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Deze gids is in eerste instantie opgezet als collegemateriaal voor de 
eerstejaars studenten van de faculteit bouwkunde aan de Technische 
Universiteit Delft. Omdat er ook interesse bleek te zijn buiten de uni-
versiteit, heb ik besloten het gidsje breder toegankelijker te maken en 
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Terwijl de meeste mensen zich ervan bewust zijn dat het buitenmilieu 
belangrijk is, vooral in relatie tot klimaatverandering maar ook ten aan-
zien van problemen meer direct gerelateerd aan onze gezondheid, zijn 
de effecten van binnenmilieu geen algemeen gedachtegoed. Wie weet 
er nu niet dat luchtvervuiling zoals fi jn stof en lawaai veroorzaakt door 
vliegtuigen belangrijk zijn, of dat te veel zonlicht ongezond kan zijn. De 
meesten van ons realiseren zich niet dat mensen in de Westerse wereld 
circa 80-90% van hun tijd binnen doorbrengen (bijv. thuis, op school 
en op kantoor). Blootstelling binnen is dus veel langer dan buiten. In 
hoofdstuk 1 ‘Binnenlucht & gezondheid’ wordt daarom ingegaan op bin-
nenlucht en gezondheid.

Al vanaf de middeleeuwen realiseert men zich dat lucht in een gebouw 
goed moet zijn. Was die lucht niet ‘goed’ dan had dat vervelende ziek-
ten tot gevolg of leidden dit tenminste tot extreme vormen van onbe-
haaglijkheid (stank). Tot het begin van de negentiende eeuw wordt de 
miasma ziektetheorie gebruikt om de verspreiding van ziekten zoals 
cholera en gele koorts te verklaren.  Miasma (Grieks voor verontrei-
niging) wordt beschouwd als een giftige, stinkende damp of mistwolk 
die door ontleding ontstane ziekteveroorzakende deeltjes (miasmata) 
bevat. Ventilatie was dus toen al een belangrijk onderdeel van het bin-
nenmilieu. De discussies over hoeveel ventilatielucht voldoende is om 
verspreiding van ziekten te voorkomen en hoeveel voldoende is om een 
adequate behaaglijkheid te garanderen (geen irritante geuren), waren 
geboren en vinden nog steeds plaats. Het is dan ook geen makkelijk 
oplosbaar probleem. Zeker niet in relatie tot de benodigde fossiele 
energiebesparing in de gebouwde omgeving. Hoofdstuk 2 ‘Verontreini-
ging en bronnen’ beschrijft de verontreinigingen die in het binnenmilieu 
kunnen voorkomen en de mogelijke bronnen van die verontreinigingen.
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Binnenluchtkwaliteit is een belangrijk onderdeel van binnenmilieukwa-
liteit. De overige factoren, thermische kwaliteit, akoestische of geluid-
kwaliteit, en visuele of lichtkwaliteit, spelen echter ook een belangrijke 
rol bij hoe je het binnenmilieu als geheel ervaart. Daarom wordt in 
hoofdstuk 3 ‘Andere factoren’ kort ingegaan op deze drie factoren en 
hun mogelijke interacties. 

Deze gids is bedoeld om je informatie te geven over hoe binnenlucht-
kwaliteit tot stand komt, wat het is en je bewust te maken van je eigen 
woonomgeving. In hoofdstuk 4 ‘tips & trucs’ wordt aandacht besteed 
aan concrete adviezen om je binnenmilieu te verbeteren.  Indien je na 
het lezen van deze gids toch nog vragen hebt dan geeft hoofdstuk 5 een 
aantal mogelijkheden.
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01 BINNENLUCHT
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Het binnenmilieu kan worden beschreven met de zogenaamde bin-
nenmilieu factoren:

• Binnenluchtkwaliteit: met parameters zoals geur, buitenlucht en venti-
latiehoeveelheid.

• Thermische comfort of thermische kwaliteit: met bijvoorbeeld 
vochtigheid, luchtsnelheid en temperatuur.

• Akoestische of geluidkwaliteit: zoals geluid (lawaai) van buiten en bin-
nen, maar ook trillingen en (na)galm.

• Visuele of lichtkwaliteit: waaronder uitzicht, lichtsterkte, helderheid en 
refl ectie.

De focus van deze gids ligt op binnenlucht omdat binnenlucht een be-
langrijk maar vaak onderbelicht onderdeel is van het binnenmilieu.

1.1 Inleiding
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Wat is binnenlucht?

Binnenlucht is de lucht in je huis, op school, op het werk en zelfs in je 
auto. Ongeveer 90% van de lucht die je inademt is binnenlucht, omdat 
je de meeste tijd binnen doorbrengt.

Maar wat is ‘Normale’ lucht eigenlijk? 
‘Normale’ lucht bestaat uit droge lucht plus een variabele hoeveelheid 
waterdamp, gemiddeld 1%. Droge lucht bestaat grofweg uit 78% stikstof 
en 21% zuurstof (in volume), plus kleine hoeveelheden van andere stof-
fen: edelgassen zoals argon en neon, maar ook andere broeikasgassen 
zoals methaan, distikstofoxide (lachgas) en ozon. 

1.2 BinnenIucht
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