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Het belang van goed binnenklimaat 
in woningen

Waarom is het binnenmilieu in woningen belangrijk? Ik 

denk dat iedereen die TVVL Magazine leest weet dat in 

Westerse (Europese) landen bijna 90% van de tijd binnen 

wordt doorgebracht. Maar weet je ook, dat we gemiddeld 

65% van de tijd thuis zijn? [1] Dat is zo’n 13 uur per dag! 

De bouwsector staat voor enorme uitdagingen, zoals 

vermindering van CO2-uitstoot, circulaire economie, van 

het aardgas los… Maar we moeten daarbij vooral niet uit 

het oog verliezen dat een van de belangrijkste doelen en 

uitdagingen binnen een gebouw het creëren van een goed 

binnenmilieu is. Het binnenmilieu in woningen zou wel eens 

de grootste uitdaging kunnen worden.

Waarom? Omdat het op het raakvlak tussen de mens en 

techniek is. Hier gaat het niet alleen maar om technische 

ontwikkelingen. Hier gaat het om de mens. Welke invloed 

heeft het binnenmilieu op mensen en hun gezondheid? 

Hoe kunnen wij het meten? En hoe kunnen mensen zelf 

weten of het binnenmilieu slecht of goed is?

Dit laatste themanummer van TVVL Magazine in 2018 gaat over Wonen.  
Je vindt hier onder andere 4 artikelen die gebaseerd zijn op de lezingen tijdens 
het symposium Binnenmilieu in energie-e�ciënte woningen, dat op 5 april 
2018 door ISIAQ.nl in samenwerking met TU Eindhoven is georganiseerd.

Dr.ing. L. (Lada) Hensen Centnerová, voorzitter ISAIQ.nl en voorzitter redactieraad TVVL Magazine

Vijf zintuigen

Mensen ervaren het binnenmilieu met vier van hun vijf 

zintuigen. We hebben twee oren om te horen (akoestisch 

comfort), twee ogen om te zien (licht comfort), ongeveer 

160.000 thermische sensoren over het hele lichaam 

(vooral het onbedekte gedeelte) [2] voor thermische 

gewaarwording (thermisch comfort) en één neus om te 

kunnen ruiken (luchtkwaliteit). En dit is ook één van de 

“problemen”. Mensen ruiken sommige chemicaliën die 

verdampen uit materialen of tabaksrook, maar fijnstof 

en CO2 kunnen we niet ruiken. Vaak zijn mensen zich niet 

bewust van slechte binnenluchtkwaliteit. We kunnen die 

overigens wel steeds beter meten. Het is een kwestie van 

techniek en die is er al (en wordt steeds goedkoper). Maar 

hoe kunnen we meten wat de invloed van het binnenmilieu 

is op gezondheid? 

In dit themanummer komen verschillende facetten op dit 

gebied aan de orde. Zoals in het artikel over de kwantificering 

van de invloed van CO2-concentratie in slaapkamers op 

mensen. Een ander artikel gaat over problemen met fijnstof 

bij koken in de keuken en de special bevat ook een artikel 

over vochtproblemen in de badkamer. Het laatste artikel 

gaat over oververhitting; dus niet over luchtkwaliteit, maar 

over thermische behaaglijkheid wat een steeds groter 

probleem wordt. Meer lezingen/presentaties over het 

binnenmilieu vind je op www.isiaq.nl. 

Het themanummer Wonen wordt gecompleteerd met een 

artikel over de stand van zaken van verlichting in woningen. 
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