsysteem wel eens uitgezet door de stekker in de 

meterkast er uit te trekken, als reden hiervoor gaven de meesten een harde reset op omdat één van 

de boostknoppen of een van de luchttoevoerunits niet werkte. 

 

Bediening van het systeem in de woonkamer en de slaapkamers (luchttoevoerunit) 

Driekwart van de respondenten geeft aan dat hij of zij het makkelijk vindt om een andere stand te 

kiezen op de luchttoevoerunits in de woonkamer en slaapkamers. De overige bewoners vinden dit niet 

makkelijk. Als verklaring hiervoor gaf die laatste groep aan: “geen uitleg gehad“, “omdat ik dat nog een 

keer voorgedaan wil hebben“, “omdat ik vergeet hem anders terug te zetten“, “omdat kast in 

woonkamer irritant zoemt“, “moeilijke bereikbaarheid van het kastje“, “staat uit klote apparaat“, “weet 

niet hoe lang de nieuwe instelling van kracht is“, “zodat het minder herrie maakt“. 

 

Bediening van het systeem in de keuken en de badkamer (boostknop) 

Iets meer dan driekwart van de bewoners geeft aan dat hij of zij het makkelijk vindt om een andere 

stand te kiezen van het afzuigsysteem in de keuken en de badkamer (de boostknop). Bijna een kwart 

(negen respondenten) geven bij het open antwoord aan het systeem (al lang) niet meer werkt. Andere 

open antwoorden zijn: “het zuigt niet genoeg af, mag best een regelknop op”, “ik merk geen verschil, 

herrie blijft hetzelfde”, “zit achter de wasmachine”, “in de keuken heb ik een afzuigkap”. 

 

Bediening van het systeem in meterkast 

In principe is geadviseerd om geen afwijkend programma in te stellen op de apparaten. Zes bewoners 

geven aan toch een afwijkend programma te hebben ingesteld op het centrale kastje in de meterkast. 

 

Vervangen van de filters 

Driekwart van de bewoners denkt dat zij de filters (al dan niet met de handleiding) zelf kan vervangen. 

Negen bewoners gaven aan dat men niet wist of men de filter zelf zou kunnen vervangen; twee 

bewoners gaven aan daar zelf niet aan te willen beginnen. Het is niet duidelijk of deze respondenten 

de enquête  al hadden ingevuld en opgestuurd op het moment dat de GGD-onderzoeksters langs 

kwamen om de filters voor de eerste keer te vervangen. De meeste bewoners hebben toen gezien 

hoe makkelijk de filters zelf te vervangen zijn. 

 

Tevredenheid op specifieke onderdelen van het ventilatiesysteem 

Tevredenheid met de afzonderlijke onderdelen van het ventilatiesysteem konden de bewoners aan-

geven door het geven van een rapportcijfer (1 helemaal niet tevreden, 10 heel erg tevreden).  
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Figuur 7.6a Oordeel verse lucht woonkamer 

 

 

Tachtig procent van de bewoners geeft “de 

toevoer van verse lucht in de woonkamer” een 

voldoende. Degenen die ontevreden zijn uiten 

dit echter vaak met een dikke onvoldoende: 

18% geeft een 1, 2, 3 of 4. Gemiddeld 

rapportcijfer voor de toevoer van verse lucht in 

de woonkamer is een 6,4. 

 

 

 

 

 

Figuur 7.6b Oordeel verse lucht slaapkamers 

 

 

 

 

 

Wat minder bewoners zijn tevreden over de 

toevoer van verse lucht in de slaapkamers. 

Bijna driekwart van de bewoners geeft een 

voldoende (26% van de bewoners geeft een 1, 

2, 3 of 4). Het gemiddelde cijfer voor de 

toevoer van verse lucht in de slaapkamers is 

eveneens een 6,4. 

 

Op de vraag in welke mate men tevreden is over het afzuigen van lucht uit de keuken als de boost-

knop niet is ingedrukt, duidt 53% van de bewoners dit aan met een voldoende (34% geeft een 1, 2, 3 

of 4). Het gemiddeld rapportcijfer hiervoor is een 5,2. 

Als de boostknop wel is ingedrukt, is 65% van de bewoners tevreden over het afzuigen van lucht uit 

de keuken (30% geeft een 1, 2, 3 of 4). Het gemiddeld rapportcijfers is hier een 5,8. 
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Figuur 7.6c Oordeel afzuiging lucht keuken met 

boostknop uit. 

 

Figuur 7.6d Oordeel afzuiging lucht keuken met 

boostknop aan. 

 

Als de boostknop niet is ingedrukt in de badkamer, geeft 56% van de bewoners een voldoende voor 

het afzuigen van lucht uit de badkamer (31% geeft een 1, 2, 3 of 4). Het gemiddeld rapportcijfer hier-

voor is een 5,4.  

Als de boostknop wel is ingedrukt is 71% van de bewoners tevreden (maar 24% geeft het dan ook nog 

een dikke onvoldoende, 1, 2, 3, of 4). Het gemiddeld rapportcijfers is hier een 6,0. 

 

 

Figuur 7.6e Oordeel afzuiging lucht badkamer met 

boostknop uit. 

 

 

Figuur 7.6f Oordeel afzuiging lucht badkamer met 

boostknop aan. 

Overall tevredenheid met het ventilatiesysteem 

Op de vraag in welke mate men tevreden is met het ventilatiesysteem, geeft 67% een voldoende, 

gemiddeld cijfer is net een 6. Ruim een kwart van de bewoners geeft het systeem echter een dikke on-

voldoende (cijfer 1 t/m 4). 
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Figuur 7.7 Rapportcijfer voor het aangebrachte ventilatiesysteem. 

 

Klachten over het aangebrachte ventilatiesysteem 

Bijna de helft van de bewoners vindt dat het systeem hinderlijk geluid produceert. Zesendertig procent 

van de bewoners hoort wel geluid maar vindt het niet hinderlijk; 12% vindt dat het systeem nauwelijks 

geluid produceert. 

 

Achttien procent van de bewoners heeft geen klachten over het systeem. De meeste mensen klagen 

over tocht en lawaai. Figuur 7.8 toont hoeveel procent van de bewoners aangeeft bepaalde klachten 

over het systeem te hebben (alle 39 respondenten hebben deze vraag volledig ingevuld). 

Figuur 7.8 Percentage bewoners met klachten over het ventilatiesysteem. 

 

Enkele voorbeelden van open antwoorden bij de andere klachten zijn: “maar 1 kastje in de 

woonkamer”, “boostknop werkt niet”, “door het ontbreken van uitleg”, “energieverbruik van de kastjes 

valt misschien wel mee, maar stookkosten?”, “klote ding weg ermee”, “meer stof in huis”, “ ’s winters 

jaagt dit systeem ons onnodig op hoge stookkosten”, “te koud, vooral in de winter”. 
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Eindoordeel over het systeem ten opzichte van de oude situatie 

Een kleine meerderheid vindt het nieuwe systeem een verbetering ten opzichte van het oude (51 

versus 43%). De overige zes procent van de respondenten geeft aan pas sinds kort in het huis te 

wonen kan dus niet oordelen over de oude situatie. 

 

Bewoners die vinden dat het nieuwe systeem een verbetering is ten opzichte van de oude situatie, 

schreven bij de toelichting het volgende: “eigenlijk heb ik nu nog niet veel van gemerkt misschien komt 

het later wel“, ”je kunt het nu zelf regelen”, ”meer frisse lucht, minder stoffig”, ” na gewenningsperiode, 

zelfde als in oude situatie met alle roosters, er wordt geventileerd en nog schone lucht extra!”, 

“verbeterde luchtkwaliteit”, “maar er moet wel wat aan het geluid en de tocht gedaan worden”, 

“vroeger moesten we de ramen openen, nu niet meer zo vaak”, en “boostknop is een hele goede 

uitvinding” en” je kunt het nu zelf regelen”. 

 

Bij de toelichting van degenen die het nieuwe systeem geen verbetering vinden, werden de volgende 

zaken opgeschreven: “de woning zelf tocht, dus hoe kan het ventilatiesysteem nu verbetering bieden”, 

“geef mij het oude systeem maar“, “geen idee, het zal best maar met het oude systeem hadden wij 

nergens last van”, “geen verschil“, “omdat ik liever de keus heb om een raam of deur open te zetten”, 

“moet weg anders doe ik het zelf”, “schone lucht, in de praktijk gebruik ik de ramen nog wel”, “stof en 

kou”, “systeem te ingewikkeld t.o.v. oude”, “veel kou en verkoudheidsverschijnselen”, “veel teveel 

problemen mee gehad vanaf de installatie, allemaal bij Woonstad bekend, geeft stress”, “wellicht is het 

gezonder maar het weegt niet op tegen de overlast en extra kosten”. 

 

Eén persoon vond het noch een verbetering, noch een verslechtering en gaf bij de toelichting het 

volgende: “verbeterpunt: door frisse lucht, minder last van luchtwegproblemen, nadeel: afzuiging bij 

koken verslechterd, geur van eten blijft dagenlang hangen.” 

 

Informatieverstrekking 

Eén van de onderwerpen in de enquête had betrekking op de vraag of bewoners vinden dat er 

voldoende informatie is verstrekt omtrent de bediening en het gebruik van het systeem. Vooraf zijn 

hiervoor door Woonstad Rotterdam twee informatiebijeenkomsten georganiseerd, welke overigens 

een zeer lage opkomst hadden. Daarnaast is er door Woonstad een handleiding aan de bewoners 

verstuurd en is bij de plaatsing van het systeem door de installateur uitleg over het gebruik van het 

systeem gegeven en zou de installateur een geplastificeerde informatiekaart achterlaten.  

Hoewel ruim de helft van de bewoners aangeeft de geplastificeerde informatiekaart te hebben 

ontvangen en bijna de helft mondeling informatie van de installateur heeft gehad, geven maar elf 

respondenten aan (28%) de handleiding van Woonstad te hebben ontvangen.  
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Figuur 7.9 Percentage bewoners dat aangeeft informatie te hebben ontvangen over de bediening van het systeem. 

 

De helft van de bewoners vond de ontvangen informatie voldoende en duidelijk. De andere helft vond 

de verkregen informatie matig, onvoldoende of onduidelijk.  

 

Op de vraag welke informatie men heeft gemist, zijn zeer uiteenlopende antwoorden gegeven: “alles, 

we hebben geen info”, “door ziekte niet de info avonden kunnen bezoeken”, ” een simpele instructie 

hoe je het kastje gebruikt en wat de tekens in het systeem betekenen”, ” inregelen in de meterkast”, 

”over reset”, ” van te voren is beweerd dat het een geluidloos systeem is, dit is niet waar”, ” 

verandering van standen en programma's”, ” wat gebeurt met binnenklimaat als luchttoevoer v/h 

kastje wordt afgesloten”, ” ik voel een tochtstroom over de vloer”. 

 

Tevredenheid over de rol van de verschillende betrokken instanties 

Op de vraag of men in het algemeen tevreden is over Woonstad antwoordt 92% “ja”. Dat Woonstad 

heeft besloten over te gaan op het nieuwe ventilatiesysteem in de woning vindt 67% “goed”. Als het 

gaat over de rol van Woonstad betreffende het ventilatieproject geeft 66% aan tevreden te zijn. Over 

de rol van Breijer (firma ingehuurd Woonstad om het nieuwe systeem te installeren) is 79% van de 

respondenten tevreden. 84% van de bewoners geeft aan tevreden te zijn over de rol van de GGD in 

dit project. 
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Relaties tussen persoonskenmerken en tevredenheid systeem 

Er is gekeken of er misschien verschillen zijn aan te wijzen in de waardering van het systeem tussen 

mensen met verschillende kenmerken.  

Gekeken is naar de volgende variabelen:  

• woont de respondent in een koop- of huurwoning; 

• woont de respondent kort of lang in de woning; 

• heeft de respondent een laag of hoog opleidingsniveau; 

• rapporteert de respondent een goede of slechte eigen gezondheid.  

 

Deze variabelen verschillen echter geen van allen significant van elkaar in de mate waarin men het 

systeem al of niet een verbetering vindt, in de houding van de respondent ten opzichte van ventilatie 

in het algemeen of met betrekking tot klachten over het systeem. Het is dus bijvoorbeeld niet zo dat 

mensen met een koopwoning het nieuwe systeem vaker een verbetering ten opzichte van de oude 

situatie vinden dan mensen met een huurwoning. 

 

 

7.3 Resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van het toegepaste filter 

op fijn stof 

 

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft een indicatief luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd waarin, voor 

zover mogelijk, het effect van het gebruik van het filter op de concentratie fijn stof binnenshuis wordt 

beoordeeld. 

 

Meerjarige PM10 concentraties 

Op hemelsbreed 1100 meter afstand van de woning in de Beeningerstraat, bevindt zich de DCMR 

monitoringslocatie A13 Overschie. Deze meetlocatie bevindt zich op ongeveer 40 meter van de 

snelweg, achter een geluidscherm van 6 m en een ongeveer even hoge haag. De jaargemiddelde 

concentraties PM10 die tussen 2006 en 2009 zijn vastgesteld, zijn weergegeven in tabel 7.3. Andere 

stoffracties dan PM10 worden op de locatie niet gemonitord. 

 

Tabel 7.3 Gemeten concentraties PM10 in µg/m3 bij de monitoringslocatie A13 Overschie. 

 2006 2007 2008 2009 

Jaargemiddelde concentratie PM10 32.0 29.7 28.3 27.5 

 

De metingen van station Overschie zijn ook gebruikt ter vergelijking van de gemeten fijn stof concen-

traties in de woning, gedurende de onderzoeksperiode. 

 

Meteorologische omstandigheden tijdens de onderzoeksperiode 

De meteorologische omstandigheden in de meetperiode (half februari t/m eind maart 2010) hadden 

een redelijke variatie. De maand februari was volgens het KNMI relatief koud; de gemiddelde 
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temperatuur in De Bilt is uitgekomen op 1.6 °C tegen 3 °C normaal. Het was ook relatief nat, met 

gemiddeld over heel het land 69 mm neerslag tegen 47 mm normaal. De maand maart daarentegen 

was relatief zacht (6.4 °C tegen langjarig gemiddelde van 5.8 °C), droog (47 mm regen tegen langjarig 

gemiddelde van 65 mm) en zonnig (gemiddeld over Nederland 152 zonuren tegen langjarig 

gemiddelde van 115). 

 

Voor analysedoeleinden van dit project is gebruik gemaakt van meteorologische data van KNMI 

station Zestienhoven. Er zijn bij dit station geen windrichtingen stelselmatig afwezig geweest in de 

onderzoeksperiode. Het meest voorkomend was, zoals verwacht, een zuidwestenwind (240 - 250°). 

 

Eerste analyse: Osiris en Grimm 

De totale meetcampagne gedurende dit onderzoek blijkt niet optimaal te zijn verlopen; zo werd na 

analyse geconstateerd dat de Grimm meetapparatuur na twee weken storingen had ondervonden en 

dat het membraan van de pomp van de Osiris in de laatste dagen van de meetcampagne was 

stukgegaan. Er werd geconcludeerd dat de Grimm maar een beperkt deel van de totale meetperiode 

betrouwbare gegevens heeft opgeleverd. De Grimm was in dit onderzoek ingezet als een kalibratie en 

validatie van de absolute waarden van de Osirismetingen. 

 

De Osirissen, die vlak voor de onderzoeksperiode bij de fabrikant waren gekalibreerd, bleken na de 

meetperiode in een testruimte (voor een van beide apparaten met hersteld membraan) naast elkaar 

geplaatst onder hoge en lagere heersende PM10 en PM2.5 concentraties, goede overeenkomst te 

vertonen in hun metingen (voor PM10 een gevonden R
2
 van 0.977 en voor PM2.5 een gevonden R

2
 van 

0.959). Op grond van deze vaststellingen is besloten de data van de Grimm meetapparatuur uit te 

sluiten van de analyses, en alleen de Osiris data te gebruiken bij de analyse. 

 

Meetresultaten filterwoning 

Voor een inschatting van het effect van het gebruikte filter in de woning, zijn de meetwaarden PM10 en 

PM2.5 in de ruimten met actief filter en met alleen natuurlijke ventilatie (zonder filter), van de eerste vijf 

weken met elkaar vergeleken. 

Eerst is er een vergelijking uitgevoerd van de metingen in de woning met het nabijgelegen 

monitoringsstation Overschie, op 1100 meter afstand van de woning en vlak bij de A13 (figuur 7.10). 
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Figuur 7.10  Deel van de meetreeks met gemeten PM10 concentraties op de twee verdiepingen en de gemeten PM10 

concentratie met een TEOM monitor op het nabijgelegen meetstation. 

 

De PM10 metingen binnenshuis op de bel-etage (eerste woonlaag) waar de luchttoevoerunits zijn 

uitgezet, komen daarbij soms verrassend goed overeen met de TEOM PM10 metingen van het nabij-

gelegen monitoringsstation, zowel wat betreft de absolute waarde als de gevolgde trend. Voor de hele 

meetperiode van vijf weken leverde een vergelijking tussen de PM10 metingen in de woonruimte op de 

bel-etage en het monitoringsstation Overschie een R
2
 van 0.48, waarbij de metingen in de proef-

woning gemiddeld 36% lager waren dan die van het monitoringsstation. Dit is conform verwachting, 

gezien het feit dat het appartement aan de Beeningerstraat op ongeveer 100 meter van de A13 staat 

met twee andere huizenblokken er tussen, terwijl het monitoringsstation Overschie op 40 meter van de 

A13 staat. Daarna is gekeken naar het effect op PM10 bij toepassing van het filter in de woning.  

 

 

 

Figuur 7.11 Gemeten PM10 concentraties in de ruimte met actief filter in µg/m3, afgezet tegen gemeten concentraties in 

de ruimte zonder actieve ventilatie (‘zonder filter’) in µg/m3. N.B. Assen hebben niet hetzelfde bereik. 
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In figuur 7.11 is te zien dat concentraties in de ruimte zonder actief filter, gemiddeld 4.3 maal hogere 

waarden bereikten dan de concentraties in de ruimte met actief filter. Ook het effect op PM2.5 is 

bekeken.  

 

 

Figuur 7.12 Gemeten PM2.5  concentraties in de ruimte met actief filter in µg/m3, afgezet tegen gemeten concentraties in 

de ruimte zonder actief filter in µg/m3. N.B. Assen hebben niet hetzelfde bereik. 

 

In figuur 7.12 is te zien dat concentraties in de ruimte zonder actief filter, gemiddeld 2.3 maal hogere 

waarden bereikten dan de concentraties in de ruimte met actief filter. 

 

Verstorende invloeden 

In de laatste week van de meetcampagne, zijn de luchttoevoerunits op beide etages uitgezet, om een 

indruk te krijgen van de invloed van andere meespelende factoren op de resultaten. De natuurlijke 

ventilatiemogelijkheden (rooster) op beide etages stonden hierbij open. 

 

 

Figuur 7.13 Gemeten PM10 concentraties op beide etages, waarbij overal de luchttoevoerunits zijn uitgezet. 
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Er bleken nog significante verschillen te vinden tussen beide meetresultaten, zie figuur 7.13. In de 

laatste 48 uur van deze meetperiode, hebben de metingen op de bel-etage 96 % hogere waarden dan 

de metingen op de eerste etage. 

 

Deze verschillen worden veroorzaakt door een reeks aan factoren: 

• De verschillende hoogten van de metingen; op de bel-etage respectievelijk op de eerste 

verdieping. Doordat beide etages vlak boven elkaar zijn en in de menglaag (waarin fijn 

stofconcentraties goed gemengd zijn), wordt de invloed van deze factor op verschillen in fijn 

stof concentraties klein verondersteld. 

• Aantallen en opstelling van ventilatiemogelijkheden. De ventilatiemogelijkheden verschilden 

tussen beide etages. De meetlocatie op de bel-etage was een grote ruimte van raamkant tot 

raamkant met in totaal vier ventilatiemogelijkheden. De meetlocatie op de eerste etage was 

een grotere afgescheiden kamer met één raamkant (twee ramen) en twee ventilatie-

mogelijkheden. Het is met de uitgevoerde metingen niet mogelijk een goede inschatting te 

geven van het effect van deze verschillende configuraties. Wel kan verwacht worden dat deze 

invloed aanzienlijk kan zijn. 

• Opgebouwde concentraties in de voorgaande weken. Op de etage waar geen actief filter was 

ingezet (in tegenstelling tot de bel-etage), werden in de eerste vijf weken van de meet-

campagne behoorlijk hogere concentraties vastgesteld. Deze hogere concentraties zullen 

deels in de etage zijn geaccumuleerd, waardoor de metingen in de laatste week zijn 

beïnvloed. Ook het effect van deze verstoring is met de uitgevoerde metingen niet goed te 

kwantificeren. 

 

Schattingen naar effectiviteit van gebruik van de filters 

Ondanks deze verstorende variabelen en meettechnische tegenvaller van gebruik van de Grimm 

apparatuur, is er wel een voorzichtige schatting te maken van de effectiviteit van gebruik van de filters 

in de woning voor PM10 en PM2.5 concentraties. 

 

Als de invloed van de verschillende meetapparatuur, de invloed van de diverse verstorende variabelen 

en de invloed van het gebruik van de filters gezamenlijk wordt meegenomen, kan hieruit een filterend 

maximaal effect op PM10 concentraties van 87% worden berekend. Belangrijk hierbij is te beseffen dat 

dit effect maximaal is, doordat de verschillen in hoogte, aantallen en opstelling van de 

ventilatiemogelijkheden en de opgebouwde concentraties in de voorgaande weken hierin zijn 

verdisconteerd. Als deze verstorende variabelen zouden worden uitgesloten uit de huidige 

schattingsberekening, zou dit leiden tot een lagere effectschatting van ca. 75%. 

 

Voor PM2.5 kan op dezelfde manier naar de data worden gekeken, waarbij een maximaal filterend 

effect van 78% kan worden vastgesteld. Ook deze schatting zal naar verwachting significant lager 

uitvallen als de verstorende variabelen buiten beschouwing zouden kunnen worden gelaten. Bij 

uitsluiten van deze verstorende variabelen, leidt dit tot een effectschatting van ca. 66%.  
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De gevonden resultaten geven overigens expliciet niet de effectiviteit van de gebruikte F9 filters zelf 

aan, maar de effectiviteit van het gebruik van deze filters in deze opstelling in deze huizen. 

 

 

7.4 Resultaten van het onderzoek naar het binnenklimaat in tien bewoonde 

woningen 

 

Temperatuur en relatieve vochtigheid en CO2 

Er zijn in Nederland geen eisen vastgesteld wat betreft het juiste binnenklimaat van een woning. In het 

algemeen wordt gesteld dat wanneer een binnenklimaat binnen de grenzen van klimaatklasse 2 ligt 

(zie figuur 7.14) de kans op schimmelgroei op uitwendige scheidingsconstructies (gevels e.d.) beperkt 

blijft. 

 

Figuur 7.14 Binnenklimaatklassen: relatie buitentemperatuur -vochtconcentratie (Van der Kooi diagram). 

 

Van de traditionele Nederlandse rijtjeswoningen zijn gegevens en ervaringen verzameld over het 

stookgedrag in relatie tot vocht- en schimmelschade (zie tabel 7.4). De praktijk wijst uit dat ondanks de 

gewijzigde bouwwijze en de isolatie van de gevels deze ervaringen een goed uitgangspunt vormen 

voor de beoordeling van het stookgedrag in woningen. 

 

Tabel 7.4 Indicatie beoordeling stookgedrag. T is de gemiddelde etmaaltemperatuur gedurende de winterperiode. 

 

 

De gemiddelde binnentemperatuur in de woonkamer lag in nagenoeg alle woningen rond de 20°C bij 

een gemiddelde buitentemperatuur van 8 tot 12,5°C. De relatieve vochtigheid lag meestal tussen de 
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30 en 40%. Het gemiddelde binnenklimaat van alle woningen lag deels in klimaatklasse 1 (droog) en 2 

(normaal). In de slaapkamers lag de gemiddelde temperatuur in de regel iets lager dan in de 

woonkamer en de relatieve vochtigheid iets hoger.  

 

In de slaapkamers is ook het CO2-gehalte gemeten. In diverse woningen loopt het CO2- gehalte in de 

nachtperiode (0.00 uur tot 6.00 uur) iets op. Het gemiddelde CO2-gehalte in de ochtendperiode (9.00 

uur tot 12.00 uur) ligt over het algemeen lager dan de nachtperiode. Gesteld kan worden dat in de 

slaapkamer het gemiddelde CO2-gehalte nagenoeg de gehele meetperiode onder de grenswaarde 

van 1200 ppm blijft. Voor een goed geventileerd en gezond binnenmilieu geldt een gemiddelde 

waarde van ten hoogste 800 ppm (streefwaarde, zie ook hoofdstuk 6.4, voetnoot 5). Dat wordt in 

nagenoeg alle woningen gerealiseerd. De woningen worden goed geventileerd.  

Mogelijk moeten bewoners nog wennen aan het feit dat ze ’s nachts meer kunnen ventileren. Wellicht 

dat de geluidproductie om te kunnen slapen hierin een rol speelt. In tabel 7.5 is een overzicht van de 

meetresultaten weergegeven. 
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Tabel 7.5 Overzicht temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2-metingen in de woningen. 

 

)* niet gemeten vanwege uitgevallen stroomvoorziening tijdens de meting 

 

Ventilatiemetingen 

Ook het functioneren van de balansventilatie in de 10 woningen is beoordeeld. In de woonkamer en 

(slaap)kamers zijn units aanwezig ten behoeve van de luchttoevoer met een filter. De afvoerventielen 

van de woningen zijn in de keuken, badkamer, en toilet gesitueerd. De luchttoe- en afvoerdebieten zijn 

in de hoge stand (boostknop ingedrukt) gemeten. De beoordeling is gebaseerd op de nieuwbouw 

eisen van het Bouwbesluit. In tabel 7.6 t/m 7.15 is een overzicht van de meetresultaten weergegeven. 
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Tabel 7.6 Overzicht vereiste en gemeten ventilatiecapaciteit woning 1, Ameidestraat. 

           

 

Tabel 7.7 Overzicht vereiste en gemeten ventilatiecapaciteit woning 2, Ameidestraat. 

           

             )* in deze ruimte is één afzuigpunt aanwezig 

 

Tabel 7.8 Overzicht vereiste en gemeten ventilatiecapaciteit woning 3, Ameidestraat. 

            

             )* in deze ruimte is één afzuigpunt aanwezig 

 

Volgens bewoner maakt de unit veel lawaai. Bij het aanzetten van de toevoerunit in de woonkamer 

wordt nog iets meer afgezogen. 

 

Tabel 7.9 Overzicht vereiste en gemeten ventilatiecapaciteit woning 1, Beeningerstraat. 

            

              )** afvoerunit werkte niet 
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Tabel 7.10 Overzicht vereiste en gemeten ventilatiecapaciteit woning 2, Beeningerstraat. 

             

 

Tabel 7.11 Overzicht vereiste en gemeten ventilatiecapaciteit woning 3, Beeningerstraat. 

            

 

Tabel 7.12 Overzicht vereiste en gemeten ventilatiecapaciteit woning 4, Beeningerstraat. 

            

 

Tabel 7.13 Overzicht vereiste en gemeten ventilatiecapaciteit woning 5, Beeningerstraat. 
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Tabel 7.14 Overzicht vereiste en gemeten ventilatiecapaciteit woning 6, Beeningerstraat. 

               

                   )* in deze ruimte is één afzuigpunt aanwezig 

 

Tabel 7.15 Overzicht vereiste en gemeten ventilatiecapaciteit woning 7, Beeningerstraat. 

                

                  Opmerking: De bewoner heeft filters in de afvoerventielen aangebracht. 

 

In de lage stand wordt ongeveer tweederde van de capaciteit in de gemeten hoge stand (=boostknop 

ingedrukt) afgevoerd. In enkele woningen is de lage stand ook gemeten waarop deze constatering is 

gebaseerd. Geconstateerd kan worden dat de ventilatiecapaciteit in de woningen voldoet aan de eisen 

die gesteld zijn. Echter in woning 1 in de Ameidestraat en in woning 2 en 7 in de Beeningerstraat 

wordt in de keuken niet voldoende afgezogen. In wo-ning 6 in de Beeningerstraat wordt in de 

badkamer onvoldoende afgezogen. In woning 2 in de Beeningerstraat is de hoeveelheid in het toilet 

niet voldoende. In woning 1 in de Beeningerstraat was de unit geheel stil gevallen. 

Opgemerkt kan tevens worden dat in de woningen 2 en 3 in de Ameidestraat aanzienlijk meer wordt 

afgezogen dan noodzakelijk. 

 

Geluidmetingen 

Voor woningen in de bestaande bouw zijn in het Bouwbesluit geen eisen opgenomen. In het Bouw-

besluit worden voor nieuw te bouwen woonfuncties in hoofdstuk 3 (afdeling 3.2) eisen gesteld aan het 

installatiegeluid. Deze eisen hebben echter betrekking op installaties gelegen buiten de woning en niet 

op installaties binnen de eigen woning. Het GIW (Garantie Instituut Woningbouw) stelt wel eisen aan 

het installatiegeluid ten gevolge van eigen installaties. Bij onze beoordeling hebben we deze eisen als 

richtlijn gehanteerd. In tabel 7.16 worden deze eisen vermeld. 
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Tabel 7.16 Eisen conform GIW aan installaties binnen de woning. 

 

 

De metingen worden verricht als de betreffende installatie volledig in bedrijf is en voldoet aan de eisen 

als gesteld in het Bouwbesluit en aan de GIW-eisen. In tabel 7.17 is een overzicht opgenomen van de 

metingen betreffende het installatiegeluid van de ventilatie units. 

 

Tabel 7.17 Overzicht van de metingen betreffende installatie geluid van de ventilatie-units. 

 

)opm. 1 Luchtafvoer Bouwbesluit met open deuren 

)opm. 2 Luchtafvoer Bouwbesluit met gesloten deuren 

)* geen meetresultaten in verband met de aanwezige vogels. 

)** geen meetresultaten in verband met een niet werkende afzuigunit 

)*** bewoner(s) wilde niet meer thuisblijven voor meting of gemiste afspraak 
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In alle woningen wordt bij de metingen in de hoge stand met geopende tussendeuren de waarde van 

30 dB(A) ruimschoots overschreden. Ook in de hoge stand met gesloten tussendeuren wordt door de 

luchtafvoerventielen meer dan 30 dB(A) gemeten, met uitzondering van de slaapkamer van woning 1 

in de Ameidestraat.  

 

Tijdens dit deelonderzoek gaven de bewoners van woning 3 in de Ameidestraat en woning 1 in de 

Beeningerstraat dat er regelmatig storingen optreden waardoor er niet of veel minder geventileerd kan 

worden. 

 

 

7.5 Koppeling resultaten van het binnenklimaatonderzoek met het 

belevingsonderzoek 

 

Van de tien door dS+V bezochte woningen voor het binnenklimaatonderzoek, zijn voor vijf woningen 

ook gegevens uit het belevingsonderzoek bekend. Het betreft twee woningen uit de Ameidestraat en 

drie woningen uit de Beeningerstraat.  

 

De twee deelnemende bewoners uit de Ameidestraat zijn tevreden met hun woning en de 

woonomgeving. Ze geven aan zelf niet de instellingen op het centrale kastje in de meterkast te 

hebben gewijzigd. Ze zijn over het algemeen tevreden over het ventilatiesysteem (ze geven het allebei 

een 8) en vinden het een verbetering ten opzichte van de oude situatie. Beide bewoners geven aan 

soms tochtklachten te hebben. Uit hun ingevulde enquête komt wel naar voren dat het systeem soms 

hinderlijk lawaai maakt (de één noemt met name het kastje in de slaapkamer, de ander vindt dat de 

afzuiging, als de boostknop in de keuken is ingedrukt, hinderlijk geluid maakt). Verder geeft een 

bewoner expliciet aan dat de standaardinstellingen wat hem/haar betreft, iets lager zouden moeten. 

Dit komt overeen met de bevindingen uit het dS+V onderzoek.  

 

De deelnemende bewoners uit de Beeningerstraat zijn ook tevreden met hun woning, en twee van de 

drie ook met hun woonomgeving. Twee van de drie bewoners geven aan dat in de nieuwe situatie stof 

in de woning een probleem is, terwijl de derde bewoner aangeeft dat in de oude situatie er juist sprake 

was van stof en dat dat nu geen probleem meer is.  

Ook deze bewoners geven aan soms tochtklachten te hebben en de lucht die wordt ingeblazen koud 

te vinden. Ze geven aan zelf niet de instellingen op het centrale kastje in de meterkast te hebben 

gewijzigd. Deze bewoners zijn minder tevreden met het ventilatiesysteem (rapportcijfer: 3, 6, 7), al 

vinden de bewoners die het ventilatiesysteem een voldoende geven, het systeem een verbetering ten 

opzichte van de oude situatie.  

 

De bewoner die niet tevreden is met het systeem, geeft met name aan geluidsoverlast te ervaren door 

de ventilatiekastjes in woon- en slaapkamer. Deze bewoner geeft ook aan door het nieuwe systeem 

meer last te hebben van (kook)luchtjes van de buren. Van deze woning zijn geen geluidsmetingen 
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beschikbaar, de gemeten afzuigcapaciteit in de woning is niet aanzienlijker hoger dan strikt nood-

zakelijk wordt geacht. 
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Hoofdstuk 8: Conclusies, aanbevelingen en 

vervolgstappen 

8.1 Conclusies 

 

Belevingsonderzoek 

Doel van dit onderdeel van het filterproject was vast te stellen of de bewoners de ventilatiesystemen 

met fijn stof filters goed kunnen gebruiken en voldoende waarderen. Wat betreft het gebruik blijkt dat, 

ondanks de informatieavonden en de ruime hoeveelheid informatie die de bewoners is toegestuurd, 

een deel van de bewoners nog steeds onvoldoende is geïnformeerd.  

 

De meeste bewoners laten de luchttoevoerunits meestal in de basisstand staan. Als ze echter toch de 

luchttoevoer op de unit veranderen, is dat veelal om de mate van luchttoevoer tijdelijk te verlagen. De 

boostknop in de keuken wordt wel door een groot deel van de bewoners gebruikt om bijvoorbeeld 

tijdens het koken de verontreinigde binnenlucht snel af te voeren. De boostknop in de badkamer wordt 

iets minder vaak gehanteerd. Opvallend is dat veel mensen aangeven het soms te koud te hebben in 

de woning.  

 

Uit de resultaten van het belevingsonderzoek komt verder naar voren dat onder de bewoners de 

meningen over het nieuwe systeem nogal uiteen lopen. Meer dan de helft van de bewoners vindt het 

nieuwe systeem een verbetering ten opzichte van de oude situatie, maar tegelijkertijd vindt 43% van 

de bewoners het geen verbetering. 

 

Effect op de binnenluchtkwaliteit 

Uit de resultaten van het DCMR-onderzoek blijkt dat het toegepaste ventilatiesysteem in staat is een 

aanzienlijk deel van het fijn stof uit de buitenlucht in de woning weren. Het gebruik van het F9K-filter 

lijkt als een eerste schatting 75 tot 87% lagere PM10 concentraties in de woning op te leveren dan met 

gebruik van open ventilatieroosters in de gevels.  

Voor de fijne fractie (PM2,5) laat het onderzoek 66 tot 78% lagere concentraties door gebruik van het 

toegepaste ventilatiesysteem zien. Zeker voor een wat oudere (gerenoveerde) woning is dit een heel 

goed resultaat. Het gebruik van het (actieve) ventilatiesysteem in plaats van passieve ventilatie via de 

roosters boven de ramen, blijkt daarmee zinvol voor het verlagen van concentraties PM10 en PM2.5 in 

de woning op verkeersbelaste locaties. 
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Binnenklimaat 

Uit de resultaten van het onderzoek van dS+V wordt geconcludeerd dat de onderzochte woningen 

goed worden geventileerd. Dit wordt onder andere getoetst met behulp van een CO2-meting. Voor een 

goed geventileerd en gezond binnenmilieu geldt een gemiddelde CO2-concentratie van ten hoogste 

800 ppm (zie ook hoofdstuk 6.4, voetnoot 5). Dat wordt in nagenoeg alle onderzochte woningen 

gerealiseerd. De temperatuur in de woon- en slaapkamers lag in de meeste onderzochte woningen 

tussen 18 en 22ºC, hetgeen over het algemeen als een prettige temperatuur in huis wordt ervaren. 

De geluidproductie van de afvoerunit ter plaatse van de afzuigventielen is in nagenoeg alle woningen 

aan de hoge kant. Dit komt ook uit het belevingsonderzoek naar voren. De afzuiging in de keuken, 

badkamer en toilet zorgt bij een aanzienlijk deel van de bewoners voor geluidhinder.  

 

Eindconclusie 

Uit het DCMR en dS+V-onderzoek blijkt dat het toegepaste ventilatiesysteem met F9K-filter in principe 

in staat is om effectief fijn stof van buiten uit de woning te weren en dat het systeem zorgt voor een 

goede ventilatie van de woning. Desondanks komt uit het belevingsonderzoek naar voren dat de 

bewoners niet onverdeeld blij zijn met het nieuwe ventilatiesysteem in hun woning. Factoren die hierbij 

o.a. een rol spelen zijn de toegenomen geluidhinder van met name de afzuiging van het systeem en 

de ervaren stof- en tochtklachten. Mogelijk speelt ook het feit dat deze bewoners niet zelf hebben 

kunnen kiezen voor een dergelijk ventilatiesysteem een rol in hun beleving. Hoewel veel bewoners 

aangeven dat zij verwachten het filter makkelijk zelf te kunnen vervangen, lijkt het erop dat een deel 

bewoners hun systeem niet optimaal benut bij het ventileren van hun woning. Boostknoppen werken 

vaak niet (meer).  

 

Hoewel het aanbrengen van een mechanisch ventilatiesysteem als voordeel heeft dat het ventileren 

van de woning minder afhankelijk is van bewonersgedrag (lees: het niet meer zelf roosters en ramen 

hoeven te openen), staat of valt een dergelijk systeem wel met de tevredenheid van de gebruiker. Als 

de gebruiker, om welke reden dan ook, het systeem onjuist gebruikt of zelfs de stekker er regelmatig 

uittrekt, kan dit het binnenmilieu en daarmee de gezondheid van de bewoners mogelijk nadeliger 

beïnvloeden dan het afhankelijk zijn van natuurlijke ventilatie. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat 

de natuurlijke ventilatievoorzieningen (in de oorspronkelijke situatie voorafgaand in dit project) in 

slechte staat verkeerden. 

 

 

8.2 Aanbevelingen  

 

Algemeen 

Op basis van deze resultaten is het te voorbarig om te stellen dat (grootschalige) toepassing van 

ventilatiesystemen met fijn stof filters per definitie zinvol is voor woningen op ernstig verkeersbelaste 

locaties. Hoewel de effectiviteit van het systeem door dit onderzoek wordt bevestigd, laat het gebruik 

en de beleving van veel bewoners nog te wensen over. Daarnaast blijkt dat het toepassen van een 
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ventilatiesysteem met fijn stof filters in bestaande woningen kwetsbaar is en veel aandacht vraagt op 

het gebied van ventilatiecapaciteit en onderhoud.  

 

De GGD Rotterdam-Rijnmond is op dit moment dan ook terughoudend in het adviseren van het 

seriematig toepassen van dergelijke ventilatiesystemen in grote aantallen bestaande (huur)woningen, 

tenzij de bewoners (vooraf al) een positieve houding hebben ten opzichte van een dergelijk systeem 

en er sprake is van een actieve begeleiding tijdens de installatie en controle van het systeem bij 

oplevering. Daarnaast is het van belang dat bewoners goed worden geïnformeerd over het belang van 

ventilatie en het gebruik van een dergelijk ventilatiesysteem; dat er snel actie wordt ondernomen bij 

klachten over het systeem en dat zaken als regulier onderhoud (met capaciteitscheck) en tijdige 

filtervervanging geborgd zijn.   

 

Aanbevelingen ten aanzien van dit project 

Hoewel in de onderzochte woningen (te) goed wordt geventileerd en het F9K-filter in principe in staat 

is om effectief fijn stof in de buitenlucht uit de woning te weren, dient de ventilatiecapaciteit in enkele 

woningen (o.a. vanuit het oogpunt van comfort) beter ingeregeld worden. De units hebben op zich 

voldoende capaciteit om te voorzien in de benodigde hoeveelheden. Gezien de variatie in de tien 

onderzochte woningen, valt een controlemeting van de ventilatiecapaciteit in alle woningen te 

overwegen. Het is verder aan te bevelen om na te gaan op welke wijze de geluidproductie van de 

afvoerunit kan worden teruggebracht. 

 

Uit het belevingsonderzoek komt verder naar voren dat veel bewoners niet over voldoende informatie 

over het gebruik van het systeem beschikken. Bijna de helft van de bewoners beschikt niet (meer) 

over de informatiekaart van Woonstad. Het is daarom raadzaam deze informatie nogmaals te sturen. 

Ook bij de overdracht van woningen wordt geadviseerd deze informatie aan de nieuwe bewoners toe 

te sturen. 

 

Een aantal bewoners klaagt over het niet werken van één van de boostknoppen of het telkens moeten 

resetten van het systeem. Een andere aanbeveling is dan ook beter en sneller te reageren op 

meldingen over het niet werken van een boostknop of gehele systemen. 

 

Ook blijkt dat men zich nogal zorgen maakt over de opgelopen energie- en stookkosten. Met name na 

de strenge winter klaagt men veel over “de koude lucht die de kamers werd binnengeblazen”. 

Informatie die bewoners gerust zou kunnen stellen over energieverbruik van het systeem en extra 

stookkosten zou deze zorgen kunnen doen afnemen. 

 

De geplaatste filters moeten regelmatig vervangen worden. Bij de eerste filtervervanging, die werd 

uitgevoerd door de GGD, bleken de filters behoorlijk vervuild te zijn. De GGD adviseert momenteel op 

deze locatie de filters drie keer per jaar te vervangen.  
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8.3 Vervolgstappen 

 

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van dit project wordt de komende tijd een aantal 

vervolgstappen gezet: 

 

• De bewoners zullen via Woonstad en de GGD schriftelijk geïnformeerd worden over de resul-

taten van het onderzoek. Omdat veel bewoners aangeven de kaart met de verkorte 

handleiding van het systeem niet te hebben ontvangen of te zijn kwijt geraakt, zal deze bij de 

resultaten van het onderzoek worden meegestuurd. 

• Het interne proces bij Woonstad van een reparatieverzoek of klacht door een bewoner, m.b.t. 

dit ventilatiesysteem, tot de daadwerkelijke aanpak van het probleem wordt verbeterd. 

Reparatieverzoeken kwamen bij de vaste installateur terecht, die geen specifieke kennis heeft 

van het ventilatiesysteem. Hierdoor konden deze verzoeken soms onvoldoende opgelost 

worden. Ook kreeg de leverancier, Brink Climate Systems, geen signaal dat er problemen met 

het systeem waren. Overigens heeft Woonstad de indruk dat veel bewoners hun problemen 

met het systeem niet melden. Deze problemen zouden bij een narooi-ronde of anders tijdens 

het eerste reguliere onderhoud bekend en opgelost moeten worden. 

• Brink Climate Systems wordt bij de aanpak van klachten betrokken. De leverancier wordt 

geïnformeerd over de klachten die spelen en zal de monteurs van Woonstad trainen m.b.t. 

onderhoud van  dit systeem. 

• Woonstad geeft aan dat er een zogenaamde ‘narooi-ronde’ zal plaatsvinden waarbij 

bestaande problemen worden aangepakt. Bewoners wordt aangeraden problemen (opnieuw) 

bij Woonstad te melden. 

• Tijdens deze ‘narooi-ronde’ wordt ook gekeken naar thermisch discomfort en geluidoverlast. 

• Een capaciteitscheck wordt onderdeel van het reguliere onderhoud aan het systeem, dat 1x 

per twee jaar zal plaatsvinden. Het eerste reguliere onderhoud vindt in het najaar van 2011 

plaats. Hiermee wordt geborgd dat ook bij bewoners die geen klachten hebben gemeld over 

niet al te lange tijd een controle van het systeem zal plaatsvinden.  

 

Tevens onderzoeken Woonstad en de GGD Rotterdam-Rijnmond de mogelijkheden om na de ‘narooi-

ronde’ en het eerste reguliere onderhoud, in het voorjaar van 2012, opnieuw een belevingsonderzoek 

uit te voeren. Ook wordt bekeken of het energieverbruik van de toevoerunits en de afvoerventilator 

alsnog in kaart kan worden gebracht. 
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Bijlage 1: Benodigde ventilatiehoeveelheden 

Hieronder staat een overzicht van de benodigde ventilatiehoeveelheden per woningtype. 
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Bijlage 2: Enquête belevingsonderzoek 

Hieronder staat de enquête van het belevingsonderzoek met de begeleidende brief. 

 

Aan de hoofdbewoner van deze woning 

  

Geachte heer, mevrouw, 

 

Vervanging van de filters in het ventilatiesysteem van uw woning 

Vorig jaar heeft de firma Breijer in opdracht van woningcorporatie Woonstad Rotterdam 

ventilatiekastjes in uw woning geïnstalleerd. De filters die in de kastjes zitten zullen binnenkort worden 

vervangen. De eerste keer zal deze vervanging door de GGD gebeuren. Volgende week, op 

maandag 1 maart en dinsdag 2 maart tussen 15.00 en 20.00 uur, zal de GGD in de Ameidestraat 

en de Beeningerstraat aanwezig zijn om de filters te vervangen. U hoeft hiervoor natuurlijk niet op 

beide dagen de gehele periode thuis aanwezig te zijn. Wij hopen u wel op één van deze twee dagen 

thuis aan te treffen, zodat wij de filters kunnen vervangen. De GGD zal de oude filters innemen en 

nieuwe filters in de ventilatiekastjes plaatsen. Dit zal normaal gesproken ongeveer 5 tot 10 minuten 

duren. 

Mochten wij u niet thuis aantreffen, dan zullen we op dinsdagavond een briefje in uw brievenbus 

achterlaten met het verzoek contact met de GGD op te nemen. We zullen dan een afspraak met u 

maken om alsnog de filters te vervangen. 

 

In de toekomst zal filtervervanging via Woonstad Rotterdam plaatsvinden. De woningcorporatie zal 

hier te zijner tijd contact met u over opnemen. De gemeente Rotterdam betaalt de komende drie jaar 

de filters. 

 

GGD doet onderzoek naar uw ervaringen met het ventilatiesysteem 

Bij deze brief treft u een vragenlijst en een antwoordenvelop aan. Mogelijk heeft u vorige week van 

Woonstad Rotterdam al een aankondiging ontvangen van deze vragenlijst. De GGD voert onderzoek 

uit naar het gebruik van het ventilatiesysteem met fijnstoffilters en hoe u als bewoner dit systeem 

ervaart. Deze vragenlijst maakt deel uit van dat onderzoek.  

Wij hopen dat u de tijd wilt nemen deze vragenlijst in te vullen. U kunt de ingevulde vragenlijst tijdens 

de filterwisseling aan de GGD geven. U kunt de vragenlijst ook op een later tijdstip invullen en binnen 

twee weken (maar in ieder geval vóór 15 maart) via de bijgevoegde antwoordenvelop aan ons 

terugzenden. Op deze envelop hoeft u geen postzegel te plakken. Van Woonstad Rotterdam krijgt u 

een cadeaubon van 25 euro als u de vragenlijst volledig ingevuld bij de GGD inlevert (één cadeaubon 

per huishouden).  
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Op de achterkant van de vragenlijst staat onderaan een unieke code. Door deze code kan de GGD 

zien welk adres een vragenlijst heeft ingeleverd. Deze adressen zullen aan Woonstad Rotterdam 

worden doorgegeven, zodat zij u de cadeaubon kunnen geven. Uw antwoorden op de vragen in de 

vragenlijst zullen niet worden doorgegeven aan Woonstad Rotterdam. De antwoorden zullen worden 

geanalyseerd door onderzoekers van de GGD. Alleen de algemene uitkomsten (dus over de 

bewoners als hele groep) zullen door de GGD openbaar worden gemaakt.  

 

Contact met de GGD 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, het GGD-onderzoek of de filterwisseling, dan 

kunt u tijdens kantooruren contact met mij opnemen via telefoonnummer 010-4339894. U kunt uw 

vragen uiteraard ook tijdens de wisseling van de filters stellen.  

Met vragen of opmerkingen over de vragenlijst kunt u ook terecht bij Berdi Christiaanse van de GGD. 

Haar contactgegevens staan op de eerste pagina van de vragenlijst vermeld.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mevrouw drs. Debby Jochems 

Medisch milieukundig adviseur 
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Introductie: 

Vorig jaar is in uw woning een nieuw ventilatiesysteem met luchtfilter geplaatst. Deze enquête maakt 

deel uit van het onderzoek naar het gebruik van het ventilatiesysteem met fijnstoffilters en hoe dit 

wordt ervaren. In de vragenlijst worden vragen gesteld over: uw woning en uw huishouden, uw 

gezondheid, temperatuur, lucht, geluid en ventilatie in uw woning, uw mening over ventilatie en frisse 

lucht en enkele persoonskenmerken. Uw deelname aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. De 

tijd die u nodig heeft voor het invullen is ongeveer 20 minuten. 

Bescherming tegen fijn stof van buiten is belangrijk, maar het systeem moet wel praktisch en prettig in 

gebruik zijn. Als veel mensen meedoen aan het onderzoek krijgen we een betrouwbaar beeld van het 

gebruiksgemak en de waardering van het ventilatiesysteem. Mogelijk kan het systeem worden 

aangepast als veel bewoners hetzelfde probleem ervaren.  

Voor alle gegevens die we krijgen houden we ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De informatie verkregen uit de vragenlijsten zal uitsluitend 

worden geanalyseerd door onderzoekers van de GGD Rotterdam-Rijnmond en alleen gebruikt worden ten 

behoeve van dit onderzoek. De unieke code achterop de vragenlijst gebruiken wij alleen om te 

achterhalen welke vragenlijst we hebben ontvangen en de uitgifte van de cadeaubonnen. 

Voor vragen of opmerkingen over deze vragenlijst kunt u (na de voorjaarsvakantie) contact opnemen 

met onderzoeker Berdi Christiaanse (010 4339719 op maandag, dinsdag en vrijdag). 

Na afronding van het onderzoek komt er een rapport uit over de algemene uitkomsten. 
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■    Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door de hoofdbewoner of partner 

■ Als u twijfelt over het antwoord op de vraag, probeer dan het antwoord te geven dat het meest op u 

van toepassing is. Het is belangrijk dat u alle vragen invult. 

 

■ Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden, maar het is wel belangrijk dat u eerlijk antwoord geeft.  

 

■ Bij iedere vraag slechts één antwoord aankruisen! Wanneer u meerdere antwoorden mag aankruisen, 

staat dit apart vermeld.  

 

■ Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje � 

 

 

 

 

 

���� Vrouw 1) Wat is uw geslacht? 

���� Man 

  

 

 

2) Wat is uw geboortejaar? 1  9      

 

3) Sinds welk jaar woont u in dit huis?         

 

4) Woont u in een koop- of huurwoning? ���� koop ���� huur 

   

5) Uit hoeveel personen bestaat het huishouden 

waartoe u behoort, uzelf meegerekend? 
 

Waaronder   

 

Kind(eren) 

( <18 jaar) 

 

���� 
Er is overdag en ’s avonds meestal niemand 

thuis 

���� 
Er is bijna altijd iemand thuis 

(ga verder naar vraag 8) 

���� 
Het verschilt per moment van de dag of er 

iemand thuis is 

6) Welke van de volgende situaties is het meest op 

uw huishouden van toepassing? 

 

���� 
Het verschilt van dag tot dag of er iemand thuis 

is 
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’s Ochtends  dagen per week 

’s middags  dagen per week 

7) Op hoeveel dagen is er 

iemand thuis? 

’s avonds  dagen per week 

 

 

De volgende vragen gaan over tevredenheid met uw woning en woonomgeving 

(druk dit uit in een rapportcijfer van 1 t/m 10, 1=zeer ontevreden, 10=zeer tevreden) 

  

8) Hoe tevreden bent u met uw woning?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 

9) Hoe tevreden bent u met uw woonomgeving?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 

���� Nee, beslist niet � sla de volgende vraag over  

���� Ja, eventueel wel, misschien  

���� Ja, zou wel willen, kan niets vinden  

���� Ja, beslist wel 

���� Ja, ik heb reeds andere huisvesting gevonden  

10) Wilt u binnen 2 jaar verhuizen? 

���� Weet niet � sla de volgende vraag over 

 

���� Gezondheid of behoefte aan zorg 

���� Werk of studie 

���� Dichter bij familie, vrienden of kennissen wonen 

���� Ontevreden over de woonomgeving/woonbuurt 

���� Ontevreden over de woning 

���� Mijn woonwensen zijn veranderd 

11) Wat is de reden van uw verhuiswens? 

 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

���� Andere 

reden, 

namelijk  

 

 

 

 

 

���� Uitstekend 

���� zeer goed 

���� Goed 

���� Matig 

12) Hoe zou u over het algemeen uw 

gezondheid noemen? 

���� Slecht 
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���� Nee 

���� Ja, met de buitenlucht in mijn woonomgeving 

���� Ja, met verkeerslawaai in mijn woonomgeving 

���� 
Ja, met het ventilatiesysteem en de lucht in mijn woning 

 

13) Heeft u het idee dat eventuele 

gezondheidsklachten te maken 

hebben met uw woning of uw 

woonomgeving? 

���� Ja, met iets anders in mijn woning of woonomgeving, 

namelijk: 

  

 

 

���� Nee 

���� Ja, door verkeerslawaai en/of vliegtuiglawaai in mijn 

woonomgeving 

���� Ja, door lawaai van het ventilatiesysteem 

 

14) Heeft u last van slaapproblemen? 

���� Ja, door andere oorzaken 

 

 

De volgende vragen gaan over verstoring van uw slaap, kunt u aangeven in welke mate u thuis 

in uw slaap wordt verstoord of dat het betreffende geluid niet hoorbaar is 

uitgedrukt in een cijfer van 0 tot en met 10 (0=helemaal niet verstoord, 10=extreem verstoord) 

 

 

15) In welke mate wordt uw slaap verstoord door het geluid van vliegtuigen?  

 

niet hoorbaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 

 

16) In welke mate wordt uw slaap verstoord door het geluid van verkeer?  

 

niet hoorbaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 

 

17) In welke mate wordt uw slaap verstoord door het geluid van het ventilatiesysteem?  

 

niet hoorbaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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18) Bent u het eens of oneens met deze stellingen? 

Eens Oneens 

 

Lucht verversen via ramen, deuren en/of het ventilatiesysteem vind ik energieverspilling ���� ���� 

Frisse lucht in huis vind ik prettig ���� ���� 

Tabaksrook in huis vind ik hinderlijk ���� ���� 

Tocht (als gevolg van ventileren) vind ik hinderlijk ���� ���� 

Ventileren vind ik belangrijk ���� ���� 

Geluid en/of geuren van buiten of van de buren vind ik hinderlijk ���� ���� 

Ik maak me zorgen over de energiekosten van het ventilatiesysteem  ���� ���� 

Een gezond binnenmilieu vind ik belangrijk ���� ���� 

Ik denk dat ventilatie gezondheidsklachten kan voorkomen ���� ���� 

Ik vind het belangrijk dat de buitenlucht gefilterd wordt ���� ���� 

Ik vind het prima dat de filters regelmatig vervangen moeten worden ���� ���� 
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19) Wij zouden graag van u willen weten of er met het nieuwe systeem verandering is opgetreden ten 

opzichte van de oude situatie. Geeft u voor de oude en de nieuwe situatie ook in de laatste kolom 

aan of u en/of uw huisgenoten dit een probleem vonden of vinden.  

 

  

Nooit Soms Vaak Altijd 

Dit is/was 

een probleem 

 

oude situatie  ���� ���� ���� ���� ���� Tocht uit ramen  

nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 

oude situatie ���� ���� ���� ���� ���� Stoffigheid  

nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 

oude situatie ���� ���� ���� ���� ���� Droge lucht  

nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 

oude situatie ���� ���� ���� ���� ���� Beslagen ruiten  

nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 

oude situatie ���� ���� ���� ���� ���� Vochtplekken  

nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 

oude situatie ���� ���� ���� ���� ���� Schimmelplekken  

nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 

oude situatie ���� ���� ���� ���� ���� Muffe lucht  

nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 

oude situatie ���� ���� ���� ���� ���� Rioollucht  

nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 

oude situatie ���� ���� ���� ���� ���� (Kook)luchtjes van buren 

nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 

oude situatie ���� ���� ���� ���� ���� Geuren van verkeer  

nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 

oude situatie ���� ���� ���� ���� ���� Geuren van bedrijven  

nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 

oude situatie ���� ���� ���� ���� ���� Geluid van huisgenoten in andere ruimten via 

ventilatiekanalen (afvoer) 
nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 
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oude situatie ���� ���� ���� ���� ���� Geluid van buren via ventilatiekanalen 

(afvoer) 
nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 

oude situatie ���� ���� ���� ���� ���� Geluid van verkeer 

nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 

Tocht uit ventilatiekastjes (inblaas) 
nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 

Geluid van ventilatiekastje (inblaas) 
nieuwe systeem ���� ���� ���� ���� ���� 
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Het kan zijn dat u sinds de plaatsing van de kastjes en het nieuwe systeem om andere redenen bent 

gaan ventileren. Kunt u aangeven hoe u dit met het oude en nieuwe systeem was? 

 

 oude 

situatie  

nieuwe 

systeem 
n.v.t. 

 

Reden veranderde situatie 

 

Verkoeling van de lucht 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

 

 

Afvoer van bedompte lucht, toevoer 

frisse lucht 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

 

 

Verwijderen tabaksrook 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

 

 

Verwijderen (kook)geur 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

 

 

Verwijderen vocht 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

 

 

Verwijderen vluchtige stoffen zoals verf, 

haarlak, schoonmaakmiddelen 

 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

 

Verwijderen stofzuigergeur 

 

 

���� 

 

���� 

 

���� 
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Gebruik van verbrandingstoestellen 

(fornuis, geiser, haard) 

 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

 

 

Anders namelijk: 

 

 

 

 

���� 

 

���� 

 

���� 
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De volgende vragen gaan over de huidige situatie, dus sinds het nieuwe ventilatiesysteem en de 

nieuwe kastjes geplaatst zijn: 

���� Er staat altijd een raam open 

���� Ik zet dagelijks ramen en/of deuren minimaal 2 x 10 minuten open 

���� Ik laat het kastje altijd op de basisstand staan 

���� Ik zet het kastje regelmatig hoger 

20) Hoe ventileert u de 

woonkamer? 

(inblaaskastje) 

 

(meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 

���� Ik zet het kastje regelmatig lager 

 
���� Anders, namelijk 

 

 

 

���� Er staat altijd een raam open 

���� Ik zet dagelijks ramen en/of deuren minimaal 2 x 10 minuten open 

���� Ik laat de afzuiging altijd op de basisstand staan 

���� Ik gebruik de boostknop als ik ga koken 

21) Hoe ventileert u de 

keuken? 

(afzuiging) 

(meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 
���� Ik gebruik de boostknop vaker dan alleen bij koken 

 ���� 

Anders, namelijk 
 

 

 

���� Er staat altijd een raam open 

���� Ik zet dagelijks ramen en/of deuren minimaal 2 x 10 minuten open 

���� Ik laat het kastje altijd op de basisstand staan 

���� Ik zet het kastje regelmatig hoger 

22) Hoe ventileert u de 

slaapkamers? 

(inblaaskastje) 

 

(meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 

���� Ik zet het kastje regelmatig lager 

 
���� Anders, namelijk 
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���� Er staat altijd een raam open 

���� Ik zet dagelijks ramen en/of deuren minimaal 2 x 10 minuten open 

���� Ik laat de afzuiging altijd op de basisstand staan 

���� Ik gebruik de boostknop als ik ga douchen 

23) Hoe ventileert u de 

doucheruimte? 

(afzuiging) 

 

(meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 

���� Ik gebruik de boostknop vaker dan alleen bij douchen 

 
���� Anders, namelijk 
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���� Moeilijk regelbaar systeem 

���� Energiekosten 

���� Gezondheidsredenen 

���� Tocht en/of kou 

���� Gevaar voor inbraak 

���� Risico van weglopende kinderen/huisdieren 

���� Overlast geluid, stank, stof van buiten 

���� Geluid van het ventilatiesysteem 

���� Meningsverschil met huisgenoten over ventileren 

24) Welke van de volgende zaken 

zijn wel eens reden voor u om 

minder te ventileren dan u zou 

willen?  

 

(door ramen, deuren en/of het 

ventilatiesysteem)  

 

(meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 

���� Geen van deze zaken zijn een reden om minder te ventileren 

 ���� Anders, namelijk 

   

 

 

 

25) Denkt u dat u zelf de filter kunt vervangen? 

���� Ja, geen probleem 

���� Ja, met de handleiding erbij zou dat me moeten lukken  

���� Weet niet 

���� Nee, daar begin ik niet aan 

 

 

���� Goed 

���� Soms te warm 

���� Vaak te warm 

���� Soms te koud 

26) Hoe beoordeelt u de 

temperatuur in uw woning? 

(meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 ���� Schommelende temperatuur 

 ���� Anders namelijk,   
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���� Ja, namelijk  

  

 

 

 

 

27) Heeft u het idee dat het 

ventilatiesysteem hierbij een 

rol speelt ? 

���� Nee 

 

28) Kunt u bij de volgende situaties aangeven of u de ventilatie  (aan- en afvoer van lucht door 

ramen, deuren of het ventilatiesysteem) verandert?  

Als de situatie niet voorkomt, kruist u nvt aan. 

 

Nee,   

  ik verander  

niets 

Ja, ik ga meer ventileren 

(hogere stand en/of ramen en 

deuren meer open) 

Ja, ik ga minder ventileren 

(lagere stand en/of ramen en 

deuren minder open) 

N.v.t. 

’s Nachts ���� ���� ���� ���� 

Na het opstaan ���� ���� ���� ���� 

Als er niemand thuis is ���� ���� ���� ���� 

Bij het thuis komen ���� ���� ���� ���� 

Tijdens het koken ���� ���� ���� ���� 

Tijdens het stofzuigen ���� ���� ���� ���� 

Tijdens douchen/baden ���� ���� ���� ���� 

Als er mensen binnen roken ���� ���� ���� ���� 

Als er bezoek is ���� ���� ���� ���� 

Als er luchtjes zijn ���� ���� ���� ���� 

Als de was droogt ���� ���� ���� ���� 

Als het binnen vochtig is ���� ���� ���� ���� 

Als het binnen droog is ���� ���� ���� ���� 

Als het binnen koud is ���� ���� ���� ���� 

Als er veel geluid van buiten is ���� ���� ���� ���� 

 

���� Nee 

29) Heeft u het kastje wel eens helemaal 

uitgezet door de stekker eruit te halen? ���� Ja, omdat  
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���� Nee 30) Heeft u de luchttoevoer van het kastje wel 

eens afgesloten  

(door de knop aan de zijkant van het kastje 

omlaag te schuiven) ���� Ja, omdat  

 

 

���� Nee 

31) Heeft u de afvoer in de meterkast wel eens 

helemaal uitgezet door de stekker eruit te 

halen? 
���� Ja, omdat  

  

 

���� Nee 

���� Ja, mondeling op de informatieavond 

���� Ja, mondeling bij de instructie in de proefwoning 

���� Ja, mondeling van de installateur 

���� Ja, schriftelijk door de geplastificeerde informatiekaart 

���� Ja, schriftelijk door de post van woonstad 

32) Heeft u, of een huisgenoot, 

informatie gekregen over de 

bediening van het 

ventilatiesysteem?  

(meerdere antwoorden 

mogelijk) 

���� Weet ik niet 

 

 

���� Voldoende en duidelijk 

���� Matig 

 

33) Zo ja, hoe vond u of uw 

huisgenoot de informatie? 

 

���� Onvoldoende of onduidelijk 

 

 

 

���� Ja, namelijk  

  

 

 

34) Heeft u informatie u gemist?  

����  vraag Nee 
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���� Ja 35) Vindt u het makkelijk om in de 

woonkamer en 

slaapkamer(s) op de 

ventilatiekastjes een andere 

stand te kiezen? 

���� Nee, omdat   

 

 

���� Ja 36) Vindt u het makkelijk om in de 

keuken en badkamer de 

zogenaamde “boostknop” te 

gebruiken? 

���� Nee, omdat   

 

���� Ja 37) Heeft u op het centrale kastje 

in de meterkast  

een afwijkend programma 

ingesteld?  

���� Nee, omdat   

 

 

 

Bij de volgende vragen kunt u uw mate van tevredenheid uitdrukken in een rapportcijfer en kort 

aangeven waarom u dit vindt. 

(van 1 tot en met 10, 1=helemaal niet tevreden, 10=heel erg tevreden) 

 

 

38) In welke mate bent u tevreden over de toevoer van verse lucht door het kastje in uw woonkamer?  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 

 

toelichting 

 

 

39) In welke mate bent u tevreden over de toevoer van verse lucht door het kastje in uw slaapkamers?  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 

 

toelichting 
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40) In welke mate bent u tevreden over het afzuigen van lucht uit uw keuken als de boostknop uit staat?  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 

 

toelichting 

 

 

41) In welke mate bent u tevreden over het afzuigen van lucht uit uw keuken als de boostknop aan staat?  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 

 

toelichting 

 

 

42) In welke mate bent u tevreden over het afzuigen van lucht uit de doucheruimte als de boostknop uit staat?  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 

 

toelichting 

 

 

 

 

43) In welke mate bent u tevreden over het afzuigen van lucht uit de doucheruimte als de boostknop aan 

staat?  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 

 

toelichting 

 

 

 

44) In welke mate bent u tevreden met het ventilatiesysteem? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 

 

toelichting 
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���� Nauwelijks geluid 

���� Wel geluid, maar niet hinderlijk 

45) Wat is uw oordeel over de 

geluidsproductie van het (totale) 

ventilatiesysteem? ���� Wel geluid en 

hinderlijk, omdat  

 

 

 

���� Geen klachten 

���� Ventilatiekastjes maken te veel lawaai als ik ze op een hoge 

stand zet 

���� Ventilatiekastjes maken te veel lawaai als ik ze op de 

basisstand zet 

���� Ventilatiekastjes maken te veel lawaai als ik ze op een lage 

stand zet 

���� Ventilatiekastjes geven tocht 

���� De lucht die binnen komt is niet vers of fris 

���� Het systeem is moeilijk te bedienen en te programmeren 

���� Te duur in gebruik 

Anders namelijk,  

46) Heeft u klachten over het 

ventilatiesysteem?  

 

(meerdere antwoorden mogelijk)  

 

���� 

 

 

 

 

 

 

���� Ja  

Nee  47) Is het nieuwe ventilatiesysteem 

met de ventilatiekastjes volgens 

u een verbetering ten opzichte 

van de oude situatie? 

toelichting 

���� 

 

 

 

 

 

48) Heeft u nog aanvullende 

opmerkingen over de lucht en het 

ventilatiesysteem in uw woning? 
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���� Ja ���� Nee 

 

49) Bent u in het algemeen tevreden

 
over Woonstad?

 

    

 

want 

 

 

 

   

 

���� goed ���� Slecht 

 50) Hoe vindt u het dat Woonstad heeft 

besloten over te gaan op dit 

ventilatiesysteem en de kastjes in uw 

woning plaatst?        

            want 

    

 

���� Ja ���� Nee 

 51) Bent u tevreden over de rol van 

Woonstad als het gaat over het 

ventilatieproject? 

 

want 

 

    

 

���� Ja ���� Nee 

 52) Bent u tevreden over de rol van 

aannemer Breijer bij het installeren 

van de kastjes? 

want 

 

    

 

���� Ja ���� Nee 

 53) Bent u tevreden over de rol van de 

GGD als het gaat over het 

ventilatieproject? 

want 
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Bijlage 3: Korte handleiding ventilatiesysteem 

Op de volgende pagina’s staat de versie die door de GGD aan Woonstad is aangeleverd. 
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[Invoegen logo Woonstad Rotterdam]                    

 

KORTE HANDLEIDING  VENTILATIESYSTEEM 

 

Automatisch systeem 

Het ventilatiesysteem in uw woning werkt automatisch. De standaardinstelling is afgestemd op uw 

woning. In deze stand wordt de lucht in uw woning voldoende ververst, dag en nacht. Dat is goed voor 

het binnenmilieu en goed voor uw gezondheid, zonder dat er veel energie wordt gebruikt.  

 

Eigen invloed 

U kunt de hoeveelheid ventilatie beïnvloeden. Vooral wanneer u kookt of doucht, is het goed om méér 

te ventileren. Ook wanneer er veel mensen aanwezig zijn, of wanneer u aan het schoonmaken of 

klussen bent, is het gewenst dat u meer ventileert. Misschien wilt u ook wel eens minder ventileren 

dan de standaard. Voor korte periodes is dat geen probleem. 

U mag ramen en deuren open zetten. Wanneer u uw huis even goed wilt luchten, blijft het openen van 

ramen een goede manier. Maar, voor een goede basisventilatie is het niet nodig. Wanneer u vooral 

gefilterde lucht in uw woning wilt, dan kunt u beter het ventilatiesysteem het werk laten doen. 

 

Afzuiging bij koken en douchen 

Wanneer u kookt of doucht, komen er veel vocht en geurtjes in de lucht. Het is belangrijk die snel af te 

voeren. Tijdens het koken en douchen kunt u extra afzuigen door de schakelaar in de keuken of in de 

badkamer in te drukken. Na dertig minuten springt het systeem vanzelf terug in de standaard-stand. 

Bent u dan nog niet klaar met koken of douchen, dan kunt u de schakelaar nog een keer indrukken. 

Wilt u de afzuiging niet alle dertig minuten laten duren, dan kunt u onderbreken door één keer op de 

schakelaar te drukken. 

 

[Invoegen plaatje boostknop] 

 

Meer of minder ventileren in de woonkamer of slaapkamers 

U kunt de ventilatie harder laten draaien in een bepaalde kamer. Dit doet u door het rechter pijltje op 

de bovenkant van het ventilatiekastje in te drukken, tot de stand is bereikt die u goed vindt. Na zes uur 

springt het systeem vanzelf terug in de standaard-stand. 
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U kunt de ventilatie ook zachter laten draaien in een bepaalde kamer. Dit doet u door het linker pijltje 

op de bovenkant van het ventilatiekastje in te drukken, tot de stand is bereikt die u goed vindt. Na zes 

uur springt het systeem vanzelf terug in de standaard-stand. Minder ventileren is niet zo goed voor het 

binnenmilieu en voor uw gezondheid. Wilt u op een bepaalde plek toch minder ventileren, kijk dan of u 

op een andere plek juist wat meer kunt ventileren. Laat de stekker van de ventilatiekastjes in het 

stopcontact zitten! 

 

Meer informatie 

• Uitgebreide gebruiksaanwijzing (boven in de kast bij de ventilatiebox)  

• Innosource, leverancier van de kastjes, www. innosource.nl 

• Woningcorporatie Woonstad, telefoonnummer (010) 440 88 00 

• GGD Rotterdam-Rijnmond, Cluster Milieu & Hygiëne, telefoonnummer (010) 433 98 94 

 

Rampen of andere grote problemen 

De luchttoevoer via de ventilatiekastjes kan worden afgesloten. Doe dit alleen in geval van nood, 

bijvoorbeeld wanneer er een alarm is waarbij geadviseerd wordt om ramen en deuren te sluiten. 

Op de zijkant van het apparaat staat aangegeven of het apparaat open of dicht staat. Als de knop 

omhoog staat, komt er lucht naar binnen. Als de knop omlaag staat, komt er géén lucht binnen. 

 

Stand van de knop 

  

Opening van luchtinlaat  

 

 

 

 

 

 

 

Filters vervangen 

De filters moeten meerdere keren per jaar vervangen worden. U krijgt bericht wanneer het weer tijd is, 

en via Woonstad krijgt u nieuwe filters. Voor het vervangen van de filters doet u het volgende. 
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1. Druk met uw wijsvingers de vergrendel-

lippen van de uitstroomrooster naar elkaar toe 

2. Haal het filter uit het apparaat. 

 

 

 

 

 

3. Verwijder het uitstroomrooster van het oude 

filter en klik het rooster op het nieuwe filter. 

4. Klik het filter in het apparaat. 
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Contactinformatie 

Dit onderzoeksproject is een initiatief van GGD Rotterdam-Rijnmond in samenwerking met Woonstad 

Rotterdam, vestiging Delfshaven / Overschie. Het onderzoek wordt door de gemeente Rotterdam 

gefinancierd in het kader van RAP/RAL.  

 

De volgende organisaties hebben aan dit onderzoeksproject meegewerkt:  

 

� GGD Rotterdam-Rijnmond 

Debby Jochems, medisch milieukundig adviseur 

Mieke Weterings, adviseur duurzaam en gezond bouwen 

Berdi Christiaanse, onderzoeker 

 

� Woningcorporatie Woonstad Rotterdam 

 Gerben in ’t Hout, programmamanager Delfshaven / Overschie 

Folkert Zuithoff, projectleider woningverbetering en renovaties 

Henk Blenk, projectleider voorraadbeheer 

Rene van der Helm, medewerker wijkteam Overschie 

 

� DCMR Milieudienst Rotterdam-Rijnmond 

Peter van Breugel, coördinator luchtkwaliteit monitoring 

Paul Kummu, coördinator  immissiemetingen 

M’hamed Oitrou, beleidsmedewerker luchtkwaliteit 

 

� Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V) 

Aane Vonk, adviseur bouwfysica 

Hans Bosch, manager  

  

� Brink Climate Systems B.V. / Innosource B.V. 

 Marcus Lightfoot, senior adviseur 

 

� Breijer Ventilatietechniek B.V. 

Alfred Lems, technisch commercieel adviseur 

Wim Reynierse, onderhoudscoördinator  

 

 

De projectgroep bedankt alle bewoners in de Ameide- en Beeningerstraat voor hun medewerking aan 

dit project. 
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GGD Rotterdam-Rijnmond 

Cluster Milieu & Hygiëne / Stafbureau Monitoring 

& Onderzoek 

Postbus 70032, 3000 LP  Rotterdam 

www.ggdrotterdamrijnmond.nl  

 

Woonstad Rotterdam 

Vestiging Delfshaven / Overschie 

Postbus 2370, 3000 CJ  Rotterdam 

www.woonstadrotterdam.nl  

DCMR Milieudienst Rotterdam-Rijnmond 

Expertisecentrum Lucht 

Postbus 843, 3100 AV  Schiedam 

www.dcmr.nl  

 

Brink Climate Systems B.V. / Innosource B.V. 

Postbus 11, 7950 AA  Staphorst 

www.brinkclimatesystems.nl  

Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting 

Afdeling Vergunningen, team Bouwfysica 

Postbus 6699, 3002 AR  Rotterdam 

www.dsv.rotterdam.nl  

 

Breijer Ventilatietechniek B.V. 

Postbus 51027, 3007 GA  Rotterdam 

www.breijer.nl  

 

 

De makers van dit rapport juichen het van harte toe als informatie en conclusies van dit onderzoek 

een verder leven leiden. Echter, vóór gebruik van tekstdelen en afbeeldingen in andere publicaties 

verwachten ze dat geïnteresseerden even overleggen.  

Hiervoor kan contact worden opgenomen met Debby Jochems, d.jochems@rotterdam.nl, 

telefoonnummer: 010-4339894. 



Colofon

GGD Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: Schiedamsedijk 95

 3011 EN Rotterdam

Tekst: D. Jochems

Vormgeving: GGD Rotterdam-Rijnmond

Drukwerk: -

Datum: Augustus 2011

Oplage: Beschikbaar via website GGD 

Rotterdam-Rijnmond


	Rapport filterproject omslag
	Rapport filterproject binnenwerk
	Rapport filterproject omslag



