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Natuurlijke en 
hybride ventilatie
Het doel van ventileren is de aanvoer van voldoende verse lucht. 

Randvoorwaarden: een energiezuinig ventilatiesysteem, comfor-

tabel en gezond voor de bewoners. Belangrijke aandachtspunten 

zijn: geluidarm, tochtvrij in de winter en verkoelend bij hogere 

temperaturen. In de praktijk blijkt deze combinatie vaak een 

puzzel te zijn. Hybride ventilatie bevindt zich ergens tussen 

natuurlijke ventilatie via een open raam en luchtbehandeling 

via een luchtbehandelingskast met alles erop en eraan. Waar 

precies is een kwestie van wensen en mogelijkheden van 

opdrachtgever en ontwerper, en afhankelijk van de randvoor-

waarden van de omgeving (geluid en buitenmilieu). 

Veel kantoorgebouwen, scholen en huizen bevatten het eenvoudigste 
natuurlijk ventilatiesysteem: te openen ramen en afzuiging in sanitair, 
keuken en eventueel kopieer/printerruimten. Bij gesloten ramen loopt 
hier de CO2 snel op tot 2.500 ppm of hoger. Mensen ervaren de lucht 
dan als muf, krijgen last van geïrriteerde slijmvliezen en worden slaperig. 
CO2 ademen mensen uit en is dus een maat voor de luchtverontreiniging 
die de mens zelf veroorzaakt. De richtlijnen voor een gezond en fris bin-
nenmilieu liggen al jarenlang op gemiddeld 800 ppm CO2-verhoging ten 
opzichte van buiten. De buitenlucht bevat nu rond de 0,04% CO2 (400 
ppm). Een CO2-gehalte van meer dan 5.000 ppm (0,5%) is de officiële 
gezondheidskundige grenswaarde voor arbeidsomstandigheden. In 
klaslokalen wordt deze grens zelfs wel eens overschreden als in de winter 
bij natuurlijke ventilatie de ramen en roosters dicht zijn om koude tocht 
te voorkomen. 
Gebruikers van gebouwen willen graag zelf hun binnenklimaat kunnen 
beïnvloeden en hechten aan contact met buiten. Helaas zijn ramen en 
roosters in de praktijk regelmatig weinig functioneel. Door gebreken 
in het ontwerp kunnen klachten over tocht en kou ontstaan. Tocht is 
wel nuttig op warme dagen, omdat de hoge luchtsnelheid dan voor 
prettige afkoeling zorgt. In de winter is ventileren via ramen en roosters 

vaak alleen goed mogelijk als de gebruikers de ruimte tijdelijk verlaten. 
Ontwerpers hebben daarom bijvoorbeeld een systeem bedacht voor 
het voorverwarmen van de buitenlucht die door de roosters naar binnen 
stroomt. Toevoegen van extra techniek kan een oplossing zijn waarmee 
natuurlijke ventilatie hybride wordt. Een voorwaarde voor gebouwtech-
niek is gebruiksgemak en stabiliteit voor de gebruiker en gebouwbeheer. 
Er zijn helaas gebouwen waarbij de ‘high tech’ van de hybride ventilatie 
te ver is doorgeschoten en onhanteerbaar is geworden voor de gebruiker. 
Ook de balans tussen duurzaam (energiezuinig) en comfort is een subtiel 
evenwicht. De keuze voor natuurlijke en hybride ventilatiesystemen 
gebeurt vaak op basis van zowel comfort als duurzaamheid. Enerzijds 
kan het comfort van te openen ramen energieverlies opleveren bij 
een mechanisch ventilatiesysteem; anderzijds resulteren natuurlijk 
en hybride ventilatiesystemen in een energiewinst omdat gebruikers 
accepteren dat de binnentemperatuur meebeweegt met de buitentem-
peratuur. 
In deze special over natuurlijke en hybride ventilatiesystemen vindt u 
artikelen die gezamenlijk vele aspecten behandelen en een beeld geven 
van mogelijke ‘best practices’. Veel leesplezier en… reacties zijn erg 
welkom bij de schrijvers en de redactieraad. 


