
 
 
 
Veel mensen hebben last van vocht in huis. Vaak wordt gedacht dat vochtoverlast van 
buiten komt,  “optrekkend vocht" of "doorslaande muren" worden dan als oorzaak 
genoemd. 
Maar in de praktijk blijkt dat het vocht meestal van binnenuit komt. Het meeste vocht is 
het zogenaamde leefvocht. 
 
Leefvocht ontstaat onder andere door mensen, huisdieren en planten, door het koken, 
douchen, het drogen van wasgoed en de vaatwas. Per dag ontstaat hierdoor ongeveer 
10 tot 15 liter water in de vorm van waterdamp in huis.  
 
 

Ventilatie en energiebesparing 
Een vochtige woning voelt koud en kil aan. De lucht wordt muf en benauwd omdat u het 
leefvocht, allerlei huisgeuren en schadelijke stoffen zoals tabaksrook, niet kwijt raakt. 
Overdag stookt u het weliswaar droog waardoor onder andere het leefvocht in de 
warme lucht terecht komt. Omdat de temperatuur 's nachts daalt, slaat het vervolgens 
weer als vocht neer op de muren en/of op uw meubilair.   
Als u niet goed ventileert duurt het opwarmen van uw woning 's morgens veel langer. 
Een vochtige woning is veel moeilijker te verwarmen, dit kost dus meer energie.  
Daarover gaat deze brochure. 
 

 
Waaraan merkt u dat er teveel vocht in huis is?  
Het is natuurlijk al te laat als u ziet dat uw muren vochtig zijn en uw wandafwerking door 
schimmel zwart wordt.  

 

 
 
U kunt teveel vocht in huis al eerder merken.  
Bijvoorbeeld als het in uw huis "benauwd" aanvoelt. Er is dan te veel vocht bij een vaak 
te hoge kamertemperatuur. Ook door het beslaan van ruiten merkt u dat er teveel vocht 
in huis is. 
Ruiten van enkel glas beslaan veel sneller dan dubbel glas. Een handig hulpmiddel om 
te zien of er te veel vocht in huis is, is een zogenaamde Relatieve Vochtigheid Meter. 
Deze meter geeft aan hoeveel procent vocht er in huis is en of het vochtpercentage te 
hoog is. Voor een paar tientjes zijn deze meters te koop in de "doe het zelf" winkel.  
 
 



 

De oplossing van de meeste vochtproblemen is .... ventileren!  
Veel mensen zijn de laatste jaren in hun huis op kierenjacht geweest. 
Dat is natuurlijk een goede zaak om geen last te hebben van tocht en om de warmte 
binnen te houden. Maar daardoor is tegelijk de "natuurlijke" ventilatie door spleten en 
kieren vrijwel verdwenen. 
 
Om een gezond leefklimaat in de woning te hebben moeten we bewust ventileren.  
Ventileren is altijd belangrijk en zeker als u met werkzaamheden bezig bent die veel vocht 
met zich meebrengen. Denkt u hierbij onder andere aan koken of  het in de woning 
drogen van de was.  
Het beste ventileert u als u twee uitzetraampjes tegenover elkaar open zet. 
 
Is uw woning voorzien van mechanische ventilatie? Mechanische ventilatie zuigt 
keukengeuren en vocht af. U moet er dan wel voor zorgen dat er tegelijkertijd weer frisse 
lucht in huis kan komen. 
Plaats nooit zelf zomaar een ventilator. Het kan dan zijn dat u meer afvoer van lucht heeft 
dan toevoer van frisse lucht. Dit kan gevaarlijk zijn, vooral als u gasapparaten in huis 
heeft. 
 
Om ervoor te zorgen dat er voldoende frisse lucht in huis komt zijn er ventilatieroosters in 
de ruiten aanwezig. Om vochtproblemen te voorkomen is het belangrijk dat u deze 
roosters goed gebruikt.   
 
Deze roosters dient u altijd open te laten staan. Deze roosters zijn voorzien van speciale 
kleppen die sluiten als het buiten waait. Hierdoor voelt u geen tocht maar komt er wel 
frisse lucht in de woning.  
 
De ventilatieroosters mag u nooit volledig dichtzetten of afplakken met tape. Hiermee 
veroorzaakt u ernstige schimmelvorming en een ongezonde lucht in de woning.  
 
 

Wat te doen aan ernstige vochtproblemen?  
Bij vochtproblemen kunt u last krijgen van schimmel op de muren en krijgt u beslagen 
ruiten. Dit gebeurt ook bij dubbel glas.  
Ernstige vochtproblemen dienen opgelost te worden omdat deze schadelijk zijn!  
 

 
 
U voorkomt vochtproblemen door de schuiven van de ventilatieroosters open te zetten en 
de mechanische ventilatie de hele dag in werking te laten.  
De verwarming dient continu op 19 à 20 graden Celsius te worden gezet. 
 



 

‘s Nachts wel de thermostaat lager maar er wordt niet geventileerd;  
wat gebeurt er dan?  
Koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme lucht. Als we ’s nachts de verwarming lager 
zetten, kan door de temperatuurdaling de in de lucht aanwezige waterdamp op een koude plek in uw 
woning “neerslaan”. Bijvoorbeeld achter een kast of zomaar in een hoek van de kamer.  
 
U kunt dit voorkomen door ook in de nacht te ventileren en de verwarming niet lager te zetten dan 15 
graden Celsius. 
 
Het is aan te bevelen om ’s nachts in uw slaapkamer een raam op een kier te zetten, waardoor de 
slaapkamer lucht en u tegelijkertijd frisse lucht krijgt. 
 

 
 

Het luchten van de woning 
Luchten in de woning, door het openzetten van ramen, is altijd goed. Als de buitentemperatuur gelijk of 
hoger is dan de kamertemperatuur kan men dat gerust de hele dag doen. 
Bij koel weer en zeker in de winter bij vorst dient men dit te beperken tot 20 à 30 minuten per dag. Lucht u 
langer dan wordt het te koud in de woning. In combinatie met de doorgaande productie van leefvocht 
ontstaat condensatie op plafond, wanden of vloeren.  
 

 
Als u voldoende ventileert en het toch vochtig blijft. 
Als het ondanks voldoende ventileren toch vochtig blijft in uw woning, dan kan dat verschillende oorzaken 
hebben, zoals: 
 

- U stookt op een lage temperatuur, bijvoorbeeld 13 á 15 graden Celsius. Het vocht in de woning 
verdampt dan niet volledig en met goed ventileren raakt u het vocht ook niet kwijt.  

- In uw woning wordt te veel vocht geproduceerd wat u met goed ventileren niet meer kwijt raakt. 
Dan moet u proberen de vochtproductie in uw woning te beperken door bijvoorbeeld uw wasgoed 
buiten te drogen of extra te centrifugeren, te ventileren bij het koken en de douche na gebruik door 
de laatste persoon te laten drogen met een wisser of doek. 

 
 
Vochtproblemen zijn te voorkomen door dagelijks goed te ventileren. 
Maak bewust gebruik van uitzetraampjes, ventilatieroosters en uw mechanische ventilatie. 
Ontluchtingsopeningen moet u beslist open laten. Er moet steeds voldoende frisse lucht in uw huis komen 
en er moet lucht met waterdamp (leefvocht) en geuren uit kunnen. 
 
Ventilatie is: Vochtig gebruikte lucht er uit en frisse lucht er in. U, uw huisdieren, uw planten en uw 
gasapparaten hebben zuurstof uit die frisse lucht nodig …… elke dag! 

 
 



 

Bestrijding van schimmelgroei 
Om schimmelgroei te voorkomen dient u in de eerste plaats ervoor te zorgen dat oppervlakken niet 
langdurig te vochtig kunnen worden. Wanneer schimmelgroei voorkomt kunt u zelf maatregelen treffen.  
 
 

 
 
 

Behandeling 
 Voor een goede behandeling moet de aangetaste wandafwerking en sterk beschimmeld schilderwerk 
worden verwijderd. De muur moet schoongemaakt worden met lauwwarm sodawater. De muur moet 
worden nagespoeld met schoon water en goed drogen. Houdt u rekening met enkele dagen.  
Na deze behandeling kunnen in de muur nog schimmels (en schimmelsporen) aanwezig zijn zonder dat u 
dit met het blote oog kunt zien. Deze onzichtbare schimmel kan opnieuw uitgroeien tot een  zwarte muur.  
 
Om dit te voorkomen adviseren wij om de muur hierna met chloor te behandelen. De chloor moet verdund 
worden, houdt als verhouding 1 deel chloor op 40 delen water aan. Na deze behandeling moet de muur 
weer goed drogen. Houdt hiervoor ook enkele dagen aan.  
 
Als de muur goed droog is kunt u weer een wandafwerking aanbrengen. Als u besluit om de muur te 
sausen adviseren wij u tweecomponenten verf toe te passen. Aan deze verf is een schimmelwerend 
middel toegevoegd. 
 
 

Vragen? 
U heeft de richtlijnen uit deze brochure uitgevoerd maar ervaart toch last van schimmel en/of vocht in de 
woning. Neemt u dan contact op met de klantenservice van De Goede Woning. 
 
Zij maken een afspraak voor u met de technisch woonconsulent of kwaliteitscontroleur van  
De Goede Woning. Hij komt bij u thuis om de mogelijke oorzaak op te sporen en samen met u een 
oplossing te vinden.  
 
De klantenservice is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op 
telefoonnummer (055) 369 69 69.  
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