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Leeswijzer 
 

 blz. tabel omschrijving 

 3 -  Algemeen 

 3 1  Wettelijke eisen Bouwbesluit 
 4 -  Aanvullende eisen 
 4 -  Vrijheden en inzichten met betrekking tot de berekening 
 4 1 (4)  Overstroom 

 4 -  Uitgangspunten 
 5 -  Conclusies 
 5 -  Opmerkingen 
    
 
Algemeen 
 
In een ruimte waar zich mensen vinden is ventilatie noodzakelijk voor de toevoer  van zuurstof en afvoer 
van kooldioxide, waterdamp, stofdeeltjes en onaangename geurstoffen. Tevens moet ventilatie zorg dragen 
voor het verwijderen van schadelijke emissie uit bouwmaterialen en de bodem. De voorwaarden voor het 
ventileren c.q. lucht verversen van (nieuwe) woningen en woongebouwen zijn neergelegd in het Bouwbesluit 
(zie onderstaande tabel). 
 
Wettelijke eisen 
 

 

Bouwbesluit GIW/ISSO* 

locatie/vertrek Begrippen richting luchtstromen eis aanvullend 

[-] [-] [%-toevoer] [%-afvoer] [l/s.m2] [l/s] [l/s.m2] [l/s] 

woonkamer verblijfsruimte (VR) 
(woonfunctie gelegen 
in woongebouw) 

≥ 50% bu ⇒ bi - 0,7 7 - - 
verblijfsruimte met kooktoestel ≥ 50% bu ⇒ bi >21 l/s bi ⇒ bu(1) 0,7 21(3) - - (2) 
slaapkamer ≥ 50% bu ⇒ bi - 0,7 7 - - 

meerdere verblijfsruimten verblijfsgebied (VG) 
(woonfunctie gelegen 
in woongebouw) 

≥ 50% bu ⇒ bi - 0,9 7 - - 
verblijfsgebied met kooktoestel ≥ 50% bu ⇒ bi >21 l/s bi ⇒ bu(1) 0,9 21(3) - - (2) 

gemeen. ruimte 100% bu ⇒ bi - 0,9 7 - - 

toilet Toiletruimte - 100% bi ⇒ bu - 7 - - 

badkamer  - 100% bi ⇒ bu - 14 - - 
hal / gang / trap 

Verkeersruimte 
overstroom bi ⇒ bi (5) - - - - 

gemeensch. verkeersruimte 100% bu ⇒ bi 100% bi ⇒ bu 0,7(6) - - - 
zolder(4) 

‘onbenoemd’ 

- - - - - - 
berging - - - - - 7 
opstelpl. wasautomaat < 2,5 m2 - - - - - 7 

idem.          > 2,5 m2 - -   - 14 

meterkast (met gasaansluiting) Meterruimte opening ≥1dm2 opening ≥1dm2 2 l/s.m3 2 - - 

technische ruimte technische ruimte - - - - - - 

liftschacht - - - 3,2 - 6 - 

besloten opslagr. afval >3 m3 opslagruimte afval 100% bu ⇒ bi 100% bi ⇒ bu - 100 - - 

garage tot 1000 m2 Stallingruimte - - 3 - - - 

* GIW/ISSO: zie laatste opmerking op pagina 5/5 
 
(1) GIW rechtstreeks naar buiten voor verblijfsruimte met kooktoestel 
(2) GIW eist 34,7 dm3 /s (125 m3 /h voor een afzuigkap; afsluitbare afzuigkappen mogen bij de ventilatieberekening niet worden 
meegenomen 
(3) VIAC bv  geeft de voorkeur aan 42 l/s 
(4) De zolder is voor het huidige Bouwbesluit met betrekking tot de ventilatie niet relevant 
(5) Zie blz. 4 voor het onderwerp overstroom 
(6) 0,7 dm3 /s per m2  vloeroppervlak van de gemeensch. verkeersruimte over ten minste de vereiste breedte van de ruimte (1,2 m) 
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Aanvullende eisen 
 
Het Bouwbesluit stelt in haar voorschriften weliswaar eisen aan de bouw en bouwonderdelen, maar zegt 
niets over functionele en garantieaspecten van ventilatie in het algemeen. Daarin wordt wel voorzien in de 
GIW/ISSO-Publicatie (2007). Deze lijst geeft gedetailleerde informatie naar ontwerper en bouwer voor het 
realiseren van voldoende luchtverversingsrendement én het behalen van een optimaal ventilatiecomfort. De 
‘eisen’ zijn voornamelijk gebaseerd op technische (on-)mogelijkheden en ervaringsgegevens uit de praktijk. 
Wat betreft de ventilatie worden alle relevante eisen uit het Bouwbesluit gedekt, dan wel ‘overruled’ en/of 
aangevuld. Uiteindelijk worden met het opvolgen van de aanbevelingen uit bovenvermelde publicatie 
garanties naar de consument beter geregeld. 
 
Vrijheden en inzichten met betrekking tot de berekening 
 
Het Bouwbesluit biedt ten aanzien van de indeling/samenstelling van verblijfsgebieden enkele vrijheden. Een 
verblijfsgebied kan uit één of meer verblijfsruimten bestaan. En: een verblijfsgebied is pas een 
verblijfsgebied wanneer architect en/of bouwfysisch adviseur de ruimte als zodanig bestemt. De grootte 
ervan hangt binnen zekere grenzen af van de indelingskeuze van de ruimten door de aanvrager van de 
bouwvergunning. Een indeling behoeft niet per se in alle gevallen de fysieke scheidingen in een woning te 
volgen, maar kan ook denkbeeldig zijn. Dit moet wel op de bouwaanvraagtekening worden aangegeven. 
Zo stelt het Bouwbesluit in zijn oppervlakte-eisen, dat minimaal 55% van het gebruiksoppervlak van de 
gehele woning uit verblijfsgebied moet bestaan. 
 
Overstroom 
 
Bij het ventileren in woningen ontstaan er binnenshuis luchtstromingen ‘door’ binnenwanden gelegen aan 
verkeersruimten, zoals hal, gang en trap. Bedoeld wordt hier de stroming door spleten boven en/of onder de 
deuren en roosters in de binnenwanden, waar zich geen interne luchtweerstanden bevinden.  
Deze spleten of kieren langs een zich in gesloten toestand bevindende deur mogen in voorkomende gevallen 
als zogenaamd ‘overstroom’-component worden gerekend. Conform NPR 1088:1999 dient de netto doorlaat 
tenminste 12 cm2 per dm3/s te bedragen. In totaal mogen er niet meer dan twee overstroomvoorzieningen 
in het luchtstromingtraject worden opgenomen. Indien overstroom gerealiseerd wordt via spleten onder 
deuren eist de GIW/ISSO-Publicatie een opening van tenminste 3,5 cm tussen bovenkant afwerkvloer en 
onderkant deur. 
Overigens, uit het oog van comfort is het zaak om een zo klein mogelijke kier aan de onderzijde van de deur 
en een grotere aan de bovenzijde te kiezen. 
 
Uitgangspunten 
 
Het tekeningenpakket van KOW architectuur (zie bladzijde 2): 
- Werknummer      A-2004103 
- Datum van de tekening(en)     17-01-2012 
- Datum laatste wijziging     17-01-2012 
 
Rekenwaarden voor de ventilatieberekening: 
- De voor de berekening noodzakelijke gebruiksoppervlakken zijn uitgetrokken van bovenvermelde  
tekeningen. 
- De gebruiksoppervlakken van de woningen zijn door de architect  aangegeven en overgenomen. 
- Volgens het Bouwbesluit mag een verblijfsgebied worden onderverdeeld in meerdere verblijfsruimten. 
Voor iedere verblijfsruimte geldt dan een afzonderlijke ventilatie-eis, welke - naar oppervlakte gemeten - 
lager mag zijn als voor een verblijfsgebied wordt gesteld. Uitgangspunt blijft altijd dat de totale 
ventilatiecapaciteit van de onderverdeelde –ruimten nooit lager mag zijn dan te berekenen waarde voor het 
gehele verblijfsgebied. 
Met in acht name van bovenstaande is/zijn bij deze berekening(en) VIAC bv er van uit gegaan dat alle 
verblijfsruimten verblijfsgebieden zijn. 
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Wijze van ventileren: 
- Natuurlijke luchttoevoer via zelfregelende roosters en mechanische afzuiging, CO2 gestuurd per eenheid bij 

de laagbouw. 
- Gebalanceerde ventilatie, via centrale luchtbehandelingskast, bij type de hoogbouw. 
- N.B. Het ventilatietype is mede afhankelijk van de uitkomst van de EPC-berekening. 
 
Conclusies 
 
Wanneer het ventilatieplan voor dit project wordt uitgevoerd conform de uitkomsten van de bijlage(n), zal 
het voldoen aan de in het Bouwbesluit vermelde eisen inzake de luchtverversing. 
Het opvolgen van de aangekruiste opmerkingen is daarbij voorwaardelijk en biedt tevens een garantie voor 
een voldoende capacitatieve, maar energiezuinige ventilatie voor optimaal wooncomfort. 
De ventilatieberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het VIAC - computerrekenprogramma waarvan 
de definitieve resultaten achter dit blad zijn bijgevoegd. 
 
Opmerkingen 
 
- In dit project is sprake van meerdere van dezelfde woningtypes met een identieke indeling van de 
verblijfsgebieden. In principe wordt in zo’n situatie voor de ventilatie capaciteitsberekening uitgegaan van 
het type met de ongunstigste uitgangspositie. Voor de andere ‘gunstiger’ gelegen cq. ingedeelde woningen 
uit het complex worden ventilatiemaatregelen aangehouden gelijkwaardig aan die van de berekende woning. 
 
- De aanvullende eisen uit de GIW/ISSO-Publicatie zijn in de berekening meegenomen. 
 
- Voor de in dit plan aanwezige stallinggarage/parkeergarage (>1000 m2) zal door de adviseur voor de 
bouwaanvraag een aparte bijlage worden toegevoegd, waarin de ventilatie wordt berekend. 
 
- Wanneer zich na de bouwaanvraag zgn. kopersvarianten voordoen, welke gevolgen hebben voor de 
grootte van het gebruiksoppervlak en/of de indeling van het verblijfsgebied, dan vereist dit voor elke variant 
afzonderlijk een herberekening, opnieuw in te dienen bij de gemeente. 
 
 
* De GIW/ISSO-publicatie uit 2008 is inmiddels na een juridische uitspraak in begin 2009 niet meer 
dwingend. Er mogen geen zwaardere eisen (lees: strenger dan het Bouwbesluit) worden gesteld. 
Echter, de bij het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) aangesloten organisaties Woningborg, SWK, 
StiWoGa en Bouwfonds - die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de garantieregeling - zullen de 
consumentenwaarborgen voor kopers van nieuwbouwwoningen ook na 2010 zelfstandig voortzetten. 
De zekerheden voor eigenaren en kopers van nieuwbouwwoningen blijven onverminderd voortbestaan. 
Jaarlijks wordt ongeveer 70% van alle nieuwbouwwoningen gebouwd onder de huidige GIW-garantie-
voorwaarden.  
 
M.a.w.: Waar in dit rapport wordt verwezen naar de vroegere publicatie, volgt VIAC bv de voormalige eisen 
als aanbeveling. 

 

 
Opgesteld Goedgekeurd 

PP Stasse W Gresnigt 

 



 VENTILATIEBALANS van woning 1(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

22,5 l/s 248% 55,7 21,0

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten

hal

woonkeuken
was-/droogruimte

GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 100% van binnen --> buiten

[-]

badk + W-D

verkeersruimte (VK)

woonkeuken

woonkeuken

Delft

2011-166

1-3-2012

 alle toevoer
op basis van GIW

1(S)

woning

Timpaan bv

5-3-2012

nader te bepalen

externe statische druk max. 150 Pascal

nader te bepalen

nader te bepalen

W. Gresnigt

1-3-2012

KOW architectuur

P.P. Stasse

Pauwmolen mechanische afzuiging

nee

alle overstroom 

opmerking toevoerroosters

ventilatie van woning is in balans

55,7 l/s

alle vertrekken

21,0 l/s

21,0 l/s

55,7 l/s

buiten

 alle afvoer

algemene vertreknaam

woonkamer-keuken
GIW

schematische doorsnede woning

<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

  buiten

 >= 50% van buiten --> binnen

oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

25,0 m²   buiten woonkamer-keuken

>> vertrek <<

berekening vertrek

hal nvt   buiten
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 VENTILATIEBALANS van woning 2(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

22,1 l/s 252% 55,7 21,0

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal VK

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 24,5 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

ventilatie van woning is in balans

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 55,7 l/s 21,0 l/s

Pauwmolen 2(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee

120307_ventilatiebalans_Pauwmolen_starterswoning_GIW 2 / 28



 VENTILATIEBALANS van woning 3(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

22,5 l/s 248% 55,7 21,0

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal VK

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 25,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

ventilatie van woning is in balans

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 55,7 l/s 21,0 l/s

Pauwmolen 3(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning 4(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

47,7 l/s 117% 55,7 21,0

47,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal VK

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 53,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

ventilatie van woning is in balans

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 55,7 l/s 21,0 l/s

Pauwmolen 4(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning 5(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

24,3 l/s 229% 55,7 21,0

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal VK

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 27,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

ventilatie van woning is in balans

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 55,7 l/s 21,0 l/s

Pauwmolen 5(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning 6(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

35,1 l/s 159% 55,7 21,0

35,1 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal VK

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 39,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

ventilatie van woning is in balans

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 55,7 l/s 21,0 l/s

Pauwmolen 6(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee

120307_ventilatiebalans_Pauwmolen_starterswoning_GIW 6 / 28



 VENTILATIEBALANS van woning 7(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

22,5 l/s 248% 55,7 21,0

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal VK

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 25,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

ventilatie van woning is in balans

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 55,7 l/s 21,0 l/s

Pauwmolen 7(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee

120307_ventilatiebalans_Pauwmolen_starterswoning_GIW 7 / 28



 VENTILATIEBALANS van woning 8(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

22,1 l/s 252% 55,7 21,0

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal VK

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 24,5 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

ventilatie van woning is in balans

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 55,7 l/s 21,0 l/s

Pauwmolen 8(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee

120307_ventilatiebalans_Pauwmolen_starterswoning_GIW 8 / 28



 VENTILATIEBALANS van woning 9(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

47,7 l/s 117% 55,7 21,0

47,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal VK

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 53,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

ventilatie van woning is in balans

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 55,7 l/s 21,0 l/s

Pauwmolen 9(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee

120307_ventilatiebalans_Pauwmolen_starterswoning_GIW 9 / 28



 VENTILATIEBALANS van woning 10(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

24,3 l/s 229% 55,7 21,0

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal VK

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 27,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

ventilatie van woning is in balans

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 55,7 l/s 21,0 l/s

Pauwmolen 10(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee

120307_ventilatiebalans_Pauwmolen_starterswoning_GIW 10 / 28



 VENTILATIEBALANS van woning 11(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

28,8 l/s 193% 55,7 21,0

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal VK

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 32,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

ventilatie van woning is in balans

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 55,7 l/s 21,0 l/s

Pauwmolen 11(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee

120307_ventilatiebalans_Pauwmolen_starterswoning_GIW 11 / 28



 VENTILATIEBALANS van woning 12(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

27,0 l/s 206% 55,7 21,0

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal VK

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 30,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

ventilatie van woning is in balans

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 55,7 l/s 21,0 l/s

Pauwmolen 12(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee

120307_ventilatiebalans_Pauwmolen_starterswoning_GIW 12 / 28



 VENTILATIEBALANS van woning 13(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

24,3 l/s 229% 55,7 21,0

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal VK

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 27,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

ventilatie van woning is in balans

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 55,7 l/s 21,0 l/s

Pauwmolen 13(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee

120307_ventilatiebalans_Pauwmolen_starterswoning_GIW 13 / 28



 VENTILATIEBALANS van woning 14(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

22,5 l/s 248% 55,7 21,0

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal VK

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 25,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

ventilatie van woning is in balans

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 55,7 l/s 21,0 l/s

Pauwmolen 14(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee

120307_ventilatiebalans_Pauwmolen_starterswoning_GIW 14 / 28



 VENTILATIEBALANS van woning 15(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

26,7 l/s 130% 34,7

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal woonkeuken

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 29,6 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 21 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 34,7 l/s nihil

Pauwmolen 15(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee

120307_ventilatiebalans_Pauwmolen_starterswoning_GIW 15 / 28



 VENTILATIEBALANS van woning 16(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

37,4 l/s 100% 37,4

37,4 l/s 108% 37,4

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal woonkeuken

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 41,5 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 21 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 58,4 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 37,4 l/s nihil

Pauwmolen 16(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee

120307_ventilatiebalans_Pauwmolen_starterswoning_GIW 16 / 28



 VENTILATIEBALANS van woning 17(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

23,9 l/s 145% 34,7

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal woonkeuken

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 26,5 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 21 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 34,7 l/s nihil

Pauwmolen 17(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee

120307_ventilatiebalans_Pauwmolen_starterswoning_GIW 17 / 28



 VENTILATIEBALANS van woning 18(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

28,4 l/s 122% 34,7

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal woonkeuken

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 31,5 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 21 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 34,7 l/s nihil

Pauwmolen 18(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning 19(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

33,8 l/s 103% 34,7

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal woonkeuken

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 37,5 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 21 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 34,7 l/s nihil

Pauwmolen 19(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning 20(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

24,3 l/s 143% 34,7

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal woonkeuken

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 27,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 21 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 34,7 l/s nihil

Pauwmolen 20(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning 21(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

23,9 l/s 145% 34,7

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal woonkeuken

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 26,5 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 21 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 34,7 l/s nihil

Pauwmolen 21(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning 22(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

26,1 l/s 133% 34,7

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal woonkeuken

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 29,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 21 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 34,7 l/s nihil

Pauwmolen 22(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning 23(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

24,3 l/s 143% 34,7

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal woonkeuken

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 27,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 21 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 34,7 l/s nihil

Pauwmolen 23(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning 24(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

26,1 l/s 133% 34,7

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal woonkeuken

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 29,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 21 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 34,7 l/s nihil

Pauwmolen 24(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning 25(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

26,1 l/s 133% 34,7

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal woonkeuken

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 29,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 21 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 34,7 l/s nihil

Pauwmolen 25(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning 26(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

29,7 l/s 117% 34,7

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal woonkeuken

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 33,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 21 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 34,7 l/s nihil

Pauwmolen 26(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning 27(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

27,9 l/s 124% 34,7

34,7 l/s 100% 34,7

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal woonkeuken

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 31,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 21 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 21,0 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 34,7 l/s nihil

Pauwmolen 27(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning 28(S)

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

28,5 l/s 100% 28,5

34,7 l/s 100% 34,7 6,2

7,0 l/s 100% 7,0 7,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0
badkamer nvt   buiten badkamer

 100% van binnen --> buiten
woonkeuken

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

hal nvt   buiten hal woonkeuken

woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 31,6 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken badk + W-D

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 27,2 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 27,2 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 28,5 l/s nihil

Pauwmolen 28(S) mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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Projectnaam Pauwmolen dossier- / tekeningnrs. projectengineer P.P. Stasse
projectnummer 2011-166 datum tekening(en) 01-03-2012 projectleider W. Gresnigt
onderdeel Laagbouw datum laatste wijziging 01-03-2012 datum berekening

opdrachtgever Timpaan
architect KOW Architectuur

vloeropp.

?

nr. naam

of

omschrijving

naam

of

omschrijving

[-] [-] [-] [-] [m
2
/pp] [m

2
] [-] [m

2
] [l/(s.m

²
)] [l/s] [l/(s.m²)] [l/s] [l/s] [m

3
/h] [l/s] [m

3
/h] [l/s] [m

3
/h] [l/s] [m

3
/h] [l/s] [m

3
/h]

1 Trappenhuis verk.-ruimte (besloten, gemeenschappelijk) nvt nvt 11,1 1 11,1 0,7 7,8 28 7,8 28 7,8 28

2 Trappenhuis verk.-ruimte (besloten, gemeenschappelijk) nvt nvt 12,4 1 12,4 0,7 8,7 31 8,7 31 8,7 31

3 Trappenhuis verk.-ruimte (besloten, gemeenschappelijk) nvt nvt 15,8 1 15,8 0,7 11,1 40 11,1 40 11,1 40

4 Lift liftschacht nvt nvt 3,3 1 3,3 3,2 10,6 38 10,6 38 10,6 38

5 Lift liftschacht nvt nvt 5,5 1 5,5 3,2 17,6 63 17,6 63 17,6 63

6 Gang verk.-ruimte (besloten, gemeenschappelijk) nvt nvt 67,2 1 67,2 0,7 47,0 169 47,0 169 47,0 169

7 Gang verk.-ruimte (besloten, gemeenschappelijk) nvt nvt 82,4 1 82,4 0,7 57,7 208 57,7 208 57,7 208
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VENTILATIEBEREKENING

5-3-2012

7 Gang verk.-ruimte (besloten, gemeenschappelijk) nvt nvt 82,4 1 82,4 0,7 57,7 208 57,7 208 57,7 208

8 Gang verk.-ruimte (besloten, gemeenschappelijk) nvt nvt 69,3 1 69,3 0,7 48,5 175 48,5 175 48,5 175

subtotaal 209,0 752 209,0 752

120307_ventilatiebalans_Verkeersruimten_laagbouw-BG 1 / 1



 VENTILATIEBALANS van woning T1

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

20,7 l/s 100% 20,7

34,7 l/s 100% 34,7 14,0

14,0 l/s 100% 14,0 14,0

7,0 l/s 100% 7,0 7,0
VK

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 100% van binnen --> buiten

woonkeukenbadkamer nvt   buiten badkamer
 100% van binnen --> buiten

[-]

VK

verkeersruimte (VK)

berekening vertrek

mechanische afzuiging

nee
buiten

Delft

2011-166

1-3-2012

 alle toevoer
op basis van GIW

T1

woning

Timpaan bv

5-3-2012

nader te bepalen

alle overstroom 

opmerking toevoerroosters

toevoer verhogen met 35 l/s

20,7 l/s

alle vertrekken

35,0 l/s

nihil

55,7 l/s
externe statische druk max. 150 Pascal

nader te bepalen

nader te bepalen

W. Gresnigt

1-3-2012

KOW Architectuur

P.P. Stasse

Pauwmolen

 alle afvoer

algemene vertreknaam

woonkamer-keuken
GIW

schematische doorsnede woning

<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

  buiten

 >= 50% van buiten --> binnen

oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

23,0 m²   buiten woonkamer-keuken

>> vertrek <<
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 VENTILATIEBALANS van woning T2

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

21,6 l/s 100% 21,6

34,7 l/s 100% 34,7 13,1

14,0 l/s 100% 14,0 14,0

7,0 l/s 100% 7,0 7,0
VK

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 100% van binnen --> buiten

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

badkamer nvt   buiten badkamer woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 24,0 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken VK

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 34,1 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW Architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 34,1 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 21,6 l/s nihil

Pauwmolen T2 mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning T3

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

23,0 l/s 100% 23,0

34,7 l/s 100% 34,7 11,7

14,0 l/s 100% 14,0 14,0

7,0 l/s 100% 7,0 7,0
VK

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 100% van binnen --> buiten

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

badkamer nvt   buiten badkamer woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 25,5 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken VK

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 32,7 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW Architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 32,7 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 23,0 l/s nihil

Pauwmolen T3 mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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 VENTILATIEBALANS van woning T4

 projectnaam  woningtype  ventilatiemethode verkeers-

 projectplaats  woningnaam  berekening vent.-roosters ruimten

 projectnummer  uitgangspunten  fabrikaat rooster / type

 opdrachtgever  tekeningnr./-datum  type motor [l/s - m
3
/h]

 architect  datum laatste wijziging  aantal ventilatoren [-]

 projectengineer  datum berekening  uitgangspunt berekening

 projectleider

 cap. toevoer huidige  toevoer over-

 cap. afvoer balans  afvoer stroom 

21,2 l/s 100% 21,2

34,7 l/s 100% 34,7 13,5

14,0 l/s 100% 14,0 14,0

7,0 l/s 100% 7,0 7,0
VK

was-/droogruimte
GIW 

<2,5m²
nvt   buiten was-/droogruimte

 100% van binnen --> buiten

 >= 34,7 l/s van binnen --> buiten

badkamer nvt   buiten badkamer woonkeuken
 100% van binnen --> buiten

[-]
<-----  luchtstroom uit (l/s-eis)

woonkamer-keuken
GIW 23,5 m²

 >= 50% van buiten --> binnen
  buiten woonkamer-keuken VK

algemene vertreknaam oppervlakte
luchtstroom in (%-eis) ----->

  buiten >> vertrek << verkeersruimte (VK)

toevoer verhogen met 34,5 l/s

berekening vertrek schematische doorsnede woning opmerking toevoerroosters

P.P. Stasse 5-3-2012 externe statische druk max. 150 Pascal

W. Gresnigt

alle overstroom 
Timpaan bv 1-3-2012 nader te bepalen

KOW Architectuur 1-3-2012 nader te bepalen
 alle afvoer 55,7 l/s 34,5 l/s

2011-166 op basis van GIW nader te bepalen
 alle toevoer 21,2 l/s nihil

Pauwmolen T4 mechanische afzuiging
buiten alle vertrekken

Delft woning nee
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Projectnaam Pauwmolen dossier- / tekeningnrs. projectengineer P.P. Stasse
projectnummer 2011-166 datum tekening(en) 01-03-2012 projectleider W. Gresnigt
onderdeel Verkeersruimten hoogbouw datum laatste wijziging 01-03-2012 datum berekening

opdrachtgever Timpaan
architect KOW architectuur

vloeropp.

?

nr. naam

of

omschrijving

naam

of

omschrijving

[-] [-] [-] [-] [m
2
/pp] [m

2
] [-] [m

2
] [l/(s.m

²
)] [l/s] [l/(s.m²)] [l/s] [l/s] [m

3
/h] [l/s] [m

3
/h] [l/s] [m

3
/h] [l/s] [m

3
/h] [l/s] [m

3
/h]

1 entree nvt nvt 36,7 1 36,7 0,7 25,7 93 25,7 93 25,7 93

2 hal groot nvt nvt 12,4 1 12,4 0,7 8,7 31 8,7 31 8,7 31

3 hal klein nvt nvt 2,6 1 2,6 0,7 1,8 6 1,8 6 1,8 6

4 brandweerlift nvt nvt 4,8 1 4,8 3,2 15,4 55 15,4 55 15,4 55

5 trappenhuis nvt nvt 14,4 1 14,4 0,7 10,1 36 10,1 36 10,1 36

subtotaal 61,7 222 61,7 222

5-3-2012

benodigde

capaciteit

o.b.v.

aantal 

ruimtes

buiten

binnen

toevoer

uit

aangrenz.

ruimte

doorstroom

naar

aangrenz.

ruimte

binnen

buiten

Begane grond links

to
ta
a
l 
v
lo
e
ro
p
p
e
rv
la
k

toevoer overstroom afvoer

BB

eis

VIAC

advies

(hoger)

v
lo
e
ro
p
p
e
rv
la
k
te

a
a
n
ta
l 
ru
im
te
s

ruimte vermeldingen onder Bouwbesluit capaciteitsadvies ventilatiebalans

algemene naamgeving

 VG

of

VR

b
e
ze
tt
in
g
sg
ra
a
d
k
la
ss
e
 (
 B
)

VENTILATIEBEREKENING

subtotaal 61,7 222 61,7 222

1 hal groot nvt nvt 12,4 1 12,4 0,7 8,7 31 8,7 31 8,7 31

2 hal klein nvt nvt 2,6 1 2,6 0,7 1,8 6 1,8 6 1,8 6

3 hal midden nvt nvt 4,9 1 4,9 0,7 3,4 12 3,4 12 3,4 12

4 lift nvt nvt 4,1 1 4,1 3,2 13,1 47 13,1 47 13,1 47

5 trappenhuis nvt nvt 14,4 1 14,4 0,7 10,1 36 10,1 36 10,1 36

subtotaal 37,1 134 37,1 134

1 hal groot nvt nvt 12,4 17 210,8 0,7 147,6 531 147,6 531 147,6 531

2 hal klein nvt nvt 2,6 17 44,2 0,7 30,9 111 30,9 111 30,9 111

3 trappenhuis nvt nvt 14,4 17 244,8 0,7 171,4 617 171,4 617 171,4 617

subtotaal 349,9 1260 349,9 1260

1 hal groot nvt nvt 12,4 17 210,8 0,7 147,6 531 147,6 531 147,6 531

2 hal klein nvt nvt 2,6 17 44,2 0,7 30,9 111 30,9 111 30,9 111

3 hal midden nvt nvt 4,9 17 83,3 0,7 58,3 210 58,3 210 58,3 210

4 trappenhuis nvt nvt 14,4 17 244,8 0,7 171,4 617 171,4 617 171,4 617

subtotaal 408,2 1470 408,2 1470

Begane grond rechts

1e tm 17e verdieping links

1e tm 17e verdieping rechts
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