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1 INLEIDING

Het onderzoek ‘Van binnenmilieu-klachten tot Gezondheids-Classificatie van nieuwe en gerenoveerde
Woningen’ is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting (Directie Bestuursdienst, Cluster Kwaliteit).
 
Het doel van dit gezondheidskwaliteitsonderzoek is tweeledig:
a inventarisatie en analyse van gezondheids-relevante binnenmilieu-klachten in woningen, uitgevoerd

tegen de achtergrond van de prevalentie en incidentie van volksziekten en de kwaliteitsgaranties van het
Bouwbesluit, en

b de aanzet tot een  Gezondheids-Classificatie van nieuwe en gerenoveerde Woningen (hierna te noemen
de GCW) die zowel voor woningcorporaties als gezondheidsdiensten bruikbaar is. De  opdracht was
hierbij in ieder geval ook het CARA-risico te betrekken.

Uit de analyse in deel 1 van het onderzoek bleek dat slechts enkele volksziekten (privé-ongevallen, long-
kanker, allergische en hyperreactieve aandoeningen waaronder CARA) en een enkele veel voorkomende
soort hinder (geluidsoverlast) voldoende abundant bleken voor opname in de (preventieve) risico-classifica-
tie van woningen.

Dit verslag beperkt zich tot het vaststellen van bouwkundige prestaties. De meeste nadruk ligt op de
preventie van allergische ziekten door het voorkomen van groei en ontwikkeling van huisstofmijten. Zoals
in deel I is opgemerkt is daarmee ook de blootstelling aan voorraadsmijten, schimmels, stofluizen en
zilvervisjes voorkomen. Gezien de hoge ventilatievouden die daarvoor nodig zijn (zie bijlagen) nemen we
aan dat hiermee ook de emissies voldoende verwijderd worden van door het Bouwbesluit toegelaten bouw-
en afwerkmaterialen, de normale inrichtingsmaterialen en de normale consumentenproducten. In een
vervolgonderzoek moet dit verder worden onderzocht. Voor wat betreft de emissie van verontreinigingen uit
bouwmaterialen is reeds onderzoek verricht .[de Gids 1992, 1994]

Relevante ‘blootstellingsdeterminanten’ naar allergische / hyperreactieve aandoening zijn vocht / schim-
mels, verbrandingsproducten, stank en ongedierte. Het zoeken is nu naar ‘oorzaakdeterminanten’, gebouw-
kenmerken die kunnen dienen als criteria voor woningen met een bepaalde mate van gezondheidspotentie.

Een model voor de beperking van allergische en hyperreactieve ziekten in woningen ontstaat wanneer wordt
gekeken naar de concentratie van de agentia in een ruimte: enerzijds het beperken van de productie door de
bron te bestrijden, anderzijds door de geproduceerde irritantia te ‘verdunnen’ met verse buitenlucht of het
vochtig-reinigbaar maken van oppervlakken zodat het huishoudelijk schoonmaken effectiever kan worden
uitgevoerd. Plaagdieren (ratten, muizen, andere knaagdieren, insecten, mijten) zijn allergeenproducenten die
effectief kunnen worden geweerd en verdelgd door het voorkòmen van toetreding en het droog houden van
het binnenmilieu. Schimmels die de woning gekoloniseerd hebben kunnen verdelgd worden door droogte,
hetgeen zonder extra maatregelen (ventilatie, materiaalkeuze) bijna onmogelijk is voor ruimten die regelma-
tig vochtig worden (badkamers). Afscherming van in het buitenmilieu geproduceerd stuifmeel kan ook van
belang zijn in de bronbestrijding, evenals een afscherming van buiten geproduceerde verbrandingsgassen en
roet. Bronnen van formaldehyde en zwevend stof zijn bij de keuze van bouwmaterialen te vermijden. Voor
de keuze van afwerkmaterialen geldt de eis van vochtig-reinigbaar.

Allergeenbronnen zoals huisdieren en het stof van natuurlijk (schuim-) rubber zijn bouwkundig niet te
voorkomen. De met deze allergenen vervuilde lucht kan wel met schone buitenlucht worden verdund en het
vochtig reinigbaar maken van oppervlakken (bijv. plafonds en wanden) geeft de bewoner de mogelijkheid
een eventueel opgetreden vervuiling te verwijderen. Sommige bronnen van irritantia, als zwevend stof, bak-
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en braadluchtjes, sigaretten rook en verbrandingsgassen zijn eveneens niet te voorkomen. Ook hier kan de
vervuiling alleen bouwkundig / installatietechnisch door verversing van binnenlucht en reinigbaar maken
van oppervlakken worden aangepakt. 

Op één vervuiler in huis (de mens) is geen bronbestrijding toe te passen daar de vervuilende processen:
ademen, zweten, groei van huid en haren tot zijn noodzakelijke fysiologische processen behoren. Luchtver-
vanging door middel van ventilatie zal nodig zijn alsmede regelmatige reiniging van oppervlakken. Als
indicatoren voor de kwaliteit van de binnenlucht kunnen het kooldioxide, het fijn-stofgehalte en het vocht-
gehalte van de binnenlucht gelden. Vanaf een concentratie van 700 ppm kooldioxide of 40µg stof per m3

binnenlucht kunnen irritaties optreden aan ogen en ademhalingswegen. Vanaf circa 50% relatieve vochtig-
heid van de binnenlucht in de winter is een mijten-probleem te verwachten (zie deel 1 van het onderzoek).
Bij de concentratie zoals hierboven genoemd dient voor alle duidelijkheid te worden opgemerkt dat het
kooldioxide betreft als indicator voor andere verontreinigingen. In bijlage C wordt een beknopt overzicht
gegeven van een aantal referenties in de literatuur hieromtrent.

De genoemde blootstellingsdeterminanten hebben een relatie met gebouwkenmerken. Dit betreft in eerste
aanzet:
- geografische lokatie en standplaats,
- woningtype en -leeftijd,
- bouwwijze en materiaalgebruik,
- aard van de aanwezige installaties en
- inrichting en gebruik,

Het Bouwbesluit hanteert echter een andere systematiek. De genoemde globale gebouwkenmerken zijn in de
zin van het Bouwbesluit nader te kwantificeren met hun prestaties ten aanzien van:
- geluidwering,
- thermische aspecten,
- reinigbaarheid,
- ventilatie,
- luchtdoorlatendheid van de gevel,
- vochtwering,
- gevoeligheid voor aantasting door schimmels,
- waterafvoer,
- daglicht/uitzicht en
- veiligheid.

De systematiek van het Bouwbesluit is een mogelijke aanzet voor een indeling in de GCW-klassen door
prestatie-eisen te formuleren.

Doelgroep voor de resultaten van het onderzoek zijn in eerste instantie de woningcorporaties die een
gedifferentieerd aanbod van huurwoningen wensen; in tweede instantie zijn het de woonconsumenten en de
hulpverleners in de (preventieve) gezondheidszorg zoals de GGD’s. Hiervoor is aansluiting bij een bestaand
systematiek wenselijk. In dit onderzoek kan echter slechts een aanzet worden gegeven voor een praktisch
bouwkundig hanteerbare GCW. Nadere uitwerking en validerend onderzoek zullen nog nodig zijn.

Ten slotte een opmerking over het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterbescherming of,
kortweg het Bouwstoffenbesluit . De eerste fase geldt vanaf 1 juli 1996. De tweede fase gaat in[Teekens e.a. 1996]

op 1 juli 1998. Het Bouwstoffenbesluit geeft een aantal voorschriften voor het toepassen van steenachtige
bouwmaterialen. De voorschriften van het Bouwstoffenbesluit en het krachtens dit besluit vastgestelde
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Uitvoeringsregeling reguleren het gebruik van bouwstoffen in werken die op of in de bodem of in opper-
vlaktewater worden aangelegd, voor zover zij kunnen uitlogen naar de bodem of het oppervlaktewater.
Gebruik van bouwstoffen binnen bouwwerken valt niet onder het besluit zodat het Bouwstoffenbesluit voor
de gezondheid van de mens in directe relatie tot het bouwwerk voor de GCW niet relevant is.
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2 AANPAK VAN HET ONDERZOEK

In dit tweede deel van het onderzoek wordt een aanzet gegeven tot kwantificering van de bouwkundige
prestatieniveau’s voor een aantal blootstellingsdeterminanten die de kwaliteit voor de gezondheid van een
woning mede bepalen. In hoofdstuk 3 staan de prestaties uit het Bouwbesluit van deze - deels fysische -
parameters die de gebouwkenmerken kwantificeren.
Het binnenmilieu in een woning kan gezien worden als de resultante van een proces waarin veel parameters
een rol spelen. Om de zeer complexe materie voor een deel te doorgronden zijn met behulp van een reken-
programma simulaties uitgevoerd. De resultaten van deze simulaties geven inzicht in de invloed van de
thermische kwaliteit van de gebouwschil, het ventilatievoud in de verschillende ruimten in een woning, de
vochtproductie in een vertrek en de gekozen binnenluchttemperatuur op de vochtcondities aan een wand of
de vloer van een vertrek. Deze simulaties hebben een algemeen karakter, dit wil zeggen dat de nagebootste
situaties geen gedetailleerd beeld van de werkelijkheid geven maar dat de resultaten betrouwbare trends
aangeven op basis van de gevarieerde parameters. Integrale berekeningen die de thermische en hygrische
aspecten volledig incorporeren zijn op dit moment nog niet uit te voeren omdat de gereedschappen daarvoor
nog ontbreken. De berekeningen zijn beschreven in Appendix A.
De resultaten van de simulatieberekeningen zijn gebruikt in relatie met de binnenmilieu-problemen en
gebouwkenmerken en voor het kwantificeren van de randvoorwaarden voor de classificatie.
Tenslotte wordt aandacht gegeven aan het valideren van de ontwikkelde criteria in praktijksituaties tijdens
toekomstig onderzoek.

HYPOTHESE INZAKE DE GEZONDHEIDSPRESTATIE-NIVEAU’S

In het eerste deel van het onderzoek zijn drie verschillende gezondheidsprestatie-niveau’s voor woningen
aangegeven (zie tabel 9.1 van deel 1). Deze tabel is gebaseerd op de definitie voor gezonde woningen zoals
die in het kader van dit onderzoek is gehanteerd. In de volgende hoofdstukken van dit rapport zullen de
randvoorwaarden zoals die gelden bij elke klasse worden gekwantificeerd waar dat in het kader van deze
studie mogelijk is.

DEFINITIE VAN EEN GEZONDE WONING IN RELATIE MET DE VERSCHILLENDE GCW-KLASSEN.

Een gezonde woning draagt niet bij aan het risico voor ongevallen, ziekten of als onacceptabel ervaren
hinder bij de bewoners en andere gebruikers voorzover er sprake is van normaal bewonersgedrag en
normaal gebruik van consumentenproducten.

In geval van een 3-sterren woning is dit ideaal bereikt voor zover technisch haalbaar met de huidige stand
der techniek. In detail betekent dit:
a. voor ongevallen in en om huis dat zij niet op ontwerp en uitvoering van de woning zijn terug te voeren;
b. voor allergische aandoeningen dat er geen sensibilisatie optreedt voor allergenen die van woningen

bekend zijn, met uitzondering van door de bewoners/gebruikers aangeschafte huisdieren (45% relatieve
vochtigheid op oppervlakken gedurende drie achtereenvolgende wintermaanden );[v.Bronswijk 1996]

c. voor hyperreactieve aandoeningen dat er geen hyperreactiviteit optreedt voor irritantia die van woningen
bekend zijn (geldt niet voor de roker zelf);

d. voor kwaadaardige nieuwvormingen dat de kans op ontstaan bij bewoners/gebruikers vanwege straling
en chemische invloeden die uit woningen bekend zijn gelijk is aan de kans die het gemiddelde buitenmi-
lieu oplevert;

e. voor geluidoverlast dat het aantal gehinderden in belevingsonderzoek maximaal 5% is (zijnde de
onderscheidingsgrens van de betreffende methode) ;[Kranendonk e.a. 1993]
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Met het oog op andere aan gebouwen gerelateerde ziekten zou later aan deze lijst van gezondheidskwalitei-
ten in het GCW kunnen worden toegevoegd:
f. bewoners/gebruikers vertonen geen infecties die aan woningkarakteristieken zijn gerelateerd;
g. bewoners/gebruikers vertonen geen infecties, allergische, hyperreactieve of maligne aandoeningen die

aan het stedenbouwkundig ontwerp zijn gerelateerd.

Het 1-sterniveau is het risico-niveau dat algemeen maatschappelijk gemiddeld als acceptabel wordt
ervaren en dat in de voorschriften van het Bouwbesluit is verwoord, zoals door de Woningwet is voorge-
schreven.

Het 2-sterrenniveau zit er tussenin, dit betekent voorlopig dat:
a. het ongevallenniveau van 1990 niet wordt overschreden;
b. er geen allergische ziekteklachten zijn die op uit woningen bekende allergenen zijn terug te voeren, met

uitzondering van allergenen van door de bewoners/gebruikers aangeschafte huisdieren (55% relatieve
vochtigheid op oppervlakken gedurende drie achtereenvolgende wintermaanden );[v.Bronswijk 1996]

c. er geen klachten over hyperreactiviteit zijn bij niet-rokenden;
d. de kans op ontstaan van kwaadaardige nieuwvormingen bij bewoners/gebruikers ten gevolge van uit de

woning bekende straling en chemische invloeden het midden houdt tussen het gemiddelde buitenniveau
en het Bouwbesluit-niveau;

e.er maximaal 10% gehinderden zijn door geluidoverlast, wanneer gemeten in belevingsonderzoek[Kranendonk

;e.a. 1993]

Met het oog op andere aan gebouwen gerelateerde ziekten zou later aan deze lijst van gezondheidskwalitei-
ten in het GCW kunnen worden toegevoegd:
f. bewoners/gebruikers vertonen geen infecties die aan woningkarakteristieken zijn gerelateerd die het

risico-niveau van 1990 overschrijden;
g. bewoners/gebruikers vertonen geen infecties, allergische, hyperreactieve of maligne aandoeningen die

aan het stedenbouwkundig ontwerp zijn gerelateerd die het risico-niveau van 1990 overschrijden.
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3 PRESTATIES IN HET BOUWBESLUIT DIE DE GEZONDHEID KUNNEN BEÏNVLOEDEN

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke prestaties in het Bouwbesluit worden gevraagd van een aantal
kwantificeerbare grootheden zoals geluidwering, specifieke volumestromen, oppervlakken e.d. voor
nieuwbouw. Zoals in deel 1 (Inleiding, bladzijde 4) is vermeld stelt het Bouwbesluit geen directe gezond-
heidseisen, doch alleen afgeleide bouwkundige eisen.
In de paragrafen is aangegeven welke NEN normen een rol spelen bij de betreffende artikelen uit het
Bouwbesluit. Ook is aangegeven welke praktijkrichtlijn (NPR) voorbeelden, aanwijzingen of een toelich-
ting op een norm geven.

3.1 Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke invloeden

In een vijftal artikelen van het Bouwbesluit komt de bescherming tegen schadelijke of hinderlijke invloeden
aan bod. Het betreft geluid en vocht.

Artikel Bouwbesluit Parameter Hygiënische prestatie

Bescherming tegen geluid van buiten
(Art.22)
NEN 5077 , NPR 5070[NNI 1991h] [NNI 1993]

Karakteristieke geluidwering van een B ) - 35 dB(A)
scheidingsconstructie; G min. > 20 dB(A)A;k

*

Bescherming tegen geluid van installa-
ties (Art.23) < 30 dB(A)
NEN 5077 , NPR 5070[NNI 1991h] [NNI 1993]

Karakteristieke A-gewogen installa-
tiegeluidniveau; LI;A;k

Geluidwering tussen ruimten (Art.24) Karakteristieke isolatie-index voor
NEN 5077 , NPR 5070 luchtgeluid; I > 0 dB[NNI 1991h] [NNI 1993]

lu;k

isolatie-index voor contactgeluid; Ico

Wering van vocht van buiten (Art.26)
NEN 2778 , NEN 2690 20.10  m /(m .s)[NNI 1991f] [NNI 1991d]

NPR 2652 , NPR 2877[NNI 1991i] [NNI 1991j]

Specifieke luchtvolumestroom ver-
blijfsgebied - kruipruimte

-6 3 2

Wering van vocht van binnen (Art. 27)
NEN 2778 Genormeerde binnenoppervlaktetem-[NNI 1991f]

NPR 2652 , NPR 2877 , peratuurfaktor; f-factor[NNI 1991i] [NNI 1991j]

NPR 2878[NNI 1991k]

0,65

) B = geluidbelasting in dB(A).*

Ten aanzien van de wering van vocht van buiten geldt een specifieke luchtvolumestroom naar een verblijfs-
gebied vanuit kruipruimte van maximaal 20.10  m /(m .s). De luchtstroom van de kruipruimte naar het-6 3 2

verblijfsgebied is vrij gering, zeker vergeleken met de totale ventilatie die voor het verblijfsgebied geldt.
Echter de lucht uit de kruipruimte zal in die woningen waar een tapijt ligt op de begane grond vloer ter
plaatse van de openingen en kieren zorgen voor condities waarin de huisstofmijt goed gedijt. Langs deze
weg is een mogelijke verontreiniging met huisstofmijtallergeen mogelijk.
In een eengezinswoning met een vloeroppervlak van 50 m  mag volgens de expliciete eis van het Bouwbe-2

sluit niet meer dan 3,6 m lucht per uur van de kruipruimte naar de woning stromen bij een verondersteld3 

drukverschil van 1 N/m . In de praktijk komt dat neer op een maximaal toegestaan lekoppervlak van 5 à 102

cm . Een kruipluik van 50 bij 75 cm  resulteert al gauw in een lekoppervlak dat groter is dan 10 cm .2 2 2

Doorvoeren van leidingen kunnen daar nog enkele vierkante centimeters aan toevoegen. In dit licht bezien
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zou de gestelde eis als een strenge eis gezien kunnen worden. Anderzijds geldt dat door een betere uitvoe-
ring van de leiding-doorvoeren en de afdichting van het kruipluik het in de praktijk mogelijk moet zijn om
voor het luchttransport tussen kruipruimte en verblijfsgebied een waarde te realiseren die een factor 2 onder
de gestelde eis ligt .[Schaap1996]

3.2 Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen

De bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen komt ter sprake in een zestal artikelen.
Het Bouwbesluit formuleert eisen ten aanzien van gaten en kieren van leidingdoorvoeren in de buitencon-
structies en geeft aan dat de luchtvolumestroom door die gaten gemaximaliseerd is.
In dit onderzoek zijn de doorvoeren tussen de ruimten in een bouwwerk mede van belang omdat versprei-
ding van ongedierte via deze openingen in een woning mogelijk is. In een rapport van de Britse Buildings
Research Establishment wordt uitgebreid aandacht besteed aan de problematiek van het vóórkomen en het
voorkómen van plaagdieren . De in dit rapport geformuleerde criteria ten aanzien van openingen en[BRE 1996]

kieren hebben betrekking op de situaties: buiten-binnen, kruipruimte-binnen, kruipruimte-buiten en binnen-
binnen.

Afvoer van afvalwater en faecaliën (Art.28) en Afvoer van hemelwater (Art.29)
NEN 3215 , NPR 3216[NNI 1991g] [NNI 1991l]

In deze artikelen worden niet in detail eisen gesteld ten aanzien van openingen ter plaatse van de aanslui-
tingen. Wel geeft het Bouwbesluit in artikel 71 een maximale waarde voor luchttransport door buitencon-
structies (buiten ÷ binnen) en in artikel 26 voor de beganegrond vloer (kruipruimte÷ binnen) én geeft in
artikel 35 aan dat tot een diepte van 0,6 m onder het maaiveld zich geen openingen mogen bevinden die
breder zijn dan 1 cm (kruipruimte ÷ binnen, kruipruimte ÷ buiten ). In bestaande woningen kunnen
verontreinigingen van de buiten- en binnenlucht zich tot op zekere hoogte door de woning verspreiden
omdat aan de scheiding binnen-binnen geen eisen worden gesteld.
In nieuwe woningen worden momenteel veelal de toiletten van mechanische afzuiging voorzien met de
afvoerlucht direct naar buiten. De luchttoevoer komt dan vanuit de woning het toilet binnen, in de regel via
de spleet onder de toiletdeur. Voor CARA patiënten kan hier een probleem ontstaan omdat ter plaatse van
de vloer relatief hoge luchtsnelheden optreden die vrij gemakkelijk allergenen vanuit het vloertapijt in de
ventilatielucht van het toilet kunnen brengen. De beste oplossing voor CARA patiënten zou zijn om het
toilet te ventileren met lucht direct van buiten, bijv. via een raam.

Luchtverversing (Art.30) NEN 1087[NNI 1991b]

Op het gebied van de luchtverversing maakt het Bouwbesluit onderscheid tussen verblijfsgebieden,
kookplaatsen en gemeenschappelijke verblijfsgebieden in woningen.
Verse buitenlucht komt langs verschillende wegen de woning binnen. In grote lijnen wordt hier onderscheid
gemaakt tussen gewilde en ongewilde ventilatie (door naden en kieren). De laatste wordt ook wel infiltratie
genoemd. Het Bouwbesluit maakt onderscheid tussen beiden door prestatie-eisen te stellen aan de ventilatie
via de hiervoor bedoelde voorzieningen en aan de luchtdoorlatendheid van de buitengevel. Aan de lucht-
doorlatendheid van de gevel zijn echter wel grenzen gesteld vanuit het gezichtspunt van energiezuinigheid
(zie ook onder paragraaf 3.7 inzake art. 71) .
De minimale ventilatie-eis is erop gericht om de schadelijke stoffen van mensen, dieren, planten, afwer-
kings- en bouwmaterialen e.d. af te voeren.
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Parameter Hygiënische prestatie

verblijfsgebied minimum van 7.10  m /s
luchthoeveelheid > 0,9.10 m /(s.m ) met een

toevoer van verse lucht 50% buitenlucht

-3 3 2

-3 3

kookplaats luchthoeveelheid 21.10  m /s-3 3

gemeenschappelijk verblijfsgebied minimum van 7.10  m /s
luchthoeveelheid > 0,9.10 m /(s.m ) met een

toevoer van verse lucht 100% buitenlucht

-3 3 2

-3 3

De voor de gezondheid van de mens belangrijke ventilatie is de totale hoeveelheid buitenlucht die de woning
binnenkomt, ventilatie plus infiltratie. De hoeveelheid infiltratielucht is, afhankelijk uiteraard van de grootte
van de naden en kieren vaak aanzienlijk. De regelgeving is erop gericht om de infiltratie te beperken.

Verbrandingslucht en rook (Art.32) NEN 2757[NNI 1991e]

Het Bouwbesluit bevat niet in detail eisen ten aanzien van openingen ter plaatse van de doorvoer van het
afvoerkanaal, zodat ook hier risico bestaat voor de verspreiding van ongedierte en luchtvervuiling binnens-
huis. Zie ook de opmerkingen in de inleiding van deze paragraaf inzake de generieke eisen ten aanzien van
de luchtdichtheid van de woning en de plaagdieren.
Uit de praktijk zijn, vooral bij astma patienten, gevallen bekend dat verbrandingsgassen van HR toestellen
door hun lage temperatuur, bij windstil weer, langs de gevel naar beneden zakken en op deze manier via
ventilatieopeningen of ramen de woning binnenkomen. Voor mensen die gevoelig zijn voor de verontreini-
gingen die op deze wijze in de ventilatielucht komen lijkt de enige remedie om geen HR toestellen toe te
passen.

Beperking van de toepassing van schadelijke materialen (Art.33) NEN 2795[NNI 1985]

Schadelijke materialen zijn niet toegestaan. Dit betreft echter alleen de emissies van nieuwe, schone
materialen. Na verloop van tijd zullen wanden echter altijd vervuilen waardoor de reinigbaarheid van de
wanden, afhankelijk van de materiaalkeuze, van belang is.
Via ministeriële regelingen zijn in enkele gevallen voorschriften gegeven ten aanzien van voor de gezond-
heid onaanvaardbare situaties.

Beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige schadelijke stoffen of straling 
(Art 34)
Hoewel artikel 34 toelaat dat op het gebied van Radon een ministeriële regeling wordt uitgevaardigd, is dat
nu nog niet het geval.
Volgens het Beleidsstandpunt Radon  wordt de volgende doelstelling haalbaar geacht:[VROM 1993]

- Zodanige aanpassing van de bouwwijze dat de gemiddelde radonconcentratie in nieuwbouwwoningen
niet meer dan 20 Bq/m  zal bedragen;3

- Op termijn bestaande woningen zodanig aanpassen dat de gemiddelde radonconcentratie in deze
woningen niet meer dan 20 Bq/m  zal bedragen.3

- Voorkomen dat de gemiddelde bijdrage van bouwmaterialen aan het stralingsrisico in het binnenmilieu
groter wordt dan de gemiddelde bijdrage zoals die in 1984 is bepaald, namelijk 0,7 mSv/jaar.
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3.3 Wering van schadelijk of hinderlijk gedierte

De wering van schadelijk en hinderlijk ongedierte in het Bouwbesluit is alleen expliciet uitgewerkt voor
ratten en muizen (zie ook de opmerking aan het begin van paragraaf 3.2 inzake plaagdieren). Ongedierte
dat de woning is binnengedrongen kan zich ongehinderd over de woning verspreiden (artikel 29). Mogelijke
technische maatregelen voor het weren van de verspreiding van ongedierte binnen het gebouw is onderdeel
van de vakopleiding tot ongedierte bestrijdingstechnicus en ongedierte bestrijdingsdeskundige door de
Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (SVO) waarvan het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onze opdrachtgever, een der oprichters is.

Bescherming tegen ratten en muizen (Art.35)
Onafsluitbare openingen in scheidingsconstructies mogen niet breder zijn dan 1 cm. Tot een diepte van 0,6
m onder het maaiveld mogen zich geen openingen bevinden die breder zijn dan 1 cm. Deze eis laat de
toegang van muizen en jonge ratten onverlet.

3.4 Watervoorziening

In artikel 36 van het Bouwbesluit is bepaald dat in een woongebouw een voorziening voor drinkwater
aanwezig moet zijn zodat gebruik kan worden gemaakt van water dat voor de menselijke consumptie en
hygiëne geschikt is. De Drinkwaterwet regelt de gezondheidseisen voor leidingwater.

Warmwatervoorziening (Art 38)
Het Bouwbesluit stelt betreffende de warmwatervoorziening:
- Geen expliciete eisen ten aanzien van openingen ter plaatse van de aansluitingen / doorvoeren.
- Geen expliciete eisen ten aanzien van Legionella infecties. Ondanks dat de Drinkwaterwet- en regelge-

ving zich bezighoudt met de gezondheidseisen voor leidingwater, komen in Nederland regelmatig
Legionella infecties tengevolge van geïnfecteerd water voor. Volgens publicaties van de Hoofdinspec-
teur voor de Curatieve en Preventieve Gezondheidszorg worden gemiddeld in Nederland iedere maand
3-4 nieuwe gevallen van Legionella-longontsteking (Legionairsziekte) gerapporteerd . Zonder[HCPG 1997]

behandeling overlijdt 15-25% van de overigens gezonde personen die de ziekte opdoen en een veel hoger
percentage van de patiënten met een gestoord afweersysteem. Legionella is verantwoordelijk voor 1-8%
van alle gevallen van longontsteking en voor 4% van de dodelijk verlopende longontstekingen die in
ziekenhuizen zijn opgedaan .[Berkow e.a. 1992]

De longontstekingen betreffen slechts de ernstiger vormen van Legionella-infecties. De mild verlopende
Pontiac-koorts met haar griepachtige verschijnselen (enkele dagen koorts, spierpijn en hoofdpijn), zal
meestal niet als een legionellose herkend worden. De werkelijke incidentie van Legionella-infecties ligt
daarom in Nederland minstens enkele tientallen malen hoger dan 3-4 per maand.

3.5 Daglichttoetreding

Daglicht en uitzicht (Art 39) NEN 2057[NNI 1991c]

De expliciete eisen die gesteld worden aan daglicht en uitzicht zijn gerelateerd aan algemeen welbevinden
maar niet direkt aan de ziekten en hinder die onderwerp zijn van dit onderzoek.
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3.6 Veiligheid (bestaande bouw)

De veiligheid betreft constructieve veiligheid, gebruiksveiligheid, brandveiligheid en sociale veiligheid. Zij
komen voor in de Bouwbesluit Afdeling 1 “Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid” artikelen 73 t/m
88. Zij zijn in deze opzet voor de GCW vooralsnog slechts summier opgenomen.

3.7 Energiezuinigheid

Energiezuinigheid komt in het Bouwbesluit voor onder de paragrafen thermische isolatie, luchtdoorlatend-
heid en energieprestatie.

Thermische isolatie (Art.70) NEN1068[NNI 1991a]

De thermische weerstand van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied dient een waarde
te hebben van ten minste 2,5 m K/W.2

Ten aanzien van de problematiek in deze studie hebben luchtdoorlatendheid en energieprestatie een indirect
effect:
Luchtdoorlatendheid (Art.71) NEN 2686[NNI 1988a]

Ter beperking van het warmteverlies door tocht (door onbedoelde openingen) mag de uitwendige schei-
dingsconstructie (buitenmuren en vloeren boven de kruipruimte) geen grotere luchtvolumestroom hebben
dan 200 dm /s bij een luchtdrukverschil van 10 Pa. Een indirect effect betreft de wering/toetreding van3

vocht.

Energieprestatiecoëfficiënt (Art.71a) NEN 5128[NNI 1994]

Per 15 december 1995 geldt voor nieuw te bouwen woningen de Energieprestatiecoëfficiënt. Deze norm
geeft een maximale waarde voor de Energieprestatiecoëfficient, een dimensieloos getal die het berekende
primaire energiegebruik relateert aan een normgebruik. Voor woningen dient de E
nergieprestatiecoëfficient kleiner te zijn dan 1,4. Een indirect effect is terug te voeren op de f-factor en de
relative vochtigheid ter plaatse van oppervlakken.
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Figuur 4.1a Gemiddelde temperatuur
in EC over het tijdvak
1931-1960 voor de
maand januari .[KNMI 1972]

Figuur 4.1b Gemiddelde
neerslaghoeveelheid voor
het winterhalfjaar (okt-
mrt) voor het tijdvak
1941-1970 .[Buishand e.a. 1980]

4 BINNENMILIEU-PROBLEMEN EN GEBOUWKENMERKEN 

De relevante gebouwkenmerken die in deel 1 geïdentificeerd zijn worden in dit hoofdstuk nader uitgewerkt.
Het betreft de locatie van het gebouw, het woningtype, de leeftijd, de bouwwijze, het materiaalgebruik, de
installaties, de inrichting en het gebruik.

4.1 Geografische locatie en standplaats

Het allergeengehalte in het binnenmilieu als gevolg van vochtminnend ongedierte, zoals mijten en schim-
mels kan mede worden beïnvloed door de geografische locatie en standplaats (bouwlocatie).

Hoewel Nederland klein genoemd kan worden, zijn er toch duidelijke verschillen in gemiddelde wintertem-
peratuur buiten en daarmee in droogte van de ventilatielucht in de winter .  Om hetzelfde[v.Bronswijk 1996]

droogte-niveau in de woning te bereiken (bij vergelijkbaar bewonersgedrag) zal in de winter aan de kust een
hoger ventilatievoud nodig zijn dan bijvoorbeeld in Oost-Groningen. Ook de hoogte van de radonconcentra-
tie is geografisch bepaald en voornamelijk afhankelijk van de grondsoort . In een vervolgonder-[Vaas e.a. 1991]

zoek kan een expertsysteem gebouwd worden waarbij een GIS aan deze data gekoppeld wordt. Hiermee
kunnen dan ook globale ventilatiealgoritmen worden meegegeven. In figuur 4.1 zijn enkele klimatologische
gegevens weergegeven van Nederland. In figuur 4.1a is de luchttemperatuur weergegeven, in figuur 4.1b de
gemiddelde neerslaghoeveelheid, berekend voor het tijdvak 1941-1970, en in figuur 4.1c de jaargemiddelde
potentiële windsnelheid.
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Figuur 4.1c Jaargemiddelde potentiële wind-
snelheid in Nederland .[Wieringa e.a. 1983]

Het effect van het klimaat (lokatie) is in deze fase van
het onderzoek niet precies duidelijk te maken omdat
voor een dergelijke analyse uitgebreide klimaatgege-
vens nodig zijn die op dit moment niet ter beschikking
staan. In vervolgonderzoek is het effect van het kli-
maat eventueel inzichtelijk te maken op basis van si-
mulaties zoals die zijn beschreven in bijlage A. De
resultaten kunnen vervolgens in het eerder genoemde
expertsysteem worden opgenomen. Voor toekomstige
bouwprojecten is met dit expertsysteem dan aan te
geven wat het effect van de lokatie-keuze is.

De grondwaterstand, de aanwezige grondsoort en de
opbouw van de ondergrond hebben invloed vanwege
hun effect op de regenwaterafvoer en de snelheid van
droging na een regenbui of mist.

Het zal duidelijk zijn dat de bouwlocatie ook invloed
heeft op de te verwachten overlast van buitenlawaai.

Het vroegere gebruik van de standplaats, ten slotte,
kan wijzen op een bodemvervuiling waarbij gezond-
heidsschadelijke verbindingen de woning kunnen
binnendringen.

4.2 Woningtype en -leeftijd

Over het algemeen is er weinig verschil in binnenmilieuproblematiek tussen de diverse voorkomende
woningtypen. Ook in de analyse van de binnenmilieuproblemen (zie deel 1) is zo’n verschil niet gevonden.
Woningen gebouwd na 1960 zijn in vergelijking tot oudere woningen meestal wel vochtiger vanwege de
uitgevoerde energiebesparingsmaatregelen die behalve warmte ook meer vochtige en vervuilde lucht
binnenhouden. Dit is geassocieerd met een hoger mijtenallergeengehalte in het tapijt. Oudere woningen
hebben daarentegen meer mijtenallergeen in het bedtextiel vermoedelijk vanwege het vaak afwezig zijn van
verwarming in de slaapkamer .[vd Lucht e.a. 1995]

Wooneenheden in flats hebben gemiddeld een lagere vochtigheid dan rijtjeshuizen en eengezinswoningen
vanwege de warmere vloeren door de verwarmde ruimten onder de vloer . Dit beeld[vd Lucht e.a. 1995, v.Bronswijk 1991]

wordt bevestigd door de resultaten van de simulaties zoals deze zijn beschreven in bijlage A. Uit tabel A1
is af te lezen dat de kans dat er gedurende 3 maanden onafgebroken een situatie aan de binnenzijde van de
buitenwand en op de begane grond vloer bestaat waarvoor geldt dat de relatieve vochtigheid onder de 55%
ligt, groter is bij een flatwoning dan bij een eengezinswoning. Vergelijk hiertoe variant F1, W2 en W3.

4.3 Bouwwijze en materiaalgebruik

De belangrijkste gezondheidskundige aspecten van bouwwijze en materiaalgebruik betreffen:
 - Emissies van carcinogene stoffen, irritantia en allergenen door organismen op bouw- en afwerkmateria-

len. Bouwproducten moeten voldoen aan de EEG richtlijn Bouwproducten . Zodra op basis van de[EC 1994]

richtlijn bouwproducten Europese technische specificaties zijn vastgesteld moeten producten de CE-
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markering voeren, waaruit blijkt dat aan de specificaties is voldaan.
 - Thermische isolatie van de gebouwschil. Uit tabel A1 blijkt het effect hiervan, vergelijk hiertoe bijvoor-

beeld de variant W2 en W4. Er is een duidelijke toename van het aantal uren dat de conditie aan de
buitenwand ongunstig is met betrekking tot de relatieve vochtigheid.

 - Hygroscopiciteit van de gebruikte materialen.
 - Reinigbaarheid van de binnenzijde van de gebouwschil en de ruimtescheidende structuren.

Van een aantal natuurlijke materialen zoals natuurrubber en tropische houtsoorten is allergeen-afgifte
bekend. Deze materialen dienen te worden vermeden. Dit geldt ook voor materialen die zeer gemakkelijk
schimmelen (bijvoorbeeld vloeruitvlakmiddelen waarin caseïne is verwerkt). Wil men dit soort produkten
toch gebruiken dan is een preventieve behandeling met bijvoorbeeld persistente pesticiden nodig, hetgeen
echter uit milieu-overwegingen minder gewenst is.

In recent onderzoek  is bekendheid gegeven aan de relatie van het afwerkmateriaal en de[Adan 1994, 1995]

ventilatie in woningen met het schimmel-probleem. De betekenis van ventilatie voor het bestrijden van
schimmelgroei ligt genuanceerder dan tot dusver werd aangenomen. De hoeveelheid ventilatie speelt een
belangrijke rol bij het energiegebruik van een woning. Verlaging van de ventilatie zal leiden tot een
gemiddeld hogere luchtvochtigheid in woningen en daarmee ook tot een stijging van het schimmel-risico. In
een groot aantal gevallen (natte ruimten) kunnen schimmelproblemen echter vermeden worden door
(afwerk)materialen te kiezen die ongevoelig zijn voor schimmelgroei. TNO Bouw en de Stichting Bouwre-
search hebben inmiddels de eerste stap gezet voor de ontwikkeling van een bepalingsmethode voor de
schimmelgevoeligheid van bouwmaterialen in het binnenmilieu en een daaraan gekoppeld kwaliteitssys-
teem.

In dit verband is bovendien extra aandacht nodig voor het droog opslaan en verwerken van alle natuurlijke
bouwmaterialen die door hun aard nu eenmaal gevoelig zijn voor aantasting door allergeenproducerende
schimmels, insekten en mijten. Verder zijn alle ruwe of zeer hygroscopische afwerkingsmaterialen te
vermijden daar zij nauwelijks effectief gereinigd kunnen worden.

Een ander gezondheidsaspect van zowel de bouwwijze en de benutte bouw- en afwerkmaterialen betreft
hun bouwakoestische prestaties, die bij het vaststellen van gezondheidskundig verantwoord woningontwerp
dienen te worden meegenomen.

4.4 Installaties

Ventilatie- en verwarmingsinstallaties, sommige warmwatervoorzieningen (afvoerloze gasgeiser) en
kooktoestellen (op aardgas) behoren tot de belangrijkste beïnvloeders van het binnenmilieu [vd Lucht e.a.1995,

. Door de lagere luchtdoorlatendheid van de schil van de woning speelt in de praktijkv.Dongen 1996, v.Bronswijk 1991]

ook het bewonersgedrag een belangrijke rol bij het handhaven van een goed ventilatieniveau.

Uit een door TNO Bouw opgebouwd bestand met gegevens omtrent de luchtdoorlatendheid van
woningen  blijkt de gemiddelde luchtdoorlatendheid van eengezinswoningen ongeveer 274[Cornelissen e.a. 1994]

dm /s te zijn. Flatwoningen blijken ongeveer een factor 3 dichter te zijn dan eengezinswoningen met3

ongeveer   95 dm /s. Verder blijkt uit het bestand dat de laatste 20 jaar de luchtdoorlatendheid van een-3

gezinswoningen met ongeveer een factor 4 is afgenomen. De luchtdoorlatendheid van flatwoningen is de
laatste 40 jaar nagenoeg niet afgenomen. Van het totale woningbestand aan flatwoningen voldoet ruim 93%
(anno 1996) aan de luchtdoorlatendheidseis van 200 dm /s uit het Bouwbesluit. Van de eengezinswoningen3

gebouwd voor 1980 voldoet ongeveer 14% van de woningen aan de eis van 200 dm /s uit het Bouwbesluit.3

Van de eengezinswoningen gebouwd na 1980 voldoet ongeveer 90% van de woningen aan de eis van 200
dm /s uit het Bouwbesluit. Er is een duidelijke afname van de luchtdoorlatendheid van de eengezinswoning-3
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Figuur 4.2 Cumulatieve verdeling van de lucht-
doorlatendheid van flat-woningen. Uit:
[Cornelissen e.a. 1996]

Figuur 4.3 Cumulatieve verdeling van de luchtdoor-
latendheid van eengezinswoningen voor
de situatie voor 1980 en daarna. Uit:
[Cornelissen e.a. 1996]

en die gebouwd zijn na 1980, hetgeen betekent dat het deel van de ventilatie afkomstig van infiltratie, is
afgenomen. In de figuren 4.2 en 4.3 zijn een aantal resultaten uit het databestand op grafische wijze
weergegeven.

Wat betreft de warmwatervoorziening is van de afvoerloze gasgeiser in de keuken vastgesteld dat deze de
stikstofoxide-concentratie ook in de woonkamer verhoogt . Ook fornuis en oven op aardgas zal[vd Lucht 1995]

dit probleem geven wanneer de afzuigkap niet wordt gebruikt of onvoldoende capaciteit heeft. 

In de huiselijke wasmachine moet een temperatuur vanminimaal 60°C bereikt worden ter doding van
huisstofmijten in het lijf- en linnengoed  . Voor die wasmachines die tevens worden aangesloten[v.Bronswijk 1991]

op de warmwatervoorziening en zelf geen verwarmingsspiraal hebben geldt dat deze temperatuur niet
bereikt wordt omdat de maximale water-aanvoer temperatuur in deze gevallen 60°C is.

Een effectieve volledige afvoer van de verbrandingsgassen is noodzakelijk, ook bij hoogrendementsketels
waarbij de afvoergassen vanwege hun lagere temperatuur moeilijker te verwijderen zijn. Vooral het risico
van het via de ventilatievoorzieningen opnieuw in huis brengen van de afvoergassen verdient aandacht. Het
goed en gemakkelijk reinigbaar maken (naar ontwerp en plaatsing) van ventilatievoorzieningen en verwar-
mingslichamen maakt de bronbestrijding van irritantia compleet.

Het achterwege laten van verwarming of het lager zetten van de verwarming gedurende sommige delen van
het etmaal of in bepaalde delen van de woning, leidt periodiek tot een hogere lokale relatieve vochtigheid en
een grotere blootstelling aan huisstofmijtenallergeen. Uit tabel A1 blijkt dit effect. Vergelijk hiertoe
bijvoorbeeld de varianten W4_11 en W4_12. Deze hebben een ventilatievoud volgens de eisen in het
Bouwbesluit. Het toepassen van nachtverlaging leidt ertoe dat een groot gedeelte van de tijd de condities
betreffende de relatieve vochtigheid aan de wand slecht zijn. Wordt het ventilatievoud daarentegen ver-
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hoogd tot 2 maal per uur, zie variant W4_3 en W4_5, dan leidt nachtverlaging slechts gedurende geringe
tijd tot een verslechtering van de conditie aan de wand.
Een warme vloer daarentegen, bijvoorbeeld door aanleg en doorlopend winters gebruik van vloerverwar-
ming, vermindert de mijtengroei op de vloer in tapijt of kleden en verlaagt daardoor vermoedelijk de
blootstelling aan huisstofmijtenallergeen. In tabel A1 wordt dit effect bevestigd, vergelijk hiertoe bijvoor-
beeld de varianten W3_10 en W3_11 (beide met vloerverwarming) met W3_9 (zonder vloerverwarming).
Bij variant W3_11 is duidelijk te zien dat vloerverwarming leidt tot een gemiddeld lagere relatieve vochtig-
heid aan de vloer.
Het gezondheidskundig noodzakelijke ventilatieniveau van een woning hangt af van de grootte van de
woning en het aantal aanwezige personen . Voor het in het Bouwbesluit geformuleerde wettelijk[v.Bronswijk 1991]

minimum ventilatieniveau is dit beperkt tot de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied. Bij aanwezigheid
van huisdieren of kamerplanten worden uit gezondheidsoverwegingen aan de ventilatie additionele capaci-
teitseisen gesteld. In tabel 4.1 staan enkele gegevens over de produktie van vocht door personen en andere
vochtbronnen in woningen .[IEA 1991]

Tabel 4.1 Vocht in woningen geproduceerd door mensen, planten en enkele activiteiten .[IEA 1991]

mensen lichte activiteit    30 - 60 g/h
middelzware activiteit  120 - 200 g/h
zwaar werk  200 - 300 g/h

badkamer bad ca.     700 g/h
douche ca.   2600 g/h

keuken koken en voedselbereiding 600 - 1500 g/h
daggemiddelde       100 g/h

planten en bloemen in potten      5 - 15 g/h

middel grote rubberplant (Ficus elastica)    10 - 20 g/h

open wateroppervlak ca. 40  g/(m .h)2

wasdrogen gecentrifugeerd    50 - 200 g/h
nat  100 - 500 g/h

Bij mechanische afzuiging ontstaan nieuwe problemen. De luchtkanalen die de afgewerkte lucht afvoeren,
raken aan de binnenzijde bezet met fijn stof dat in de zomer (wanneer de afgevoerde lucht een relatieve
vochtigheid heeft van 55% of meer) bewoond zal raken met mijten, schimmels en insekten die alle allerge-
nen afgeven . Vandaar dat deze kanalen een beveiliging nodig hebben[v.Bronswijk 1991, Elixman 1988, Rylander e.a.1989]

voor terugslag (mogelijk bijvoorbeeld tijdens stoomuitval) en bovendien aan de binnenzijde periodiek
gereinigd moeten worden om irritatie van neus, keel, ogen en luchtwegen van mensen met allergische /
hyperreactieve aandoeningen te voorkomen.
Wanneer ook de toevoerlucht via kanalen wordt aangevoerd, zoals dat bij gebalanceerde ventilatie of
airconditioning het geval is, dan komt het probleem van de inwendige reiniging van luchtkanalen erbij.
Deze kanalen zijn binnen ½-1 jaar bewoond door allerhande allergeen- en irritantiaproducerende organis-
men, zodat een halfjaarlijkse schoonmaakbeurt noodzakelijk wordt voor woningen waarin mensen met
astma of COPD verblijven. In geval van een airconditioning-systeem is regelmatig schoonmaakonderhoud
van de bevochtigings- en ontvochtigingsunits noodzakelijk om de door bacteriën geproduceerde endotoxi-
nen en door schimmels afgegeven allergenen en mycotoxinen te verwijderen.
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4.5 Inrichting en gebruik

Hoewel inrichting en gebruik van de woning strikt gezien niet tot de gebouwkenmerken gerekend kunnen
worden, zijn de gebouwkenmerken wel voorwaardenscheppend in dit verband. Toch heeft het bewonersge-
drag maar een beperkte invloed op de binnenmilieu-kwaliteit zoals bleek uit het Binnenmilieu-Luchtweg-
Onderzoek in het noorden des lands  en het astma onderzoek in Denemarken[vd Lucht 1995] [v.Bronswijk 1991, Harving e.a.

. Hoewel voorlichting aan bewoners betreffende extra ventileren en extra stoken vermoedelijk effectief1992]

kan zijn, bleken de daadwerkelijk aanwezige gebouwkenmerken van groter belang.

Eén soort bewonersgedrag, het roken van sigaretten, heeft echter wel een duidelijk binnenmilieuvervuilend
effect, vooral wat betreft het gehalte aan zwevend stof binnenshuis. De huidige ventilatievoorzieningen zijn
niet in staat om deze vervuiling voldoende te beperken zodat van hinder sprake blijft. Hier is duidelijk
ruimte voor nieuwe technologie. De aanwezigheid van woningtextiel, zoals tapijt, heeft geen invloed op dit
stofgehalte . Op de mijtenallergeenvervuiling binnenshuis heeft het slechts onder vochtige[vd Lucht 1995]

binnenmilieu-omstandigheden een stimulerende invloed .[v.Bronswijk 1991]

4.6 Overzicht van klachten-oorzaken

Uit de inventarisatie zoals die is uitgevoerd in deel 1 van deze studie volgt een lijst met klachten ten aanzien
van het binnenmilieu. Van deze klachten zijn de oorzaken gesorteerd volgens de codering van het BIMI. In
bijlage B is een overzicht gegeven van 2182 klachten van Woningbouwverenigingen, niet-BIMI-GGD’s,
Thuiszorginstellingen en Binnenmilieubedrijf en van 802 klachten van BIMI-GGD’s. In deel 1 van dit
onderzoek kwamen in dit verband de volgende feiten naar voren:
- bij ca. 30% van de klachten is een oorzaak aan te wijzen;
- het merendeel hiervan is door de medische hulpverleners herleid tot bouwkundige klachten;
- 30-40% van de bouwkundige klachten zijn het gevolg van gebreken (bijv. lekkage) die in het Bouwbe-

sluit voor nieuwe en te renoveren woningen niet zouden zijn toegestaan.

Dit zou kunnen betekenen dat in ieder geval in 10% van de gevallen de gezondheidsproblematiek is
gesitueerd in woningen die beneden het Bouwbesluit-niveau voor nieuwe en te renoveren woningen functio-
neren en in de GCW geen ster zouden krijgen.
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5 KWANTIFICEREN VAN DE RANDVOORWAARDEN VOOR CLASSIFICATIE

In dit hoofdstuk zal voor zover dat nu mogelijk is worden aangegeven welke grenswaarden kunnen worden
gehanteerd voor een aantal prestaties van bouwkundige grootheden, binnen de verschillende niveau’s in de
classificatie. Zoals in deel 1 van dit onderzoek al is aangegeven, kan de woning zelf van GCW-klasse
veranderen door bijvoorbeeld een groter aantal gebruikers, na-isolatie, plaatsing van een hoogrendements-
ketel, aanbouw van een garage, veranderingen in de bemaling van de ondergrond, of bepaalde bedrijfsvesti-
gingen in de directe nabijheid. In het algemeen zal een GCW-classificatie bijv. niet langer dan 5 jaar geldig
kunnen zijn en bovendien herhaald moeten worden bij wisseling van bewoners. In de bestaande woning-
voorraad kunnen woningen voorkomen uit alle drie de klassen.

Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke invloeden

prestatie
t.a.v.:

GCW klasse

* ** ***

Bescherming tegen
geluid van buiten

GA;k
B ) - 35 dB(A) *

min. > 20 dB(A)
B - 30 dB(A) B - 30 dB(A)

min. > 25 dB(A) min. > 25 dB(A)

Bescherming tegen
geluid van installaties

L < 30 dB(A) < 25 dB(A) < 25 dB(A)I;A;k

Geluidwering tussen
ruimten

I  / I $ 0 dB +5 / +10 dBlu;k co +10 / +15 dB

Wering van vocht
van buiten

Q 20.10  m /(m .s) 10.10  m /(m .s) 10.10  m /(m .s)kruipruimte
-6 3 2 -6 3 2 -6 3 2

Wering van vocht
van binnen

f-factor 0,65 < f < 0,75 0,75# f  < 0,85 f $ 0,85

) B = geluidbelasting in dB(A)*

Vooruitlopend op een classificatie voor schimmelgevoeligheidskwaliteit  zijn hierin drie klassen[Adan 1995]

onderscheiden. Afhankelijk van de mate van warmte-isolatie van een constructie kan volstaan worden met
een (afwerk)materiaal van klasse A, B of C (A = ongevoelig, C = gevoelig). Op basis hiervan is een eerste
aanzet gemaakt voor een indeling van de f-factor.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de bij de schimmelgevoeligheids-classificatie gehanteerde grensvoch-
tigheid 15% hoger ligt dan bij huisstofmijten. De f-factor tegen schimmelgroei is wellicht geschikt voor het
2-sterren niveau, voor het 3-sterren niveau zal een hogere waarde nodig zijn. De genoemde waarden voor
de f-factor hebben geen exacte waarde en nader onderzoek zal dan ook meer duidelijkheid moeten geven
over de meest geschikte grenswaarden.



TNO-rapport

96-CBO-R1285 mei 1997 pagina 2-19

Wering van schadelijk of hinderlijk gedierte

Bescherming tegen ratten, muizen en andere plaagdieren.

Grootte van de openingen (kieren, sple- GCW klasse
ten) ter plaatse van de doorvoeren

* ** ***

Voor ratten en muizen < 10 mm < 5 mm < 5 mm

Voor de meeste insekten - - < 1 mm

De verschillende waarden voor de wering van ratten en muizen hebben betrekking op de leeftijd van het
dier. Jonge ratten en muizen kunnen openingen met een diameter van 10 mm nog passeren, maar openingen
van 5 mm niet meer. 

Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen

Uit de berekeningen zoals beschreven in bijlage A kunnen een aantal conclusies worden getrokken ten
aanzien van de hoeveelheid ventilatielucht. Bepalend uit het oogpunt van gezondheid is de relatieve
vochtigheid (RV) nabij het wandoppervlak. Het verlagen van de relatieve vochtigheid nabij het wandopper-
vlak wordt bewerkstelligd door de hoeveelheid ventilatielucht te vergroten.
Voor de 2-sterren klasse dient dit gedurende drie achtereenvolgende wintermaanden lager te zijn dan 55%
en voor de 3-sterren klasse lager dan 45% gedurende eenzelfde periode. Bij een bepaalde vochtproductie
hebben twee parameters een grote invloed op de temperatuur- en vochthuishouding aan het oppervlak nl. de
luchttemperatuur en het ventilatievoud.
Bij een binnenluchttemperatuur hoger dan 18EC en een hoog ventilatievoud neemt de RV aan het oppervlak
wel sterk af maar ook de RV van de binnenlucht wordt lager dan 35% waardoor uitdroging van de slijm-
vliezen kan ontstaan. In de praktijk dient hiervoor een signalering ontwikkeld te worden en een mogelijk-
heid om, bijvoorbeeld door middel van het regelen van het ventilatievoud of de luchttemperatuur, de RV
nabij de wanden te laten stijgen tot in het interval 45 - 55%.

Uit tabel A1 en A2 volgt dat daar waar is gerekend met een ventilatievoud van 2 uur  (1,4 dm /(s.m ))-1 3 2

alleen in die gevallen geen of een laag risico (RV < 55% gedurende 3 maanden) aan het wandoppervlak
bestaat indien de binnenluchttemperatuur niet lager is dan 21°C, op een enkele variant (F1_1) na.
In die gevallen waar is gerekend met een ventilatievoud van 2,8 uur  (2 dm /(s.m )) is het risico aan het-1 3 2

wandoppervlak afwezig of zeer gering, ook bij een luchttemperatuur van 18°C.
Het verder verhogen van het ventilatievoud heeft (bij gelijkblijvende vochtproduktie) weinig effect omdat
daarmee de vochtinhoud van de lucht niet meer verder afneemt en bijgevolg de conditie aan de wand niet
meer wijzigt. Het verhogen van de luchttemperatuur zal wel effect sorteren maar het is niet wenselijk om in
de slaapkamersituatie een luchttemperatuur van 23°C of hoger te realiseren.
Op basis van de berekeningen in bijlage A wordt voor de hoeveelheid verse toevoerlucht in een verblijfsge-
bied gesteld dat deze voor een 2-sterren GCW-klasse minimaal 1,4.10  m /(s.m ) en voor een 3-sterren-3 3 2

GCW-klasse 2.10  m /(s.m ) moet zijn.-3 3 2

In de tabel op de volgende pagina staan de waarden voor de verschillende GCW-klassen samengevat.  Als
de waarden voor de luchthoeveelheid in deze tabel worden vergeleken met de Europese norm in voorberei-
ding  dan ontstaat het volgende beeld ten aanzien van het percentage ontevredenen inzake de[prENV1752]

ventilatiehoeveelheid. Bij deze analyse is uitgegaan van een bezetting van de ruimte door 2 personen en een
vloeroppeervlak van 12 m  voor bijvoorbeeld de slaapkamer. Voor de waarde van 0,9 dm /(s.m ) voor de2 3 2
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1-ster klasse geldt volgens de Europese ontwerpnorm een percentage ontevredenen van ca. 30%. Voor de
2-sterren klasse, met een luchthoeveelheid van 1,4 dm /(s.m ) zou volgens dezelfde aannamen een percenta-3 2

ge ontevredenen gelden van ca. 20%. Grosso modo geldt voor de 3-sterren klasse een percentage ontevrede-
nen van 15%. Indien volgens de methode zoals beschreven in de ontwerpnorm een percentage ontevredenen
van 5% gehaald zou moeten worden impliceert dit een luchthoeveelheid van ca. 28 m /(s.m ). Het lijkt3 2

onwaarschijnlijk dat het percentage ontevredenen correspondeert met het gezondheidsrisico waarvan in dit
rapport sprake is. Toekomstig onderzoek zou hieromtrent uitsluitsel moeten geven.

Luchtverversing
prestatie

t.a.v.:

GCW klasse

* ** ***

verblijfsgebied min. 7.10  m /s min. 14.10  m /s min. 14.10  m /s

luchthoeveel- > 0,9.10 > 1,4.10 > 2.10
m /(s.m ) m /(s.m ) m /(s.m )

toevoer van 50% 100% 100%
verse lucht buitenlucht buitenlucht buitenlucht

-3

heid 3 2

-3 3

-3

3 2

-3 3

-3

3 2

-3 3

kookplaats luchthoeveel-
heid

21.10  m /s 21.10  m /s 21.10  m /s-3 3 -3 3 -3 3

gemeenschappelijk
verblijfsgebied min. 7.10  m /s min. 14.10  m /s min. 14.10  m /s

luchthoeveel- > 0,9.10 > 1,4.10 > 2.10
m /(s.m ) m /(s.m ) m /(s.m )

toevoer van  100% 100% 100%
verse lucht buitenlucht buitenlucht buitenlucht

-3

heid 3 2

-3 3

-3

3 2

-3 3

-3

3 2

-3 3

De berekeningen zoals die voor dit onderzoek zijn uitgevoerd zijn beperkt in hun omvang en kennen een
aantal uitgangspunten die in appendix A zijn verwoord. In bijlage A wordt gerekend met verschillende
ventilatie-hoeveelheden. Hier is steeds de totale ventilatie bedoeld (zie paragraaf 3.2 onder luchtverver-
sing). De in bovenstaande tabel genoemde ventilatiehoeveelheden zijn afgeleid op basis van criteria die
gelden voor het niet kunnen leven van huismijten. Nader onderzoek is nodig om uit te zoeken of de voorge-
stelde verhoging van de ventilatie voor de twee- en drie-sterren klassen voldoende is om ook de andere
stoffen (zoals CO , vluchtige chemische verbindingen, stof e.d.) effectief af te voeren.2

In ‘An update on long lasting mite avoidance. Dwelling construction. Humidity Management. Clea-
ning’  geeft Jens Korsgaard een bijdrage ‘The heat climate and domestic growth, an example of[v.Bronswijk 1991]

climatic therapy’ waarin hij de benodigde ventilatie afhankelijk stelt van de gezinsgrootte en het grondop-
pervlak van de woning. In figuur 5.1 is een kaart gegeven die zijn team heeft gemaakt voor een specifieke
geografische situatie in Denemarken. De ventilatie is afhankelijk van de gemiddelde buitenluchtvochtigheid
in het stookseizoen in dat bepaald gebied.
Figuur 5.1 illustreert de enorme behoefte aan ventilatie indien het mijt-vrij houden van een woning uit-
gangspunt is.
In Nederland zal die ventilatiebehoefte nog hoger liggen omdat de buitenlucht in de winter vochtiger is
(relatief) vanwege een hogere buitenluchttemperatuur in Nederland in vergelijking met Denemarken.
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Figuur 5.1 Minimaal benodigde ventilatie voor
drie achtereenvolgende wintermaanden
om een mijt-vrije woning te verkrijgen
in normale Deense omstandighe-
den .[v.Bronswijk 1991]

Een goede manier om de ventilatielucht aan een wo-
ning toe te voeren kan worden gerealiseerd met een
zogenaamd zelfregelend ventilatierooster. Hierop
heeft de gebruiker weinig of geen invloed. Indien
deze worden gecombineerd met te openen ramen kan
de gebruiker een hoog ventilatievoud realiseren.
De hier voorgestelde toename van de ventilatie lijkt
op gespannen voet te staan met het streven naar een
laag energiegebruik in het algemeen. Dit kan geheel
of gedeeltelijk worden voorkomen door minder ener-
gieverlies na te streven op het gebied van transmis-
sieverliezen of door energie te winnen op andere
technologische wijze zoals het lokaal opwekken van
energie. Afhankelijk van de gekozen technische
oplossing voor ventilatie behoeft de hogere ventilatie
van de woning niet per se te leiden tot een hoger
energiegebruik door het toepassen van bijvoorbeeld
warmteterugwinning. Door deze keuzen en de ermee
samenhangende consequenties ten aanzien van ge-
zondheid en energiegebruik duidelijk te maken aan
de (toekomstige) bewoner wordt de koper/huurder
extra keuzemogelijkheden aangeboden.

Watervoorziening

Ten aanzien van doorvoeren voor waterleidingen geldt in het algemeen dat geen gebruik gemaakt dient te
worden van rozetten. De spleten dienen afgedicht te worden met kit die geen acetaat bevat.

grootte van de openingen (kieren, GCW klasse
spleten) ter plaatse van de doorvoe-
ren * ** ***

voor ongedierte - < 5 mm < 1 mm

De gekozen grenzen hebben betrekking op de soorten plaagdieren die worden tegengehouden: 5 mm is de
grens van ratten en muizenpassage; 1 mm houdt de meeste volwassen insekten tegen. Mijten en de eerste
stadia van kakkerlakken kunnen zich echter ook bij openingen met een diameter van 1 mm vrijelijk via de
doorvoeren verspreiden.

In tabel 5.1 is de gezondheidskundige classificatie uit het eerste deel van het onderzoek bouwtechnisch en
bouwfysisch uitgewerkt.
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Tabel 5.1 Classificatie voor aan het woongebouw gerelateerd gezondheidsrisico (volgende drie pagina’s).

Klasse

Comfortclassificatie voor gezondheid Gebouwkenmerken:
Gebruikersvoorschriften ter maximale be- Ventilatie, thermische isolatie, emissies, veilig-
scherming van de gezondheid heid, etc.

*** (klasse A);

Grote keuzevrijheid van de bewoners zon- - relatieve luchtvochtigheid # 45% op opper-
der dat extra gezondheidsrisico ontstaat: vlakken van vloer, wanden en plafonds in
- normale inrichting, vrij te kiezen (a); alle ruimten gedurende drie achtereenvol-
- normaal huiselijk schoonmaakonderhoud gende wintermaanden;

(a); - ventilatie minimaal 2 dm /(s.m ) in alle
- normaal gebruik van ventilatie- en ruimten (minimaal 14.10  m /s) met 100%

verwarmingsvoorzieningen (a). buitenlucht;

3 2

-3 3

- lage emissie bouw- en afwerkingsmateria-
len (Bouwbesluitkwaliteit);

- voldoende preventie van ongevallen
(Bouwbesluitkwaliteit);

- reinigbare afwerkmaterialen en installaties.
- afwerkmaterialen niet schimmelgevoelig

- geen toegang voor plaagdieren, grootte van
openingen < 1 mm;

- specifieke luchtvolumestroom verblijfsge-
bied - kruipruimte 10.10 m /(m .s);-6 3 2

- f-factor $ 0,85;
- geluidbelasting in verblijfsgebieden

< 30 dB(A);
- karakteristiek installatiegeluidniveau

< 25 dB(A);
- karakteristieke isolatie-index voor luchtge-

luid > +10 dB;
- isolatieindex voor contactgeluid > +15 dB.

(a) het samenstellen en uitreiken van een woonhandleiding waarin ‘normaal’ is gespecificeerd zou onder-
werp moeten zijn van een vervolgonderzoek.
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Klasse

Comfortclassificatie voor gezondheid Gebouwkenmerken:
Gebruikersvoorschriften ter maximale be- Ventilatie, thermische isolatie, emissies, veilig-
scherming van de gezondheid heid, etc.

**

Ter beperking van extra gezondheidsrisico - relatieve luchtvochtigheid # 55% op op-
is de keuzevrijheid van de bewoners enigs- pervlakken van vloer, wanden en plafonds
zins beperkt, terwijl ook extra huishoudelij- in alle ruimten gedurende drie achtereen-
ke werkzaamheden noodzakelijk zijn: volgende wintermaanden;
- er dient maximaal gebruik van aanwezi- - ventilatie minimaal 1,4 dm /(s.m ) in de

ge voorzieningen voor ventilatie en verblijfsgebieden (minimaal 14.10  m /s)
verwarming te worden gemaakt; met 100% buitenlucht;

- inrichting vrij te kiezen, maar een jaar- - lage emissie bouw- en afwerkingsmateria-
lijkse controle aan het mijtenallergeen- len (Bouwbesluitkwaliteit).;
gehalte door de bewoners is noodzake- - voldoende preventie van ongevallen
lijk waarna speciaal schoonmaakonder- (Bouwbesluitkwaliteit);
houd tijdens de grote voorjaarsschoon- - reinigbare afwerkmaterialen en installa-
maak nodig kan zijn; ties;

- stof- en allergeendichte hoezen rondom - geringe toegang voor plaagdieren, grootte
matrassen noodzakelijk wanneer de van openingen < 5 mm;
jaarlijkse controle een te hoog gehalte - afwerkmaterialen weinig schimmelgevoe-
aan mijtenallergeen aangeeft.

3 2

-3 3

lig (klasse B);
- specifieke luchtvolumestroom verblijfsge-

bied - kruipruimte 10.10 m /(m .s);-6 3 2

- 0,75 # f-factor  < 0,85;
- geluidbelasting in verblijfsgebieden

< 30 dB(A);
- karakteristiek installatiegeluidniveau

< 25 dB(A);
- karakteristieke isolatie-index voor lucht-

geluid > +5 dB;
- isolatie-index voor contactgeluid > +10

dB.
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Klasse

Comfortclassificatie voor gezondheid Gebouwkenmerken:
Gebruikersvoorschriften ter maximale be- Ventilatie, thermische isolatie, emissies, veilig-
scherming van de gezondheid heid, etc. (b)

*

Nauwelijks keuzevrijheid voor de bewoners - ventilatie minimaal 0,9 dm /(s.m ) in de
en veel extra huishoudelijk werk ter voor- verblijfsgebieden (minimaal 7.10  m /s)
koming van extra gezondheidsrisico: met 50% buitenlucht;
- er dient maximaal gebruik van aanwezi- - voldoende preventie van ongevallen

ge voorzieningen voor ventilatie en (Bouwbesluitkwaliteit);
verwarming te worden gemaakt; - lage emissie bouw- en afwerkingsmateria-

- inrichten met zo min mogelijk textiel: len (Bouwbesluitkwaliteit);
geen tapijten, kleden, matten op de be- - mogelijke toegang voor plaagdieren,
gane grond, geen met textiel bekleed grootte van openingen < 10 mm;
meubilair, slaapbanken of boxspring- - specifieke luchtvolumestroom verblijfsge-
bedden; bied - kruipruimte 20.10 m /(m .s);

- stof- en allergeendichte hoezen noodza- - 0,65 < f-factor < 0,75;
kelijk rondom alle matrassen; - geluidbelasting in verblijfsgebieden

- frequent speciaal schoonmaakonder- < 35 dB(A);
houd voor woningtextiel en kleding die - karakteristiek installatiegeluidniveau
niet regelmatig gewassen (kan) worden. < 30 dB(A);

3 2

-3 3

-6 3 2

- karakteristieke isolatie-index voor lucht-
geluid > 0 dB;

- isolatie-index voor contactgeluid > 0 dB.

(b) Voldoet aan de Bouwbesluit-eisen voor nieuwe woningen.
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6 VALIDATIE VAN DE GEZONDHEIDS CLASSIFICATIE VOOR NIEUW TE BOUWEN
EN TE RENOVEREN WONINGEN (GCW)

In overeenstemming met de opdracht, is met dit onderzoek een aanzet gegeven tot een GCW. Deze classifi-
catie is in eerste instantie op basis van gezondheidsrisico’s gedefinieerd (zie deel 1) en vervolgens vertaald
naar bouwkundige prestaties volgens de Bouwbesluit-systematiek. Deze vertaling naar de bouwkunde dient
verder gevalideerd te worden voordat de GCW door woningcorporaties kan worden gebruikt. Op verschil-
lende plaatsen in deel I en deel II van dit verslag is de inhoud van het noodzakelijke vervolgonderzoek
aangegeven.

Om deze toepasbaarheid van de GCW in de praktijk te beproeven is gekozen voor aansluiting aan een
bestaand initiatief, te weten het SGO-programma ‘Allergie’.
In 1996 is door SGO (Stimulering Gezondheidsonderzoek), een onderdeel van NWO, het allergie-onder-
zoek, genaamd ‘Allergeen-expositie interventie’ goedgekeurd. Het betreft klinisch onderzoek in drie
academische centra: Utrecht, Rotterdam en Groningen. De doelstelling van dit onderzoek is het aantonen
van klinische effectiviteit van interventiemaatregelen gericht op reductie van allergeenexpositie bij rinitis,
eczeem en astma (secundaire preventie). Het gaat er daarbij om na te gaan welke determinanten (van
patiënt en woning) er in het spel zijn bij een allergologische Woningsanatie (tegen huisstofmijten) die
bestaat uit het aanbrengen van hoezen rondom het matras.

De volgende woningparameters worden in het SGO-onderzoek betrokken: luchtvochtigheid, type vloerbe-
dekking, huisdieren, roken, Der-P1/P2-gehalte en guaninegehalte van stof uit de diverse soorten woningtex-
tiel.

Aan het SGO-Allergie-consortium is gevraagd mee te werken aan de validering van de GCW door in het
SGO-onderzoek verzamelde informatie die voor deze validatie dienstbaar is, ter beschikking te stellen en
nader onderzoek van de woningen en - na bouwkundige interventie - van de patiënten mogelijk te maken.
Hierop is positief gereageerd. De bedoeling is de GCW-validatie als satelliet-onderzoek bij het SGO
programma mee in te delen. Dit satelliet onderzoek kan echter niet binnen het SGO-budget worden gefinan-
cierd. In het SGO satelliet onderzoek kan alleen voor het onderdeel CARA en overige allergische aandoe-
ningen validering worden gevonden.

Voor het geluidhinder gedeelte ligt aansluiting bij onderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van de
Modernisering Instrumentarium Wet Geluidhinder (MIG) in de rede.
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7 CONCLUSIES

Uit de analyse in deel 1 bleek dat slechts enkele volksziekten (privé-ongevallen, longkanker, allergische en
hyperreactieve aandoeningen waaronder CARA) en een enkele veel voorkomende soort hinder (geluidsover-
last) voldoende abundant bleken voor opname in de (preventieve) risico-classificatie van woningen. Aan de
hand van uit medisch en gezondheidskundig onderzoek gebleken verbanden is het risico vertaald in een
aantal gebouwkenmerken.
Voor een beperkt aantal gebouwkenmerken is het in deel 2 mogelijk gebleken deze te kwantificeren.
Hierdoor is de opzet van een sterrenclassificatie in eerste instantie onderbouwd door middel van deels
meetbare grootheden.

Dat de vertaling van gezondheidsrisico’s in bouwkundige prestaties verdere validering behoeft, wordt
onderkend door aandacht te geven aan mogelijkheden om de methode in te zetten bij een bestaand initiatief
voor onderzoek, als vervolg op deze eerste aanzet. 

Zoals in deel 1 is te lezen en ook in deel 2 hier en daar is vermeld, bestaan er nog meer woning-gerelateerde
aandoeningen in Nederland. Deze komen minder voor. Toch lijkt het wel aangewezen deze ziekten bij een
toekomstige uitbouw van de GCW mee te nemen.

De aan een hoog niveau van gezondheid gerelateerde prestatie-eisen voor het gebouw zijn soms strijdig met
andere prestatie-eisen, zoals milieu-eisen. Nader onderzoek zal duidelijk moeten maken in hoeverre dit een
principiële strijdigheid is. In het kader van Duurzaam Bouwen vervult TUE-BMGT, een van de partners in
dit onderzoek, sinds kort een adviseursfunctie voor ziekte-risico bij beoogde woningbouwprojecten van
Bouwfonds Woningbouw BV regio Zuid-Nederland. Verwacht mag worden dat via dit type advieswerk-
zaamheden een beter inzicht wordt verkregen in de mogelijkheden milieu-eisen en gezondheids-eisen te
harmoniseren.
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8 SAMENVATTING DEEL 2

In het tweede deel van het onderzoek is gezocht naar specifieke 'oorzaakdeterminanten' die zijn gekoppeld
aan de eerder genoemde ‘blootstellingsdeterminanten’. Het betreft gebouwkenmerken volgens de
Bouwbesluit-systematiek met, voor zover dat in dit eerste beperkte onderzoek mogelijk is, gespecificeerde
prestatieniveau's voor luchtverversing, thermische en akoestische isolatie, reinigbaarheid, toetreding en
verspreiding van plaagdieren.

Het binnenmilieu in een woning is de resultante van een dynamisch proces. Om deze complexe materie te
doorgronden zijn een computersimulaties uitgevoerd. De resultaten van deze simulaties geven inzicht in de
invloed van de thermische isolatie van de gebouwschil, het ventilatievoud in een ruimte, de vochtproductie
in een vertrek en de gekozen binnenluchttemperatuur op de vochtcondities aan een wand of plafond en op
de vloer van een vertrek. De nagebootste situaties geven geen gedetailleerd beeld van de werkelijkheid,
maar de resultaten geven betrouwbare trends aan. Voor het uitvoeren van integrale berekeningen die de
thermische en hygrische aspecten volledig incorporeren, ontbreken op dit moment de bruikbare rekenmodel-
len. Validerende metingen zijn in een vervolgonderzoek noodzakelijk.

De aan een hoog niveau van gezondheid gerelateerde prestatie-eisen voor de woning kunnen strijdig zijn
met de prestatie-eisen voor bruikbaarheid en energiezuinigheid. Een vervolgonderzoek zal nodig zijn om op
dit gebied tot zinvolle technische innovaties te geraken. 

Voor de geconstrueerde GCW dienen comfortaspecten (afwezigheid van dwingend voorgeschreven gedrag)
als leidraad. Het Bouwbesluit garandeert immers reeds de bereikbaarheid van het onderling overeengeko-
men minimale gezondheidsniveau van een woning. Gekozen is voor een drie-sterren-systeem, waarbij een *-
woning het Bouwbesluit-niveau voor nieuwe woningen aangeeft. In  ***-woningen is geluidsoverlast in
epidemiologisch belevingsonderzoek niet meer aan te tonen, voldoet het huidige normale
(schoonmaak)onder-houd en de normale keuzevrijheid voor inrichting en gebruik aan een minimalisatie van
het CARA- en longkankerrisico en is de kans op ongevallen verder beperkt. Het **-niveau zit hier tussen in.

De sterren-classificatie kan tijdens de levensduur van een woning stijgen of dalen in afhankelijkheid van
maatschappelijke en volksgezondheids-ontwikkelingen, veranderingen in het Bouwbesluit (default *-
niveau), de bewoningsdichtheid en het consumentengedrag.

Onder de bestaande woningvoorraad komen zowel *-, **- als ***-woningen voor, afhankelijk van de
combinatie van daadwerkelijk gehaalde niveaus van energiezuinigheid, gezondheid en veiligheid in bouw-
kundige (Bouwbesluit) zin. Ongeveer 1/3 van de woningen waarover gezondheidsklachten waren geuit en
waarbij de bouwkundige oorzaak was opgespoord, voldeed niet aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor
bestaande woningen. In het eerste deel van het onderzoek ‘Van binnenmilieu-klachten tot gezondheids
classificatie van nieuw te bouwen woningen (GCW)’ dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is een opzet voor een gezondheidsclassificatie
systeem geschetst.

Voordat de resultaten van dit onderzoek ingezet kunnen worden in de dagelijkse praktijk van de woningcor-
poraties is een verdere validatie in de praktijk noodzakelijk. Binnen het SGO (Stimulering Gezondheids
Onderzoek) programma ‘Allergie’ bestaan hiervoor mogelijkheden. Voor het geluidhinder gedeelte ligt
aansluiting bij onderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van de Modernisering Instrumentarium Wet
Geluidhinder (MIG) in de rede.
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BIJLAGE A BEREKENINGEN MET EEN COMPUTERMODEL

Inleiding 

Ter verduidelijking van een aantal parameters die een rol spelen bij de vochtproblematiek in woningen zijn
met een rekenprogramma  de wandcondities van een aantal varianten doorgerekend. De uitgangs-[d.Wit e.a. 1990]

punten die aan de berekeningen ten grondslag liggen worden in deze bijlage genoemd. Voor wat betreft de
kans op overlast door huisstofmijten zijn ook de vloercondities van groot belang. Daarom zijn in een aantal
gevallen de vloercondities expliciet aangegeven bij de resultaten.
Omdat het aantal varianten dat kan worden doorgerekend schier onbegrensd is, moet een keuze worden
gemaakt. Er is gekozen om de berekeningen uit te voeren voor een slaapvertrek en een woonvertrek met een
belasting van 1 of 2 personen. In de tabellen A1 en A2 staan de resultaten van de berekeningen samengevat.
Deze simulaties hebben een algemeen karakter, dit wil zeggen dat de nagebootste situaties geen gedetail-
leerd beeld van de werkelijkheid geven maar dat de resultaten betrouwbare trends aangeven op basis van de
gevarieerde parameters. Integrale berekeningen die de thermische en hygrische aspecten volledig incorpore-
ren zijn op dit moment nog niet uit te voeren omdat de gereedschappen daarvoor nog ontbreken.

In een studie van Leupen  zijn ook simulaties beschreven naar het microklimaat in een ruimte[Leupen e.a. 1993]

met als belangrijkste variabelen de thermische weerstand en de luchtdoorlatendheid van de begane grond
vloer. Niet helemaal helder is het criterium dat in deze studie is gehanteerd voor de grens van de relatieve
vochtigheid waarbeneden de huisstofmijten zich niet meer voortplanten en dus afsterven (in hun studie
klimaatgebied III genoemd). Uit de door hen uitgevoerde simulaties blijkt dat het aantal weken met een
klimaatgebied III toeneemt als de thermische eigenschappen van de begane grond vloer verbeteren. Bij de
presentatie van hun resultaten wordt niet aangegeven hoe lang een dergelijke periode, aaneengesloten in de
tijd, aanhoudt. In hun gevoeligheidsanalyse zijn voor de maximale waarden van de parameters de waarden
uit het Bouwbesluit genomen. Of de Bouwbesluit eisen voldoende verantwoorde maatregelen vormen uit het
oogpunt van gezondheid is door hen niet geconcludeerd.

Bijschrijving van de invoergegevens

Volume:
De berekeningen zijn uitgevoerd aan een vertrek van 3,6 * 4,2 * 2,5 m (B*L*H).3 

Raam:
Er is een raam van 4,6 m  in de noordgevel, de warmteweerstand van het raam (R-waarde) bedraagt 3,32

m .K/W (dubbel blank). De ZTA waarde is 0,7. Binnenzonwering wordt neergelaten bij een irradiantie op2

het raam van meer dan 300 W/m .2

Constructie:
De opbouw is als volgt (van binnen naar buiten):
De binnenwanden zijn van stuclaag + kalkzandsteen;
De buitenwand(en) van kalkzandsteen + isolatie + baksteen;
De vloer: een afwerklaag + isolatie + beton;
Het plafond: beton + isolatie + afwerklaag;
Door de dikte van de isolatie te varieren wordt de R-waarde aangepast.
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Regeling:
Er kunnen twee regelperioden per dag worden onderscheiden. Deze kunnen worden gebruikt voor het
opgeven van een nachtverlaging. Het tijdstip waarop de regeling start plus het tijdstip waarop deze eindigt
wordt ingesteld evenals het minimum temperatuurniveau overdag en ‘s nachts. Per regelperiode kan verder
nog de vochtproductie en het ventilatievoud worden opgegeven.

Buitenklimaat:
Welke periode hier gekozen wordt is niet relevant, het dient alleen geen extreme koude periode te zijn. Het
CBO staan de uurlijkse weergegevens van 1971-1979 te De Bilt ter beschikking. Er is gekozen voor de
periode november 1971 tot en met maart 1972.

Te variëren parameters:
Regeling: overdag / ‘s nachts instellingen van de temperatuur in °C bijv. 12/12, 15/15 en 18/18;
Dagperiode van 7 tot 20 uur;
Vochtproductie: 60 g/h per persoon;
R-waarde buitenconstructie: 2,5 of 0,55 m .K/W;2

R-waarde vloerconstructie: 2,5  1,75 of 0,5 m .K/W;2

Ventilatievoud: 1  1,3 of 2 per uur, dit correspondeerd met resp. 0,7  0,9 en 1,4 dm /(s.m ) waarbij3 2

0,9 dm /(s.m ) het niveau van het Bouwbesluit is.3 2

Capaciteit van de verwarming: slaapkamer 1kW, woonkamer 1,5kW of hoger indien een hogere ingestelde
binnenluchttemperatuur dat noodzakelijk maakt.

Resultaten

Uit de berekening volgen uurlijkse waarden van een groot aantal variabelen. Voor de berekeningen in het
kader van deze studie is gekozen om de waarden van de volgende variabelen te beoordelen:
- de relatieve vochtigheid aan het oppervlak van de buitenwand;
- de relatieve vochtigheid aan het vloeroppervlak;
- de absolute vochtigheid van de binnenlucht. Ter vergelijking wordt de absolute vochtigheid van de

buitenlucht eveneens afgebeeld;
- de binnenluchttemperatuur.

Om het mijten-probleem aan een oppervlak te vermijden dient de relatieve vochtigheid aan dat oppervlak
gedurende een aaneengesloten periode van 3 maanden onder de 55% te liggen. Deze conditie is zonder
mechanische ingrepen slechts te realiseren in de winterperiode vanwege het lage vochtgehalte in de buiten-
lucht in deze periode. Om te voorkomen dat de slijmvliezen uitdrogen moet de relatieve vochtigheid niet
lager worden dan 35%.

De varianten zijn verdeeld in een aantal groepen:
F1 Deze groep betreft een vertrek in een tussen-flatwoning, slechts één buitenwand, de andere wanden

grenzen aan een ander vertrek, ernaast, eronder en erboven;
W2 Deze groep betreft een vertrek in een eengezinswoning met twee buitenwanden, de vloer grenst aan

een kruipruimte. De R-waarde van de buitenwand en die van de vloer is hier 2,5 m .K/W;2

W3 Deze groep is identiek aan groep W2 met dien verstande dat de R-waarde van de buitenwand nu 2,5
m .K/W is en die van de vloer 1,0 m .K/W;2 2

W4 Deze groep is als groep W2 doch met ‘oude’ waarden voor de R-waarden, namelijk 0,55  m .K/W2

voor de buitenwand en 0,5  m .K/W voor de vloer.2

In figuur A1 is de uitvoer van het rekenmodel weergegeven zoals dat is gebruikt voor deze studie. De
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horizontale as beslaat de tijdspanne van de periode november t/m maart in uren. De dag 1 januari start op
het uur 1488. Figuur A1 betreft een berekening aan een vertrek waarvan de vloer boven een kruipruimte is
gelegen (groep W3, berekening 10). De R-waarde van de buitenwand is in dit geval 2,5 m .K/W en van de2

vloer 1,0 m .K/W. Er is vloerverwarming toegepast.2

In de figuur zijn ook een aantal randvoorwaarden weergegeven zoals de regelperiode en de instellingen van
de luchttemperatuur, vochtproductie en het ventilatievoud.
In het onderste plaatje is te zien dat de capaciteit van de verwarming niet altijd toereikend is om een
minimale temperatuur van 18°C te bewerkstelligen. De buitenluchttemperatuur zakt gedurende deze
nachten tot ca. -12°C. In de werkelijke situatie zou het ventilatievoud verlaagd zijn door bijvoorbeeld het
raam geheel of gedeeltelijk te sluiten.

De resultaten van de berekeningen staan in de tekst van hoofdstuk 4 vermeld daar waar dat noodzakelijk is.
Er wordt getest of een aaneengesloten periode van 3 maanden bestaat waarvoor geldt dat de relatieve
vochtigheid aan het oppervlak tussen 45% en 55% ligt.
In tabel A1 is een volledig overzicht gegeven van de resultaten van de doorgerekende varianten. In de zesde
kolom is aangegeven of het 3-maanden criterium wordt gehaald of niet. In de laatste twee kolommen is het
percentage gegeven van de tijd dat de relatieve vochtigheid aan het wandoppervlak lager is geweest dan
45% of 55%. Deze berekening heeft betrekking op de maanden januari t/m maart.

Opvallend is dat bij een thermostaatinstelling van 15°C tijdens de dag- en nachtperiode én een ventilatie-
voud van 1 of 2, er nooit aan het 3 maanden criterium wordt voldaan. Pas bij een luchttemperatuur van
18°C wordt de overschrijding klein. In combinatie met een ventilatievoud van 2 uur  is de overschrijding-1

nul of kleiner dan 1% indien tevens de thermische kwaliteit van de gebouwschil goed is (R=2,5 m .K/W).2

Een overschrijding van 1% betekent dat gedurende ca. 21 uur de RV te hoog is. Uit de berekeningen blijkt
dat dit nooit een aaneengesloten periode betreft.

Bij relatief hoge binnenluchttemperatuur (>18°C) en een hoog ventilatievoud neemt de RV aan het opper-
vlak wel sterk af maar ook de RV van de binnenlucht wordt lager dan 35% waardoor uitdroging van de
slijmvliezen kan ontstaan. In de praktijk dient hier een signalering voor ontwikkeld te worden en een
mogelijkheid om bijvoorbeeld door middel van het regelen van het ventilatievoud de RV van de binnenlucht
te laten stijgen tot in het interval 45 - 55%.

Nachtverlaging gedurende een periode dat er vochtproductie is leidt tot een aanzienlijke verhoging van de
overschrijding (W4/W4_10 en W4_1/W4_9). Voor hogere ventilatievouden geldt dat het risico aan de
wand en vloer laag is indien de luchttemperatuur hoog is (W4_16 en W4_17).

Een warme vloer daarentegen, bijvoorbeeld door aanleg en doorlopend winters gebruik van vloerverwar-
ming, vermindert de mijtengroei op de vloer in tapijt of kleden en verlaagt daardoor vermoedelijk de
blootstelling aan huisstofmijtenallergeen. In tabel A1 wordt dit effect bevestigd, vergelijk hiertoe bijvoor-
beeld de varianten W3_10 en W3_11 (beide met vloerverwarming) met W3_9 (zonder vloerverwarming).
Bij variant W3_11 is duidelijk te zien dat vloerverwarming leidt tot een gemiddeld lagere relatieve vochtig-
heid aan de vloer. Bij een luchttemperatuur van minimaal 18°C is de RV aan het vloeroppervlak bijna
steeds < 55%. Gedurende 72% van de tijd ligt de RV zelfs onder de 45%. Bij luchttemperaturen hoger dan
18°C  zal de RV aan het vloeroppervlak langere tijd beneden de 45% liggen.
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Figuur A1. Voorbeeld van de uitvoer van het rekenprogramma.
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Tabel A1. Overzicht van de rekenresultaten aan de varianten van de slaapkamer.

Variant buitenwand dag/nacht dag/nacht dag/nacht RV < 55%   (1 %  =  ca. 21 uur)

Thermische Ventila- Vochtpro- Thermostaat gedurende %-tage van de tijd dat
weerstand tievoud N ductie. instelling. 3 maanden RV aan de wand

en vloer        ?   (tweede rij: vloer)
[m .K/W] [uur ] [kg/h] [EC]  < 55% < 45%2 -1

F1 2,5 / 1,75 1 / 1 0 / 0,12 18 / 18 nee 98 48

F1_4 2,5 / 1,75 1,3 / 1,3 0 / 0,12 18 / 18 nee 99 73

F1_1 2,5 / 1,75 2 / 2 0 / 0,12 18 / 18 ja 100 89

F1_2 2,5 / 1,75 1 / 1 0 / 0,12 15 / 15 nee 76 11

F1_3 2,5 / 1,75 2 / 2 0 / 0,12 15 / 15 nee 94 32

W2 2,5 / 2,5 1 / 1 0 / 0,12 18 / 18 nee 92 14

W2_6 2,5 / 2,5 1,3 / 1,3 0 / 0,12 18 / 18 nee 96 27

W2_1 2,5 / 2,5 2 / 2 0 / 0,12 18 / 18 nee 98 61

W2_8 2,5 / 2,5 2 / 2 0 / 0,12 21 / 21 ja 100 100
96 91

W2_3 2,5 / 2,5 1 / 1 0 / 0,12 15 / 15 nee 24 7

W2_2 2,5 / 2,5 2 / 2 0 / 0,12 15 / 15 nee 80 13

W2_7 2,5 / 2,5 2,8 / 2,8 0 / 0,12 18 / 18 nee 99 76
98 72

W2_9 2,5 / 2,5 2,8 / 2,8 0 / 0,12 21 / 21 ja 100 97
100 95

W2_10 2,5 / 2,5 2,8 / 2,8 0 / 0,12 23 / 23 ja 100 100
100 99

W2_11 2,5 / 2,5 3,5 / 3,5 0 / 0,12 21 / 21 ja 100 97
100 96

W3 2,5 / 1,0 1 / 1 0 / 0,12 18 / 18 nee 90 13

W3_9 2,5 / 1,0 1,3 / 1,3 0 / 0,12 18 / 18 nee 94 23
92 22

W3_3 2,5 / 1,0 1 / 1 0 / 0,06 18 / 18 nee 98 57
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W3_4 2,5 / 1,0 2 / 2 0 / 0,06 18 / 18 nee 99 81
98 78

W3_1 2,5 / 1,0 2 / 2 0 / 0,12 18 / 18 nee 98 57
97 50

W3_2 2,5 / 1,0 2 / 2 0 / 0,12 21 / 21 ja 100 94
100 90

W3_12 2,5 / 1,0 2,8 / 2,8 0 / 0,12 21 / 21 ja 100 96
100 94

W3_6 2,5 / 1,0 1 / 1 0 / 0,12 15 / 15 nee 22 7

W3_7 2,5 / 1,0 2 / 2 0 / 0,12 15 / 15 nee 77 13

W3_10 2,5 / 1,0 1,3 / 1,3 0 / 0,12 18 / 18 nee 97 37
vloerverw. 99 72

W3_11 2,5 / 1,0 1,3 / 1,3 0 / 0,12 15 / 15 nee 66 11
vloerverw. 81 21

W4 0,55 / 0,5 1 / 1 0 / 0,12 18 / 18 nee 76 9

W4_1 0,55 / 0,5 2 / 2 0 / 0,12 18 / 18 nee 95 23

W4_2 0,55 / 0,5 2 / 2 0 / 0,12 21 / 21 ja 100 90

W4_7 0,55 / 0,5 1 / 1 0 / 0,12 15 / 15 nee 16 4,4

W4_8 0,55 / 0,5 2 / 2 0 / 0,12 15 / 15 nee 70 12

Tabel A2. Overzicht van de rekenresultaten aan de varianten van de woonkamer.

Variant Thermische Ventila- Vochtpro- Thermostaat gedurende %-tage van de tijd dat
weerstand tievoud N ductie. instelling. 3 maanden RV aan de wand
buitenwand dag/nacht dag/nacht dag/nacht RV < 55%  (1 %  =  ca. 21 uur)
en vloer        ?  (tweede rij: vloer)
[m .K/W] [uur ] [kg/h] [EC]  < 55% < 45%2 -1

W2_4 2,5 / 2,5 1 / 1 0,12 / 0 15 / 15 nee 30 7

W2_5 2,5 / 2,5 1 / 1 0,12 / 0 18 / 18 nee 85 18

W3_8 2,5 / 1,0 1 / 1 0,12 / 0 15 / 15 nee 28 7

W3_5 2,5 / 1,0 2 / 2 0,12 / 0 21 / 21 ja 100 92
99 88
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W4_13 0,55 / 0,5 1 / 1 0,12 / 0 18 / 18 nee 70 11

W4_3 0,55 / 0,5 2 / 2 0,12 / 0 21 / 21 ja 100 90

W4_11 0,55 / 0,5 1,3 / 1,3 0,12 / 0 21 / 21 nee 99 66

W4_4 0,55 / 0,5 2 / 2 0,12 / 0 18 / 18 nee 95 40

W4_5 0,55 / 0,5 2 / 2 0,12 / 0 21 / 15 nee 99 65

W4_12 0,55 / 0,5 1,3 / 1,3 0,12 / 0 21 / 15 nee 88 20

W4_14 0,55 / 0,5 2,8 / 2,8 0,12 / 0 21 / 15 nee 97 58
92 31

W4_15 0,55 / 0,5 2,8 / 2,8 0,12 / 0 21 / 18 nee 99 81
95 50

W4_16 0,55 / 0,5 2,8 / 2,8 0,12 / 0 21 / 21 ja 100 91
98 67

W4_17 0,55 / 0,5 2,8 / 2,8 0,12 / 0 23 / 23 ja 100 98
99 85

W4_6 0,55 / 0,5 2 / 2 0,12 / 0 18 / 15 nee 88 21

W4_9 0,55 / 0,5 2 / 2 0 / 0,12 18 / 15 nee 89 17

W4_10 0,55 / 0,5 1 / 1 0 / 0,12 18 / 15 nee 40 8
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BIJLAGE  B

OVERZICHT VAN OORZAKEN VAN 2984 KLACHTEN VAN:
- BIMI-GG&GD’S (G), 
- NIET-BIMI-GG&GD’S (NG),
- WONINGBOUWVERENIGINGEN (W) ,
- THUISZORGINSTELLINGEN (T) EN
- BINNENMILIEUBEDRIJF (BI).
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OVERZICHT van Oorzaken van 2984 klachten van BIMI-GG&GD’s (G), niet-BIMI-GG&GD’s
(NG), Woningbouwverenigingen (W) , Thuiszorginstellingen (T) en Binnenmilieubedrijf (BI).
De codering van BIMI is in deze lijst aangehouden

TOT. G NG W T BI
01 Bedrijfsactiviteit 28 15 13 0 0 0 

A4 kippenfokkerijen 2 0 2 0 0 0 

C8 visbewerkingsinrichtingen 1 1 0 0 0 0 

D8 veevoederindustrie 1 0 1 0 0 0 

F3 hout en meubelindustrie 2 0 2 0 0 0 

F7 vlakdrukkerijen 1 1 0 0 0 0 

I9 aardewerkindustrie 1 1 0 0 0 0 

K1 metaalproductenindustrie 1 0 1 0 0 0 

K8 rijwiel- en motorrijwielindustrie 1 1 0 0 0 0 

N3 c.v.-/luchtbehandelingsinstallatie-  

bedrijven, isolatiebedrijven 1 1 0 0 0 0 

N9 detailhandel aardappel/groente/fruit 2 1 1 0 0 0 

Q7 benzine service stations en dergelijke 1 1 0 0 0 0 

Q9 detailhandel foto/opticiens/uurwerken/  

juweliersartikelen 2 0 2 0 0 0 

R5 restaurants (niet-logiesverstrekkend) 2 1 1 0 0 0 

R6 cafetaria's, lunchrooms, snackbars  

en dergelijke 1 1 0 0 0 0 

S7 autospuitinrichtingen 2 0 2 0 0 0 

S8 fiets-/brom-/motorfietsen-  

reparatiebedrijven 1 1 0 0 0 0 

T5 tram- en autobuslijndiensten 2 1 1 0 0 0 

T8 wegvervoer verwerkende bedrijven 1 1 0 0 0 0 

U7 reisbureaus 1 1 0 0 0 0 

W3 tehuizen (bejaarden-, kinder-,  

gehandicapten-, opvangtehuizen) 1 1 0 0 0 0 

W9 recreatiecentra 1 1 0 0 0 0 

W10 begraafplaatsen, crematoria 1 1 0 0 0 0 

 

02 Bouwactiviteiten 2 2 0 0 0 0 
01 bouwactiviteiten 2 2 0 0 0 0 

 

03 Verbrandingsgassen 106 18 42 42 4 0 
01 geiser zonder afvoer 9 6 3 0 0 0 

02 geiser met afvoer 5 0 2 0 3 0 
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03 gaskachel 5 3 2 0 0 0 

06 c.v.-gas 5 1 4 0 0 0 

10 luchtverwarming/blokverwarming 3 1 2 0 0 0 

11 allesbrander (omwonenden) 53 0 11 42 0 0 

13 gevelafvoer 8 2 5 0 1 0 

14 uitlaatgassen 10 5 5 0 0 0 

99 onbekend 8 0 8 0 0 0 

04 Ventilatie/luchtbehandeling(-systeem) 22 18 3 0 1 0 
01 Ventilatie/luchtbehandeling(-systeem) 22 18 3 0 1 0 

 

05 Bouwmaterialen 132 59 72 1 0 0 
01 asbestbevattende materialen 88 47 41 0 0 0 

02 spaanplaat 32 4 27 1 0 0 

03 dakbedekking 1 1 0 0 0 0 

04 gips 2 1 1 0 0 0 

98 anders, te weten.. 8 5 3 0 0 0 

99 onbekend bouwmateriaal 1 1 0 0 0 0 

 

06 Inrichting 14 5 9 0 0 0 
01 vloerbedekking: zeil/linoleum 4 3 1 0 0 0 

02 vloerbedkking: vaste 2 0 2 0 0 0 

10 meubels 2 0 2 0 0 0 

98 anders 3 0 3 0 0 0 

99 onbekend 3 2 1 0 0 0 

  

07 Vochtoverlast 250 92 9 76 73 0 
01 vochtige lucht uit kruipruimte 59 11 3 30 15 0 

02 regendoorslag 22 8 0 12 2 0 

03 optrekkend vocht 13 8 0 4 1 0 

04 koudebruggen 12 9 0 0 3 0 

06 lekkages 39 21 3 12 3 0 

07 onvoldoende/gebrek aan  

ventilatievoorzieningen 76 18 2 18 38 0 

08 bewonersgedrag 8 7 0 0 1 0 

98 anders, te weten.. 7 7 0 0 0 0 

99 onbekend 4 3 1 0 0 0 

0 

08 Isolatiematerialen 7 1 5 0 1 0 
98 anders, te weten 7 1 5 0 1 0 

0 
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09 Hydrofoberingsmiddelen 5 2 3 0 0 0 
 01 Hydrofoberingsmiddelen 5 2 3 0 0 0 

0 

10 Schoonmaakmiddelen 3 1 2 0 0 0 
01 Lysol 1 0 1 0 0 0 

02 gevelreinigingsmiddel 2 1 1 0 0 0 

  

11 Verduurzamingsmiddelen 11 2 9 0 0 0 
01 verven 4 1 3 0 0 0 

61 carbolineum 2 1 1 0 0 0 

98 anders 1 0 1 0 0 0 

99 onbekend 4 0 4 0 0 0 

 

12 Bestrijdingsmiddelen 14 0 14 0 0 0 
3 pyrethroiden (algemeen) 6 0 6 0 0 0 

99 onbekend 8 0 8 0 0 0 

 

13 Bodemverontreiniging 14 8 6 0 0 0 
01 bodemverontreiniging 14 8 6 0 0 0 

  

14 Riolering 121 24 14 82 1 0 
01 riolering 121 24 14 82 1 0 

 

15 Gaslekkage 1 1 0 0 0 0 
01 gaslekkage 1 1 0 0 0 0 

 

16 Hobby/bewonersgedrag, te weten 35 29 6 0 0 
01 hobby/bewoners, te weten 47 12 29 6 0 0 

17 Gedrag omwonenden 27 10 7 10 0 0 
01 Gedrag omwonenden 27 10 7 10 0 0 

 

18 Roken 7 2 5 0 0 0 
01 roken 7 2 5 0 0 0 

 

19 Huisdieren 2 2 0 0 0 0 
01 huisdieren 2 2 0 0 0 0 

 

22 Ongedierte/kadavers 121 4 30 86 0 1 
01 ongedierte/kadavers 121 4 30 86 0 1 
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24 Verkeer 3 3 0 0 0 0 
01 verkeer 3 3 0 0 0 0 

 

98 Anders, te weten 27 17 10 0 0 0 
01 anders, te weten 27 17 10 0 0 0 

  

99 Onbekend --> checklist invullen.. 11 11 0 0 0 0 
1 onbekend -->checklist invulllen.. 11 11 0 0 0 0 

Totaal 981 287 266 311 116 1 
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BIJLAGE C

EEN BEKNOPT OVERZICHT VAN CO  GRENSWAARDEN UIT DE LITERATUUR2

In een internationale inventarisatie van het beleid inzake binnenmilieu geeft Rolloos  een [Rolloos 1994 a t/m i]

overzicht van een groot aantal zaken die hiermee verband houden. Onder andere is hieruit een overzicht af
te leiden inzake de gehanteerde grenswaarden var CO  in een aantal landen. In onderstaand overzicht is dit2

samengevat.

Organisatie / Land grenswaarde in ppm CO2

(absolute waarden)

Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) <1000

American Society of Heating, Refrigarating and <1000
Air-conditioning Engineers (ASHRAE)

Environmental Protection Agency USA (EPA) <1000

Zweden <1000

Japan <1000

Noorwegen low risk <700
medium risk 700 - 1000
high risk > 1000

In andere studies worden eveneens grenswaarden gevonden die in dezelfde orde van grootte liggen:

In hoofdstuk 1 van Indoor Air Quality  wordt verwezen naar een artikel van Pettenkofer[Maroni et al 1995] [Pettenkofer

 die indertijd (1858 !) al een hygiënische grenswaarde van 1000 ppm voorstelde voor vertrekken en zelfs1858]

700 ppm voor slaapkamers.

In Indoor Air Pollution  wordt 650 ppm als grenswaarde genoemd volgens de Commonwealth of [Samet e.a. 1991]

Massachusetts.

Ten slotte een overzichtsartikel van P. Diane Bright et al . De auteur geeft op basis van eigen[P.Bright e.a. 1992]

ervaringen aan dat tussen 15% en 33% van de populatie last heeft van specifieke binnenlucht irritaties als
de concentratie CO  tussen 600 en 800 ppm ligt. Ongeveer een derde tot de helft van de populatie heeft2

deze last indien de concentratie CO  tussen 800 en 1000 ppm ligt. Praktisch iedereen heeft problemen als2

de concentratie CO  hoger is dan 1500 ppm. Verder wordt in deze studie naar de volgende publicaties2

verwezen:
Quinlan et al.  met een grenswaarde van 800 ppm,[Quinlan 1989]

Rajhans  en Strindehag et al.  met een grenswaarde van 600 ppm.[Rajhans 1983] [Strindehag e.a. 1990]
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