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Samenvatting

Signalen uit de maatschappij en de GGD vragen aandacht voor het binnenmilieu in kinder-

centra. Voortvloeiend uit de ‘Nationale aanpak milieu en gezondheid 2008-2012’ hebben de

ministeries van VROM en OCW een onderzoek geïnitieerd om inzicht te verkrijgen in de

kwaliteit van het binnenmilieu bij kinderdagverblijven (opvang 0-4 jaar) en innovatieve

gastouderopvang.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van juni t/m december 2008 in de

groeps- en slaapruimten van 60 kinderdagverblijven en 20 innovatieve gastoudergezinnen.

Bij het onderzoek is aandacht besteed aan de voornaamste binnenmilieu-aspecten zoals:

luchtkwaliteit, daglichttoetreding, geluid en klimaat.

Uit het onderzoek is gebleken dat het binnenmilieu in kindercentra te wensen overlaat voor

wat betreft de aspecten: luchtkwaliteit tijdens het stookseizoen, (stoor)geluid en de

ruimtetemperatuur in de zomerperiode. De kwaliteit van de overige binnenmilieuaspecten, te

weten: de daglichttoetreding, de ruimteakoestiek, alsmede de temperatuur en relatieve

vochtigheid in het stookseizoen, blijkt in het algemeen geen knelpunt op te leveren.

De oorzaken zijn terug te voeren op technische aspecten (gebreken aan gebouw en

installatie), gebruikersgedrag en naleving en handhaving van de wettelijke eisen. Voor de

verbetering van het binnenmilieu in kindercentra is een combinatie nodig van bouw-

technische maatregelen en gedragsverandering. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt

primair bij de kindercentra en de gebouweigenaren, maar is tevens te herleiden naar de

aannemers en installateurs (naleving bouwvoorschriften), de gemeenten (toezicht) en de

landelijke overheid (regelgeving).

Om de geconstateerde knelpunten tot een acceptabel niveau te verhelpen, worden de

volgende maatregelen geadviseerd:

1. Het verbeteren van de naleving en handhaving van de huidige wetgeving.

2. Het aanpassen van de bestaande ventilatievoorzieningen op de nieuwbouweisen.

3. Het toepassen van zon- en warmtewerende maatregelen.

4. Het verbeteren van het gebruik van de ventilatievoorzieningen.

5. Het verbeteren van de kwaliteit van mechanische ventilatiesystemen.

6. Het aanpassen van de huidige wetgeving.
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Verklarende woordenlijst

A-gewogen geluiddrukniveau (LA)

Het voor de oorgevoeligheid gecorrigeerde geluiddrukniveau. De geluiddrukniveaus per

frequentieband worden gecorrigeerd naar de oorgevoeligheid en vervolgens opgeteld. Het

geluidniveau geeft snel een indruk van de luidheid (fysiologische reactie van het oor op het

geluid).

Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang (art. 1.1 Bouwbesluit [4])

Bijeenkomstfunctie voor het opvangen, verzorgen, opvoeden en begeleiden van kinderen die

het basisonderwijs nog niet hebben beëindigd. Onder de bijeenkomstfunctie voor kinder-

opvang vallen dagopvang met slaapgelegenheid voor kinderen tot 4 jaar, de buitenschoolse

opvang en de 24-uurs opvang. Het gaat om bedrijfsmatige opvang. De oppas aan huis of de

gastouder die één of meer kinderen in de eigen woning opvangt of verzorgt, vallen buiten de

reikwijdte van de begripsbepaling.

Bezettingsgraadklasse (art. 1.1 Bouwbesluit [4])

Klasse die de bezettingsgraad van een gebruiksoppervlakte en de bezettingsgraad van een

vloeroppervlakte aan verblijfsgebied aangeeft. In tabel 1 is voor de bezettingsgraadklassen

B1 t/m B3 de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied aangegeven. Klasse B2 stemt bijvoor-

beeld overeen met een oppervlakte aan verblijfsgebied van meer dan 1,3 m
2
 per persoon

maar ten hoogste 3,3 m
2
 per persoon. Verder kan uit tabel 1 worden afgeleid dat bij klasse

B1 sprake is van een hogere bezettingsgraad (minder m
2
 vloeroppervlakte per persoon) dan

bij klasse B2.

Tabel 1

Bezettingsgraad in klassen afhankelijk van het aantal personen per m
2
 vloeroppervlakte aan

verblijfsgebied conform Bouwbesluit 2003 [4]

Klasse Bezettingsgraad in vloeroppervlakte aan verblijfsgebied

B1 Meer dan 0,5 m
2
 doch ten hoogste 1,3 m

2
 per persoon

B2 Meer dan 1,3 m
2
 doch ten hoogste 3,3, m

2
 per persoon

B3 Meer dan 3,3 m
2
 docht ten hoogste 8,0 m

2
 per persoon

Equivalent geluidniveau (LAeq)

De energie-inhoud van een fluctuerend geluid als maatstaf voor de hinder, hetgeen wordt

gemeten door het geluidniveau over een langere tijd ‘energetisch’ te middelen. Het

equivalente geluidniveau heeft dezelfde energie-inhoud en daarmee hetzelfde gehoor-

beschadigende potentieel als het variërende geluidniveau.
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Equivalente daglichtoppervlakte (Ae)

Grootheid (m
2
), die als maat voor de daglichttoetreding wordt gehanteerd.

Innovatieve gastouderopvang

Experimentele vorm van kinderopvang volgens het Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang.

Het verschil met gastouderopvang is dat bij innovatieve gastouderopvang niet maximaal 4

kinderen (exclusief eigen kinderen), maar maximaal 6 kinderen (exclusief eigen kinderen)

mogen worden opgevangen en dat innovatieve opvang mag plaatsvinden in elke ruimte op

het woonadres van de gastouder of de vraagouder en niet alleen in de woning van de

gastouder of de vraagouder.

Nagalmtijd (T of T60)

De tijd in seconden die na uitschakeling van een geluidbron verstrijkt bij een daling van het

geluiddrukniveau van 60 dB.

Nominale capaciteit

Volumestroom aan toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht, die in principe continu

tot stand moet kunnen worden gebracht.

Nominale ventilatie

Ventilatie die op grond van gezondheidsoverwegingen voor de reinheid van de lucht continu

tot stand moet kunnen worden gebracht.

P2, P50- en P98 percentielwaarde

Een P2 (het 2
e
 percentiel) geeft de waarde waaronder 2% en waarboven 98% van de waar-

nemingen liggen en kan als minimum waarde gedefinieerd worden. Een P50 (het 50
e
 percen-

tiel) geeft de waarde waaronder 50% en waarboven 50% van de waarnemingen liggen (ook

wel mediaan genoemd). Een P98 (het 98
e
 percentiel) geeft de waarde waaronder 98% en

waarboven 2% van de waarnemingen liggen en kan als maximum waarde gedefinieerd

worden.

Verblijfsgebied

Gedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit één of

meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een

toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte.

Verblijfsruimte

Ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiks-

functie kenmerkende activiteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld een slaapruimte of een

groepsruimte)
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Symbolenlijst

LAeq het A-gewogen equivalente geluidniveau in dB(A)

Ae de equivalente daglichtoppervlakte in m
2
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1 Inleiding

1.1 Probleem- en doelstelling

Signalen uit de maatschappij en de GGD vragen aandacht voor het binnenmilieu in kinder-

centra. De indruk bestaat dat er in kindercentra vergelijkbare problemen spelen als bij

scholen. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar op basis waarvan een landelijk beeld

kan worden verkregen van de kwaliteit van het binnenmilieu in kindercentra. Voortvloeiend

uit de ‘Nationale aanpak milieu en gezondheid 2008-2012’ hebben de ministeries van VROM

en OCW een onderzoek geïnitieerd om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van het binnen-

milieu bij kinderdagverblijven (opvang 0-4 jaar) en innovatieve gastouderopvang. Peuter-

speelzalen zijn niet onderzocht.

Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van het binnenmilieu in kinder-

centra voor dagopvang van 0 tot 4 jaar, alsmede in de oorzaken van de gemeten kwaliteit.

Tevens dient het onderzoek de mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven.

1.2 Leeswijzer

De onderhavige rapportage omvat de voornaamste resultaten van het verrichte onderzoek.

De volledige onderzoekresultaten zijn opgenomen in de onderzoeksrapportage (LBP-rapport

met kenmerk R043165aaA4.hv d.d. 18 juni 2009). In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeks-

aanpak nader belicht. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de voornaamste

bevindingen die op basis van het verrichte onderzoek zijn vastgesteld. Hoofdstuk 4 omvat de

conclusies ten aanzien van de actuele stand van zaken wat betreft de kwaliteit van het

binnenmilieu in kindercentra. Afgesloten wordt met aanbevelingen gericht op de

mogelijkheden waarmee de voornaamste knelpunten zijn te verhelpen.

1.3 Begeleidingscommissie en klankbordgroep

Het onderzoek is vanuit de betrokken ministeries door de volgende personen begeleid:

- mw. M. Clemens, Ministerie van VROM, VROM-Inspectie Noord West (projectleider tot

medio februari 2009)

- dhr. M. Dubbeldeman, Ministerie van VROM, VROM-Inspectie Noord West (projectleider

vanaf medio februari 2009)

- dhr. F. van Buul, Ministerie van VROM, DGM (secretaris)

- dhr. T. Geurts, Ministerie van OCW, KO

- mw. H. Pronk, Ministerie van OCW, KO

- dhr. T. van Teunenbroek, Ministerie van VROM, DGM

- dhr. C. van den Bogaard, Ministerie van VROM, VI

- mw. Y. Nas, Ministerie van VWS
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- dhr. A. van Duijn, Ministerie van SZW

- dhr. K. Locher, Ministerie van VROM, DGM/SVS (agenda lid)

- dhr. P. van Luijk, Ministerie van VROM, DGWWI, cluster Bouwkwaliteit (agenda lid)

Verder is tijdens het onderzoek een klankbordgroep geraadpleegd waarin de volgende

personen en organisaties waren vertegenwoordigd:

- dhr. G. Jellesma, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOINK)

- mw. M. Linthorst, GGD Nederland

- dhr. R. van Strien, GGD Amsterdam

- mw. R. Hoogedoorn, MOgroep Kinderopvang

- mw. M. Bendeler, de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang

- dhr. M. van de Reep, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

- mw. C. van Brenk, ABVA/KABO (vakbond aangesloten bij de FNV voor werknemers bij

de overheid, zorg-, welzijns-, nuts- en openbare marktsector)

- dhr. E. Westerink, Vereniging Stadswerk
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2 Onderzoeksaanpak

In dit hoofdstuk wordt de gevolgde onderzoeksaanpak nader toegelicht.

2.1 Steekproef

Het onderzoek is verricht in de groeps- en slaapruimten van 60 kinderdagverblijven (KDV)

en 20 innovatieve gastoudergezinnen (IGO). Per kindercentrum is één groepsruimte en één

slaapruimte onderzocht.

Er is uitgegaan van onderzoek in 60 kinderdagverblijven op een totaal van ca. 6000 kinder-

dagverblijven. Deze verhouding stemt globaal overeen met de situatie bij het door LBP

verrichtte onderzoek naar het binnenmilieu in basisscholen [20], waarbij uitgegaan is van

een steekproef van 60 basisscholen op een totaal aantal basisscholen van ca. 7.000 stuks.

Naast de 60 kinderdagverblijven zijn 20 locaties met innovatieve gastouderopvang onder-

zocht. Het totaal aantal gastouders dat innovatieve gastouderopvang biedt bedroeg in 2007

ca. 400 stuks [1].

Bij de steekproef zijn via gegevens van Vivoy, de bij het onderzoek betrokken branche-

organisaties en internet een groot aantal kindercentra uitgenodigd om aan het onderzoek

deel te nemen. In totaal zijn ca. 120 gastouder(bureaus) en ca. 500 kinderdagcentra

uitgenodigd aan het onderzoek mee te werken, en verzocht enkele vragen over (onder

meer) de ventilatie van de ruimten te beantwoorden. LBP heeft op basis van de geretour-

neerde formulieren 60 kinderdagverblijven en 20 innovatieve gastoudergezinnen geselec-

teerd, waarna deze selectie ter goedkeuring is voorgelegd aan de begeleidingscommissie.

Om een representatieve indruk van de landelijke situatie te verkrijgen is het van belang dat

bij het nemen van de steekproef zorgvuldig rekening wordt gehouden met de kenmerken die

relevant zijn voor het binnenmilieu. De steekproef uit het aantal aangemelde kinderdagver-

blijven (ca. 160 stuks) is gebaseerd op hetgeen ook in het onderzoek naar het binnenmilieu

in basisscholen [20] is aangehouden, te weten het in voldoende mate voorkomen van de in

Nederland te onderscheiden ruimtetypen op basis van ventilatietechnische kenmerken. Op

basis van deze kenmerken zijn drie voorkomende ruimtetypen gedefinieerd (zie tabel 2.1).

Tabel 2.1

Indeling ruimtetypen bij selectie kinderdagverblijven

Type Toevoer Afvoer
voorkomen in NL

(raming LBP)

Voorgenomen aantal

locaties in steekproef

1 Natuurlijk natuurlijk 30-40% 20

2 Natuurlijk mechanisch 30-40% 20

3 Mechanisch mechanisch 20-40% 20
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Bij ruimtetype 1 geschiedt de toe- en afvoer van ventilatielucht op basis van natuurlijke drijf-

krachten (wind, temperatuurverschil) via klep-, uitzetramen en/of ventilatieroosters in de

gevel en mogelijk tevens via voorzieningen in het dak. Bij ruimtetype 2 geschiedt de afvoer

met een mechanisch ventilatiesysteem (vanuit de betreffende ruimte en/of direct aan-

grenzende ruimten). Bij ruimtetype 3 vindt zowel de toevoer als de afvoer van ventilatielucht

met behulp van een mechanisch ventilatiesysteem plaats. Kindercentra waar alleen sprake

was van een mechanische toevoer zijn in dit onderzoek eveneens als type 3 aangemerkt.

Tabel 2.2 toont een overzicht van de relevante kenmerken van de definitieve selectie. Om

per ruimtetype over voldoende onderzoeksgegevens te kunnen beschikken, is bij de steek-

proef van 60 kinderdagverblijven beoogd een gelijk aantal locaties van elk ruimtetype in het

onderzoek te betrekken.

Tabel 2.2

Overzicht kenmerken steekproef kinderdagverblijven en innovatieve gastouderopvang

Kenmerken steekproef kinderdagverblijven Innovatieve gastouderopvang

aantal locaties in steekproef 60 20

Percentage opvang 0-2 jaar 38% 0%

Percentage opvang 0-4 jaar 47% 100%

Percentage opvang 2-4 jaar 15% 0%

ruimtetypen 1 2 3 1 2 3

Aantal ruimtetypen in steekproef 17 21 22 13 7 0

% ruimtetypen in steekproef 28% 35% 37% 65% 35% 0

Variatie bouwjaar (min – max) 1928 2007 1930 2008 1930 2008 1935 2007

Bouwjaar (mediaan) 1970 2002 2004 1985

Op basis van tabel 2.2 kan worden geconcludeerd dat deze doelstelling voor de kinderdag-

verblijven is bereikt. Op basis van deze verdeling wordt voor de kinderdagverblijven naar

verwachting een representatieve indruk verkregen van de prestatie van de verschillende

ruimtetypen in relatie tot ventilatie en luchtkwaliteit. De verdeling van de ruimtetypen in de

definitieve selectie stemt verder redelijk overeen met de eigen raming van het percentage

waarin deze ruimtetypen in Nederland voorkomen (zie tabel 2.1). De uiteindelijke steekproef

is hiermee naar verwachting eveneens toereikend om een representatieve indruk van de

landelijke situatie te verkrijgen.

Bij de selectie van de steekproef van de innovatieve gastoudergezinnen is geen rekening

gehouden met de verdeling in ruimtetypen, omdat het niet mogelijk was om meer dan 20

locaties met innovatieve gastouderopvang bereid te vinden om aan het onderzoek deel te

nemen.
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Er heeft geen selectie plaatsgevonden op de geografische ligging van de kindercentra in

Nederland. Figuur 2.1 toont een overzicht van de verdeling van de onderzochte locaties

(KDV en IGO) over de verschillende provincies.

Figuur 2.1

Overzicht aantal onderzochte kinderdagverblijven (KDV) en innovatieve gastouderopvang

(IGO) per provincie

Uit figuur 2.1 blijkt dat de geselecteerde kinderdagverblijven met name in Midden-Nederland

zijn gesitueerd. De geselecteerde innovatieve gastoudergezinnen zijn met name gelegen in

provincies met een lage urbanisatiegraad omdat deze vorm van opvang daar relatief meer

voorkomt.

2.2 Onderzoeksmethode en onderzoekstechnieken

In het navolgende wordt nader ingegaan op de onderzoeksmethodiek.

Inventarisatie indicatoren binnenmilieu

Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar specifieke verontreinigingen van de binnen-

lucht. Wel zijn er bij het eerste bezoek aan de kindercentra gegevens opgenomen van

indicatoren op basis waarvan kan worden bepaald in hoeverre er een risico van een mogelijk

verhoogde blootstelling van een verontreinigde stof bestaat.

IGO = 5

KDV = 29

IGO = 6

KDV = 0

IGO = 1

KDV = 0

IGO = 2

KDV = 0

IGO = 2

KDV = 0

IGO = 4

KDV = 3

IGO = 0

KDV = 14

IGO = 0

KDV = 14
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Inventarisatie relevante gegevens en toetsing aan regelgeving (o.a. Bouwbesluit)

In het onderzoek is een algemene bouwkundige en installatietechnische inventarisatie

verricht met als doel alle relevante gegevens en kenmerken van de te onderzoeken ruimten

van de kindercentra in kaart te brengen. Waar van toepassing zijn de op te nemen en

middels meting vastgestelde gegevens conform de van toepassing zijnde NEN-normen

vastgesteld.

Enquête groepsleiding

In het onderzoek is bij de groepsleiding een enquête afgenomen waarin zowel de relevante

kwalitatieve gebruiksgegevens (wat / hoe / wanneer) als kwantitatieve gegevens omtrent de

beleving van de kwaliteit van het binnenmilieu zijn vastgelegd.

Logboek groepsleiding

Om een goede interpretatie van de meetgegevens van de temperatuur, relatieve vochtigheid

en CO2-concentratie mogelijk te maken, is door LBP een logboekformulier ontwikkeld

waarop door de groepsleiding dagelijks relevante (gebruiks)gegevens zijn geregistreerd,

zoals het aantal kinderen, de gebruikstijden, het gebruik van de ventilatievoorzieningen,

zonwering, verwarming, etc. alsmede de klimaatbeleving die hieraan gekoppeld is.

Daglicht en luchtverversing
Voor alle groepsruimten is de aanwezige equivalente daglichtoppervlakte conform NEN

2057 bepaald en beoordeeld ten aanzien van de vigerende wetgeving. Bij de beoordeling

van de luchtverversing van de groeps- en slaapruimte is aandacht besteed aan:

- type / afmetingen / regelbaarheid spuivoorzieningen;

- type / afmetingen / capaciteit / onderhoudsstaat / situering / regelbaarheid / gebruik

ventilatievoorzieningen;

- capaciteit mechanische ventilatie (indien aanwezig)

Waar van toepassing zijn de op te nemen en middels meting vastgestelde gegevens

conform de van toepassing zijnde NEN-normen vastgesteld. Vervolgens zijn de betreffende

situaties getoetst aan de vigerende regelgeving alsmede aan een luchthoeveelheid van ten

minste 25 m
3
/h per persoon.

CO2-concentratie, temperatuur en relatieve vochtigheid

De CO2-concentratie in de ruimten wordt gezien als de beste parameter voor de bepaling

van de optredende ventilatie (en daarmee zowel direct als indirect voor de luchtkwaliteit). Het

is juist het inzicht in de optredende (effectieve) ventilatie dat we willen krijgen, zo mogelijk

afhankelijk van diverse relevante invloedsfactoren (bijvoorbeeld het soort ventilatievoor-

zieningen en het gebruik hiervan). Naast al deze gebouwgerelateerde invloedsfactoren zal

de ventilatie mogelijk ook afhankelijk zijn van de buitenklimaatomstandigheden die in de tijd

sterk kunnen variëren en specifieke gebruikscondities die mogelijk ook in de tijd kunnen

variëren.
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Om een voldoende representatief beeld van de optredende CO2-concentraties te verkrijgen

is gedurende langere tijd de optredende CO2-concentratie geregistreerd. Met deze aanpak

kan de invloed van toevallige gebeurtenissen waarbij het ventilatiegedrag gedurende korte

periode niet representatief is, zo veel mogelijk worden beperkt. De optredende CO2-

concentratie is elke 15 minuten gedurende een periode van drie weken in zowel het zomer-

als winterseizoen geregistreerd.

De meting van de ruimtetemperatuur en de relatieve vochtigheid heeft gelijktijdig plaats-

gevonden met de registratie van de CO2-concentratie. Voor de meting van de ruimte-

temperatuur is in 40 kinderdagverblijven gedurende de zomerperiode in één ruimte (de

groepsruimte) een extra temperatuurmeting verricht waarbij uitgegaan is van een langere

meetduur (negen weken). Door deze langere meetduur is een betere waarborg op een

voldoende aantal warme dagen binnen de meetperiode verkregen.

De gevolgde aanpak is in figuur 2.2 schematisch weergegeven. Hierbij is uitgegaan van het

volgende:

- totaal vier meetperioden (twee in zomerperiode en twee in stookseizoen)

- per meetperiode zijn op 50% van de onderzochte locaties gedurende een periode van

(ten minste) drie weken (nagenoeg) gelijktijdig de binnenklimaatmetingen (temperatuur,

vochtigheid en CO2) verricht.

- tijdens de vier meetperioden is door de groepsleiding een logboek bijgehouden

- in de groepsruimte van 40 kinderdagverblijven heeft gedurende een periode van negen

weken een extra meting van de ruimtetemperatuur plaatsgevonden.

planning klimaatmetingen - temperatuur (T) - relatieve vochtigheid (RV) en CO2-concentratie (CO2)

juli augustus september oktober november december

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

meetperiode 1

T / RV / CO2 extra meting

groep / slaap T meetperiode 2

duur: 3 wkn groep T / RV / CO2 meetperiode 3

1e serie duur: 9 wkn groep / slaap T / RV / CO2 meetperiode 4

40 KDV 1e serie duur: 3 wkn groep / slaap T / RV / CO2

40 KDV 2e serie duur: 3 wkn groep / slaap

20 KDV en 20 IGO 2e serie duur: 3 wkn

KDV = kinderdagverblijven 20 KDV en 20 IGO 1e serie

IGO = Innovatieve Gastouder Opvang 40 KDV

= periode logboek

= periode extra meting

Figuur 2.2

Schematische weergave planning metingen temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2-

concentratie.
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Voor de binnenklimaatmetingen (temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2-concentratie) is

gebruik gemaakt van de bij LBP beschikbare meetinstrumenten.

Akoestisch onderzoek

Met behulp van metingen zijn de volgende relevante akoestische kenmerken bepaald:

- het achtergrondgeluidniveau (LAeq) in de groepsruimte en de slaapruimte;

- de nagalmtijd (T60) in de groepsruimte.

Bij de metingen van het achtergrondgeluidniveau is tevens nagegaan welke bron (ventilatie-

systeem, verkeer, naastgelegen ruimten) bepalend is voor het gemeten achtergrondgeluid-

niveau. De metingen zijn uitgevoerd zonder aanwezigheid van kinderen in de ruimte voor de

situatie dat de ventilatievoorzieningen in de gevel (voor zover aanwezig) geopend zijn en het

ventilatiesysteem op de minimaal vereiste capaciteit is ingeschakeld.

De meetresultaten van het achtergrondgeluidniveau en de nagalmtijd zijn getoetst aan

algemeen geaccepteerde criteria en richtlijnen. De betreffende metingen zijn eenmalig

uitgevoerd (in stook- of zomerseizoen).

Uitvoering en dataverwerking

Alle data (registraties, waarnemingen, enquête, logboek, metingen, foto-opnamen etc) zijn

digitaal gearchiveerd. Meetdata en geïnventariseerde gegevens zijn in Microsoft Excel

werkbladen verwerkt.
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3 Samenvatting bevindingen

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de voornaamste bevindingen die op basis van

het verrichte onderzoek zijn vastgesteld.

3.1 Wettelijke eisen luchtverversing en spuiventilatie

De luchtverversing en spuiventilatie in bestaande kinderdagverblijven en bestaande inno-

vatieve gastouderopvang dient ten minste te voldoen aan de eisen van de bestaande bouw

van Bouwbesluit 2003. Voor kinderdagverblijven zijn hierbij vanaf 1 september 2005 de

eisen voor een ‘bijeenkomstfunctie voor kinderopvang’ van toepassing. Voor de innovatieve

gastouderopvang gelden de eisen die voor een bestaande ‘woonfunctie’ van toepassing zijn.

De luchtverversing en de spuiventilatie van de onderzochte ruimten van de kindercentra

voldoen in het algemeen aan de eisen die in het Bouwbesluit voor de bestaande bouw zijn

gesteld. Een uitzondering hierop vormen de slaapruimten van de kinderdagverblijven. Voor

gemiddeld 12% (luchtverversing) en 32% (spuiventilatie) van het aantal onderzochte slaap-

ruimten van de kinderdagverblijven wordt niet aan de betreffende eisen van het Bouwbesluit

voor de bestaande bouw voldaan.

Voor zowel de luchtverversing als de spuiventilatie betreft het slaapruimten met geen of

onvoldoende ventilatievoorzieningen in de gevel (bijvoorbeeld inpandig gelegen slaap-

ruimten) al dan niet in combinatie met een onvoldoende capaciteit van het mechanisch

ventilatiesysteem.

Voor nieuw te bouwen (onderdelen) van kinderdagverblijven en locaties met een innovatieve

gastouderopvang zijn de nieuwbouweisen van de betreffende gebruiksfuncties van

toepassing. De huidige nieuwbouweisen voor kinderdagverblijven zijn vanaf 1 september

2005 van kracht. Voor gemiddeld 65% van de groepsruimten en gemiddeld 80% van de

slaapruimten komt de capaciteit van de ventilatievoorzieningen niet overeen met het nieuw-

bouwniveau van het Bouwbesluit. Uit het onderzoek is gebleken dat voor 17 van de 60

(=28%) onderzochte kinderdagverblijven geldt dat deze na 1 september 2005 zijn gereali-

seerd en dat de betreffende eisen dus ten tijde van de aanvraag van de bouwvergunning

van toepassing waren. In geen van de slaapruimten van deze kinderdagverblijven werd

echter aan de nieuwbouweisen voldaan. Voor de groepsruimten bleken 7 van de 17 (=41%)

beoordeelde situaties aan de nieuwbouweisen te voldoen. In nagenoeg alle betreffende

kinderdagverblijven blijkt de oorzaak van het niet voldoen aan de nieuwbouweisen te zijn

gelegen in een onvoldoende capaciteit van het mechanisch ventilatiesysteem. Voor de

innovatieve gastouderopvang blijkt de capaciteit van de ventilatievoorzieningen in gemiddeld

70% van de groepsruimten en 63% van de slaapruimten niet overeen te komen met het

nieuwbouwniveau van het Bouwbesluit.
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Naast een toereikende capaciteit geldt volgens de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit dat

de ventilatievoorzieningen in de gevel in meerdere standen instelbaar c.q. fijnregelbaar

moeten zijn. Voor het merendeel van de onderzochte ruimten waarbij de toevoer geschiedt

via te openen ramen, waren de benodigde ventilatievoorzieningen niet of slechts ten dele

fijnregelbaar als gevolg van het ontbreken van een fijnregeling op de te openen ramen.

Hierdoor zijn de ramen niet op verschillende standen instelbaar, waardoor deze in het

stookseizoen vaak gesloten zullen zijn omdat in geheel geopende toestand vaak tocht- en

koudeklachten zullen ontstaan.

3.2 Optredende CO2-concentraties

De capaciteitseisen van het Bouwbesluit van de luchtverversing voor de bestaande bouw zijn

niet gerelateerd aan de kwaliteit van het binnenmilieu in termen van CO2-concentraties. Voor

de nieuwbouweisen is dit wel het geval. Op basis van de optredende CO2-concentratie is

onder meer na te gaan in hoeverre de ventilatie van de verblijfsruimten overeenstemt met

het prestatieniveau voor nieuw te bouwen gebouwen.

De capaciteitseisen in het Bouwbesluit voor de luchtverversing van verblijfsruimten in nieuw

te bouwen kindercentra stemmen overeen met een CO2-concentratie
1
 van maximaal 1000

ppm in de groepsruimten en maximaal 800 ppm in de slaapruimten. Voor de innovatieve

gastouderopvang blijkt de capaciteitseis voor verblijfsruimten uitgaande van de in dit

onderzoek aangetroffen gemiddelde waarde van de maximale bezetting te resulteren in een

CO2-concentratie van maximaal ca. 1200 ppm in zowel de groeps- als de slaapruimte.

Bij het vaststellen van de capaciteitseisen voor nieuw te bouwen kinderdagverblijven is

uitgegaan van een rekenwaarde voor de bezetting in een ruimte. Deze rekenwaarde stemt

echter niet overeen met de maximale bezetting die binnen een bepaalde bezettingsgraad-

klasse is toegestaan. Hierdoor kunnen er CO2-concentraties tot ca. 1000 ppm (slaapruimten)

en tot ca. 1250 ppm (groepsruimten) optreden bij een ventilatiecapaciteit die voldoet aan de

nieuwbouweisen van het Bouwbesluit.

Op basis van de meetresultaten is gebleken dat de hoogste CO2-concentraties zich in het

algemeen gedurende het stookseizoen voordoen.

Voor de onderzochte groepsruimten van de kinderdagverblijven blijkt de grenswaarde van

1000 ppm in het stookseizoen gedurende gemiddeld 25% van de gebruikstijd te zijn over-

schreden. Voor gemiddeld 69% van het aantal onderzochte groepsruimten bedroeg de

maximaal optredende CO2-concentratie (P98) tijdens gebruikstijd meer dan 1000 ppm.

Voor de onderzochte slaapruimten van de kinderdagverblijven blijkt de grenswaarde van 800

ppm in het stookseizoen gedurende gemiddeld 43% van de gebruikstijd te zijn over-

1 Hierbij is uitgegaan van een CO2-productie van een driejarig kind en een CO2-concentratie van de buitenlucht van 400

ppm
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schreden. Voor gemiddeld 94% van het aantal onderzochte slaapruimten bedroeg de

maximaal optredende CO2-concentratie (P98) tijdens gebruikstijd meer dan 800 ppm.

De overschrijdingspercentages bij de grenswaarde van 800 ppm voor de slaapruimten van

de kinderdagverblijven blijken aanmerkelijk hoger dan de overschrijdingspercentages van de

grenswaarde van 1000 ppm voor de groepsruimten van de kinderdagverblijven. Op basis

hiervan kan worden geconcludeerd dat de werkelijk gerealiseerde luchtverversing per

persoon in de slaapruimten gedurende de gebruikstijd gemiddeld minder is dan in de

groepsruimten.

Het percentage van de tijd dat een bepaalde grenswaarde voor de CO2-concentratie wordt

overschreden is voor de groepsruimten van de innovatieve gastouderopvang vergelijkbaar

met de groepsruimten van de kinderdagverblijven. De grenswaarde van 1200 ppm blijkt in

de groepsruimten van de innovatieve gastouderopvang gemiddeld gedurende 15% van de

gebruikstijd te zijn overschreden. Voor gemiddeld 75% van het aantal onderzochte

groepsruimten van de innovatieve gastouderopvang bedroeg de maximaal optredende CO2-

concentratie (P98) tijdens gebruikstijd meer dan 1200 ppm.

Als gevolg van de gemiddeld lagere bezetting is het percentage van de tijd dat een bepaalde

grenswaarde voor de CO2-concentratie wordt overschreden voor de slaapruimten van de

innovatieve gastouderopvang duidelijk lager dan voor de slaapruimten van de kinder-

dagverblijven. De grenswaarde van 1200 ppm blijkt in de slaapruimten van de innovatieve

gastouderopvang gemiddeld gedurende 7% van de gebruikstijd te worden overschreden.

Voor gemiddeld 58% van het aantal onderzochte slaapruimten van de innovatieve gast-

ouderopvang bedroeg de maximaal optredende CO2-concentratie (P98) tijdens gebruikstijd

meer dan 1200 ppm.

Het percentage van de tijd dat een bepaalde grenswaarde voor de CO2-concentratie wordt

overschreden, blijkt voor de groeps- en slaapruimten met een natuurlijke ventilatie aan-

merkelijk hoger dan voor de ruimten met een deels of geheel mechanische ventilatie. De

laagste overschrijdingspercentages blijken zich voor te doen in de kinderdagverblijven met

een geheel mechanische ventilatie alsmede in de slaapruimten van de innovatieve

gastouderopvang.

Het overschrijden van de genoemde grenswaarden voor de CO2-concentratie blijkt in hoofd-

zaak het gevolg van een te geringe ventilatie. De geringe ventilatie blijkt in het merendeel

van de situaties toe te schrijven aan het niet voldoen aan de capaciteitseisen, voor de

ruimten met een natuurlijke toevoer van ventilatielucht veelal in combinatie met een

onvoldoende gebruik van de voorzieningen. Dit laatste blijkt met name door het optreden

van hinder van tocht en koude te worden veroorzaakt.

De lagere CO2-concentraties in de kinderdagverblijven met een geheel mechanische

ventilatie blijken mede te worden beïnvloed doordat ook in het stookseizoen aanvullend

wordt geventileerd door het openen van ramen in de gevel.
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De luchtkwaliteit van de kinderdagverblijven met een geheel mechanische ventilatie wordt

door de groepsleiding lager beoordeeld dan in de kinderdagverblijven met een deels of

geheel natuurlijke ventilatie. Ook wat betreft de beoordeling van de aanwezige ventilatie-

voorzieningen scoren kinderdagverblijven met een geheel mechanische ventilatie lager dan

kinderdagverblijven met een deels of geheel natuurlijke ventilatie. De reden hiervan is

mogelijk de positieve beoordeling en beleving van de groepsleiding van de mogelijkheid om

de ventilatie zelf te kunnen beïnvloeden. Deze mogelijkheid is in ruimten met een deels of

geheel natuurlijke ventilatie in het algemeen groter dan in ruimten met een geheel

mechanische ventilatie.

3.3 Daglichttoetreding

De daglichttoetreding in de groepsruimten van de onderzochte kinderdagverblijven en

innovatieve gastouderopvang blijkt te voldoen aan de huidige nieuwbouweisen. Hiermee

wordt tevens ruimschoots voldaan aan de eis die van toepassing is voor de bestaande bouw.

Ook de groepsleiding beoordeelt de daglichttoetreding over het algemeen goed. Voor de

situaties dat de groepsleiding aangeeft dat er te weinig daglichttoetreding in de groepsruimte

aanwezig is, blijkt dat de werkelijke daglichttoetreding veelal door aanwezige begroeiing

(bomen, struiken, etc.) en/of gebruik van gordijnen / zonwering wordt beperkt.

3.4 Stoorgeluid

Het achtergrondgeluidniveau (LAeq) in de innovatieve gastouderopvang bedraagt gemiddeld

31,6 dB(A) voor de slaapruimten en 34,4 dB(A) voor de groepsruimten. Het achtergrond-

geluidniveau in de onderzochte kinderdagverblijven blijkt gemiddeld 2 tot 3 dB(A) hoger te

zijn, te weten: 33,8 dB(A) in de slaapruimten en 37,5 dB(A) in de groepsruimten. Het

achtergrondgeluidniveau in de onderzochte groepsruimten van de kinderdagverblijven met

een deels of geheel mechanische ventilatie is over het algemeen hoger dan in

groepsruimten met een natuurlijke ventilatie.

Voor het achtergrondgeluidniveau ten gevolge van het ventilatiesysteem binnen de eigen

woning of het eigen gebouw zijn in het huidige Bouwbesluit geen wettelijke eisen van kracht.

Ook wordt in het Bouwbesluit geen eis gesteld aan de geluidwering van de gevel van

kinderdagverblijven. Op basis van het gepubliceerde Concept-wijziging Bouwbesluit 2003

bestaat het voornemen om de regelgeving voor de nieuwbouw op deze punten aan te

passen. Zo zou een ventilatiesysteem in een verblijfsgebied van een woonfunctie een

karakteristiek installatiegeluidniveau van maximaal 30 dB(A) mogen veroorzaken. Voor de

bijeenkomstfunctie voor kinderopvang bestaat het voornemen een eis te stellen aan de

geluidwering van de gevel waarbij voor een verblijfsgebied (c.q. de groepsruimte) wordt

uitgegaan van een binnenniveau van 35 dB(A) en waarbij voor een bedgebied (c.q. de

slaapruimte) wordt uitgegaan van een binnenniveau van 30 dB(A).
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In groepsruimten is bij achtergrondgeluidniveaus van meer dan 40 dB(A) het risico van

hinder aanzienlijk, met name bij een rustig activiteitenniveau van de aanwezige kinderen.

In 30% van de onderzochte groepsruimten van de innovatieve gastouderopvang en in 22%

van de onderzochte groepsruimten van de kinderdagverblijven bedroeg het achtergrond-

geluidniveau meer dan 40 dB(A). De grenswaarde van een binnenniveau van 35 dB(A) blijkt

in 50% (innovatieve gastouderopvang) en 65% (kinderdagverblijven) van de onderzochte

groepsruimten te worden overschreden.

Voor slaapruimten zullen geluidniveaus van meer dan 35 dB(A) reeds mogelijk aanleiding tot

hinder geven. Dit geluidniveau bleek in respectievelijk 35% en 36% van de onderzochte

slaapruimten van de innovatieve gastouderopvang en de kinderdagverblijven te worden

overschreden. De grenswaarde van een binnenniveau van 30 dB(A) blijkt in 60%

(innovatieve gastouderopvang) en 80% (kinderdagverblijven) van de onderzochte slaap-

ruimten te worden overschreden.

De genoemde overschrijdingspercentages blijken voor kinderdagverblijven met geheel of

gedeeltelijk mechanische ventilatie hoger te liggen dan voor kinderdagverblijven met een

natuurlijke ventilatie. De hinder bij de groepsleiding van geluid van het mechanische

ventilatiesysteem blijkt evenwel beperkt te zijn. Gebleken is echter dat het ventilatiesysteem

veelal in een (te) lage capaciteitstand is ingeschakeld, waardoor er geen hinder van geluid

ten gevolge van het ventilatiesysteem wordt ervaren, maar waarbij er tevens geen toe-

reikende ventilatie wordt behaald.

3.5 Ruimteakoestiek

De ruimteakoestiek van de groepsruimten is onderzocht door een meting van de nagalmtijd.

Er zijn in het Bouwbesluit geen eisen gesteld aan de nagalmtijd van groepsruimten van kin-

derdagverblijven. Ten behoeve van een goede ruimteakoestiek kan als richtlijn worden uitge-

gaan van een nagalmtijd in een onbezette, ingerichte groepsruimte van maximaal 0,8 s.

De nagalmtijd van de onderzochte groepsruimten blijkt te variëren van respectievelijk 0,30 s

tot 1,05 s (kinderdagverblijven) en van 0,38 tot 0,69 s (innovatieve gastouderopvang). De

mediaan (P50) van de nagalmtijd bedraagt respectievelijk 0,49 s (kinderdagverblijven) en

0,53 s (innovatieve gastouderopvang).

In alle onderzochte innovatieve gastouderopvang en nagenoeg alle kinderdagverblijven

(98%) was de nagalmtijd in de ingerichte groepsruimte korter dan 0,8 s en wordt er voldaan

aan de eerder aangegeven richtlijn. In ruim 80% van de onderzochte groepsruimten is de

nagalmtijd korter dan 0,6 s. Het toepassen van een geluidabsorberend plafond over de

gehele oppervlakte van de ruimte blijkt veelal toereikend om een nagalmtijd van maximaal

0,6 s in de ingerichte situatie te bereiken.
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Op basis van de resultaten van de nagalmtijd kan worden geconcludeerd dat de ruimte-

akoestiek van de groepsruimten over het algemeen gunstig is te noemen. Ook de groeps-

leiding van de onderzochte kinderdagverblijven beoordeelt de ruimteakoestiek over het

algemeen goed: in slechts 10% van de kinderdagverblijven wordt in de groepsruimte vaak

hinder ondervonden van een lawaaiige (galmende) ruimte. In het merendeel van de

betreffende kinderdagverblijven bleek sprake van een langere nagalmtijd (meer dan 0,55-

0,60 s).

3.6 Temperatuur zomerperiode

Bij de beoordeling van de optredende ruimtetemperaturen in de zomerperiode is in dit

onderzoek uitgegaan van de door de GGD gehanteerde criteria van een maximum

temperatuur van 27°C in de groepsruimten en van 25°C in de slaapruimten.

De grenswaarde voor de groepsruimten van maximaal 27°C blijkt in de kinderdagverblijven

gemiddeld gedurende maximaal 3% van de gebruikstijd te zijn overschreden. Verder is

gebleken dat de variatie van dit overschrijdingspercentage per kinderdagverblijf relatief

beperkt is: in slechts één groepsruimte was sprake van een duidelijk hoger overschrijdings-

percentage, te weten 10%. Gemiddeld blijkt gedurende ten minste 80% van de gebruikstijd

de temperatuur in de groepsruimten van de kinderdagverblijven tussen 20-25°C te zijn

gelegen.

De grenswaarde voor de slaapruimten van maximaal 25°C blijkt in de kinderdagverblijven

gemiddeld gedurende maximaal 5% van de gebruikstijd te zijn overschreden. Het gemid-

delde percentage blijkt in hoofdzaak door hogere overschrijdingspercentages van een deel

van de onderzochte kindercentra te worden bepaald. Gebleken is dat in 6 van de 60

onderzochte slaapruimten (=10%) van de kinderdagverblijven de grenswaarde van 25°C

gedurende meer dan 10% van de gebruikstijd wordt overschreden. Voor de slaapruimten

van de innovatieve gastouderopvang bleek in één situatie (=5%) sprake te zijn van een over-

schrijding van de grenswaarde van 25°C gedurende meer dan 10% van de gebruikstijd.

Deze hogere overschrijdingspercentages blijken met name zijn toe te schrijven aan de

volgende factoren:

- een spuiventilatie die niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit;

- een onvoldoende gebruik van de spuiventilatievoorzieningen;

- aanwezigheid van zonbelaste lichtopeningen zonder buitenzonwering.

In de groeps- en slaapruimten van de innovatieve gastouderopvang doen zich in de zomer-

periode gemiddeld lagere overschrijdingspercentages van de gestelde grenswaarden voor

dan in de kinderdagverblijven. Naar verwachting is dit verschil met name het gevolg van een

lagere warmtebelasting door de lagere bezetting (en dus een lagere interne warmte-

belasting) en de over het algemeen kleinere glasoppervlakten (minder warmtebelasting door

zoninstraling). Verder zal in de slaap- en groepsruimten van de innovatieve gastouder-

opvang in de zomerperiode ook gedurende de avondperiode gebruik worden gemaakt van
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de aanwezige ramen en deuren, hetgeen de temperatuur gedurende de dag beperkt. Op

kinderdagverblijven bestaat deze mogelijkheid over het algemeen niet.

De invloed van de aanwezigheid van koeling op het overschrijdingspercentage bij de grens-

waarden van 25°C (slaapruimten) en 27°C (groepsruimten) blijkt beperkt te zijn. De aan-

wezigheid van koeling heeft in het algemeen een positieve invloed op de beleving van het

thermisch comfort. De beleving van het thermisch comfort door de groepsleiding blijkt in het

algemeen goed overeen te stemmen met de meetresultaten.

In 95% van de onderzochte groeps- en de slaapruimten van de innovatieve gastouder-

opvang wordt het thermisch comfort gedurende de zomerperiode als toereikend

(rapportcijfer 6 of hoger) beschouwd. Deze beoordeling is aanmerkelijk beter dan de

beoordeling van de groepsleiding van de niet-gekoelde slaap- en groepsruimten van de

kinderdagverblijven. Dit is in overeenstemming met de meetresultaten en met de beleving

van het thermisch comfort tijdens de meetperiode. Ook de beoordeling van het thermisch

comfort in de gekoelde slaapruimten van de kinderdagverblijven stemt overeen met de

meetresultaten en de beleving van het thermisch comfort tijdens de meetperiode. In 7 van

de 8 gekoelde slaapruimten (=88%) wordt het thermisch comfort als toereikend (rapportcijfer

6 of hoger) beoordeeld. Voor de groepsruimten is de aanwezigheid van koeling minder van

invloed op de beoordeling van het thermisch comfort. Ook dit stemt overeen met het beeld

van de meetresultaten en de beleving van het thermisch comfort tijdens de meetperiode.

3.7 Temperatuur stookseizoen

Bij de beoordeling van de optredende ruimtetemperaturen in het stookseizoen is uitgegaan

van de door de GGD gehanteerde criteria van een minimum temperatuur van 17°C in de

groepsruimten en van 15°C in de slaapruimten.

In de onderzochte groepsruimten varieerde de temperatuur (P50) gedurende de meet-

perioden in het stookseizoen van 20,5 tot 20,8°C. Gemiddeld blijkt gedurende 2% tot 6% van

de gebruikstijd niet te zijn voldaan aan een minimum temperatuur van 17°C. Het gemiddelde

onderschrijdingspercentage van deze grenswaarde blijkt met name te worden bepaald door

de kindercentra waar deze temperatuur gedurende meer dan 10% van de tijd niet wordt

behaald. Dit was in 3 van de 20 (=15%) groepsruimten van de innovatieve opvang en in 4

van de 60 (=7%) groepsruimten van de kinderdagverblijven het geval. In het merendeel van

deze situaties blijkt de minimum temperatuur gedurende het begin van de dag niet te worden

behaald. In enkele gevallen doet zich juist in de middagperiode een daling van de

temperatuur in de groepsruimte op, waarschijnlijk als gevolg van het openstaan van de

buitendeuren tijdens het buiten spelen van de kinderen.

In de onderzochte slaapruimten varieerde de temperatuur (P50) gedurende de meetperioden

in het stookseizoen van 18,3 tot 20,1°C. Gemiddeld blijkt gedurende 4% tot 7% van de

gebruikstijd niet te zijn voldaan aan een minimum temperatuur van 15°C. Ook hier is
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gebleken dat het gemiddelde onderschrijdingspercentage met name wordt bepaald door de

kindercentra waar deze temperatuur gedurende meer dan 10% van de tijd niet wordt

behaald. Dit was in 3 van de 20 (=15%) slaapruimten van de innovatieve opvang en in 8 van

de 60 (=15%) slaapruimten van de kinderdagverblijven het geval. In het merendeel van de

situaties blijkt de minimum temperatuur van 15°C gedurende het begin van de dag (tussen

8.00 en 10.00 uur) niet te worden behaald. In deze periode zijn de slaapruimten normaliter

nog niet in gebruik.

De verschillen in de beleving van het thermisch comfort door de groepsleiding van de

groepsruimten van de verschillende typen kindercentra blijkt beperkt. Het thermisch comfort

in de slaapruimten van de kinderdagverblijven wordt evenwel lager beoordeeld dan het

thermisch comfort in de slaapruimten van de innovatieve gastouderopvang. Voor dit verschil

lijkt op basis van de meetresultaten geen aanleiding te bestaan.

Gemiddeld wordt in 78% van de kinderdagverblijven het thermisch comfort tijdens het

stookseizoen als toereikend (rapportcijfer 6 of hoger) ervaren. Bij de innovatieve

gastouderopvang is dit voor (nagenoeg) alle locaties het geval.

3.8 Relatieve vochtigheid stookseizoen

Bij de beoordeling van de relatieve vochtigheid gedurende het stookseizoen is uitgegaan van

een relatieve vochtigheid van ten minste 20% en maximaal 60%. Deze waarden stemmen

overeen met de criteria die bij het onderzoek naar het binnenmilieu in basisscholen zijn

gehanteerd en die gebaseerd zijn op criteria van de VROM-inspectie.

De optredende relatieve vochtigheid in de kindercentra wordt in hoofdzaak bepaald door de

buitenluchtcondities. Bij een lagere buitentemperatuur zal normaliter sprake zijn van een

lagere relatieve vochtigheid van de binnenlucht. De relatieve vochtigheid (P50) tijdens

gebruikstijd varieerde tijdens de maatgevende meetperiode van 29% tot 62% en bedroeg

gemiddeld ca. 40%. De minimum waarde (P2) tijdens gebruikstijd varieerde tijdens de

maatgevende meetperiode van 23% tot 53% en bedroeg gemiddeld ca. 33%. De maximum

waarde (P98) tijdens gebruikstijd varieerde gedurende de maatgevende meetperiode van

56% tot 74% en bedroeg gemiddeld ca. 65%.

De relatieve vochtigheid in de kindercentra voldoet in het algemeen aan de gestelde criteria

van minimaal 20% en maximaal 60%. De ondergrens van 20% blijkt in geen van de

kindercentra te zijn bereikt. De bovengrens van 60% blijkt tijdelijk te zijn overschreden, met

name gedurende de periode met een lagere binnentemperatuur (lager dan ca. 18 °C).

Gemiddeld wordt in ca. 85% van de kinderdagverblijven de relatieve vochtigheid tijdens het

stookseizoen als toereikend (rapportcijfer 6 of hoger) wordt ervaren. Bij de innovatieve

gastouderopvang is dit voor 95% van de onderzochte locaties het geval.
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4 Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de belangrijkste bevindingen uit het voorgaande hoofdstuk worden in dit

hoofdstuk conclusies afgeleid ten aanzien van de actuele stand van zaken wat betreft de

kwaliteit van het binnenmilieu in kindercentra. Afgesloten wordt met aanbevelingen gericht

op de mogelijkheden waarmee de voornaamste knelpunten zijn te verhelpen.

4.1 Conclusies

Het binnenmilieu in kindercentra laat op onderdelen te wensen over. De belangrijkste

knelpunten zijn de luchtkwaliteit en het stoorgeluid (buitengeluid, ventilatiesysteem).

De kwaliteit van de overige binnenmilieuaspecten, te weten: de daglichttoetreding, de

ruimteakoestiek, alsmede de temperatuur en relatieve vochtigheid in het stookseizoen, blijkt

in het algemeen aan de gestelde criteria en de wensen van de gebruikers te voldoen en dus

geen knelpunt op te leveren.

Ook de ruimtetemperatuur gedurende de zomerperiode voldoet in het algemeen aan de

gestelde criteria. Wel is gebleken dat in 10% van de onderzochte slaapruimten de gestelde

maximum temperatuur gedurende meer dan 10% van de gebruikstijd werd overschreden.

De oorzaak hiervan blijkt in hoofdzaak toe te schrijven aan de volgende factoren:

- spuivoorzieningen die niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit;

- een onvoldoende gebruik van de spuivoorzieningen;

- aanwezigheid van zonbelaste daglichtopeningen zonder effectieve (buiten)zonwering.

In het navolgende wordt nader op de genoemde knelpunten luchtkwaliteit en stoorgeluid

ingegaan.

Luchtkwaliteit

De luchtverversing en spuiventilatie in bestaande kindercentra dient ten minste te voldoen

aan de eisen voor de bestaande bouw van het Bouwbesluit. Normaliter zal bij aanwezigheid

van een deur of een raam in de gevel reeds aan deze ondergrens worden voldaan. Toch

bleek dit voor gemiddeld 12% (luchtverversing) en 32% (spuiventilatie) van de slaapruimten

van de kinderdagverblijven niet het geval en wel als gevolg van :

- het ontbreken van toereikende ventilatievoorzieningen in de gevel, en/of

- het niet toereikend functioneren van de mechanische ventilatie.

Voor de realisatie van acceptabele luchtcondities in kindercentra biedt het prestatieniveau

van het Bouwbesluit voor de bestaande bouw onvoldoende waarborg en zou eigenlijk uit

moeten worden gegaan van het prestatieniveau dat in het Bouwbesluit voor nieuw te

bouwen kinderdagverblijven is aangegeven.
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Uit het onderzoek is gebleken dat de capaciteit van de luchtverversing in het merendeel van

de bestaande kindercentra (kinderdagverblijven én innovatieve gastouderopvang) niet

voldoet aan het nieuwbouwniveau van het Bouwbesluit. Dit bleek ook het geval voor

kinderdagverblijven die recent waren gerealiseerd.

Naast een toereikende capaciteit geldt volgens de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit dat

de ventilatievoorzieningen in de gevel fijnregelbaar moeten zijn. Voor het merendeel van de

ruimten waarbij de toevoer geschiedt via te openen ramen was dit niet of slechts ten dele het

geval. Hierdoor zijn de ramen in het stookseizoen vaak gesloten (tegengaan van tocht).

Samenvattend kan dus worden geconcludeerd dat er in het merendeel van de onderzochte

kindercentra (kinderdagverblijven én innovatieve gastouderopvang) onvoldoende waarborg

bestaat voor de realisatie van acceptabele luchtcondities.

De meetresultaten van de CO2-concentraties bevestigen dit beeld. Op basis van de

optredende CO2-concentraties is nagegaan in hoeverre de ventilatie van de onderzochte

verblijfsruimten overeenstemt met het prestatieniveau dat in het Bouwbesluit voor nieuw te

bouwen kindercentra is aangegeven.

De hoogste CO2-concentraties blijken zich gedurende het stookseizoen voor te doen. In 69%

van de onderzochte groepsruimten van de kinderdagverblijven blijkt de CO2-concentratie

meer dan 1000 ppm te bedragen, en wel gedurende gemiddeld 25% van de gebruikstijd.

Voor de slaapruimten van de kinderdagverblijven blijkt in 94% van het aantal onderzochte

situaties sprake van een concentratie van meer dan 800 ppm, en wel gedurende gemiddeld

43% van de gebruikstijd.

Het percentage van de tijd dat een bepaalde grenswaarde voor de CO2-concentratie wordt

overschreden is voor de groepsruimten van de innovatieve gastouderopvang vergelijkbaar

met de groepsruimten van de kinderdagverblijven. Door de gemiddeld lagere bezetting doen

zich in de slaapruimten van de innovatieve gastouderopvang lagere CO2-concentraties voor

dan in de slaapruimten van de kinderdagverblijven.

Het overschrijden van de genoemde grenswaarden voor de CO2-concentratie blijkt in hoofd-

zaak het gevolg van een aanwezige ventilatiecapaciteit die lager is dan in het Bouwbesluit

voor nieuwbouw is aangegeven. Voor de ruimten met een natuurlijke toevoer van ventilatie-

lucht is hierbij veelal tevens sprake van een onvoldoende gebruik van de voorzieningen. Het

verminderd gebruik van de toevoervoorzieningen blijkt vaak het gevolg van hinder van tocht

en koude en/of hinder van buitengeluid.

In de ruimten met een natuurlijke ventilatie blijken zich gemiddeld hogere CO2-concentraties

voor te doen dan in ruimten met een deels of geheel mechanische ventilatie. De laagste

overschrijdingspercentages blijken zich voor te doen in de kinderdagverblijven met een

geheel mechanische ventilatie alsmede in de slaapruimten van de innovatieve gastouder-

opvang. De lagere CO2-concentraties in de kinderdagverblijven met een geheel
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mechanische ventilatie blijken mede te worden beïnvloed doordat ook in het stookseizoen

aanvullend wordt geventileerd door het openen van ramen in de gevel.

Stoorgeluid

Een ander knelpunt vormt het stoorgeluid ten gevolge van buitenlawaai en installatiegeluid

van het mechanisch ventilatiesysteem. Naast de geluidhinder bestaat hierdoor het risico dat

toevoervoorzieningen in de gevel worden gesloten en het ventilatiesysteem in een (te) lage

capaciteitsstand is ingeschakeld.

In de groepsruimten van de kinderdagverblijven en de innovatieve gastouderopvang

bedroeg het achtergrondgeluidniveau in respectievelijk 50% en 65% van de situaties meer

dan de normaliter gehanteerde grenswaarde van 35 dB(A). In respectievelijk 22% (kinder-

dagverblijven) en 30% (innovatieve gastouderopvang) zelfs meer dan 40 dB(A). Bij een

achtergrondgeluidniveau van meer dan 40 dB(A) is het risico van hinder aanzienlijk, met

name bij een rustig activiteitenniveau van de aanwezige kinderen.

In de slaapruimten van de kinderdagverblijven en de innovatieve gastouderopvang bedroeg

het achtergrondgeluidniveau in respectievelijk 80% en 60% van de situaties meer dan de

normaliter voor slaapruimten gehanteerde grenswaarde van 30 dB(A). In respectievelijk 36%

(kinderdagverblijven) en 35% (innovatieve gastouderopvang) zelfs meer dan 35 dB(A). Voor

slaapruimten zullen geluidniveaus van meer dan 35 dB(A) mogelijk aanleiding tot hinder

geven.

De genoemde overschrijdingspercentages blijken voor kinderdagverblijven met geheel of

gedeeltelijk mechanische ventilatie hoger te liggen dan voor kinderdagverblijven met een

natuurlijke ventilatie. De door de groepsleiding ervaren geluidhinder ten gevolge van het

mechanisch ventilatiesysteem blijkt evenwel beperkt te zijn. Gebleken is echter dat het

ventilatiesysteem veelal in een (te) lage capaciteitstand is ingeschakeld, waardoor er geen

hinder van geluid ten gevolge van het ventilatiesysteem wordt ervaren, maar waarbij er

tevens geen toereikende ventilatie wordt behaald.
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4.2 Aanbevelingen

Voor de verbetering van het binnenmilieu in kindercentra is een combinatie nodig van

bouwtechnische maatregelen en gedragsverandering. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt

primair bij de kindercentra en de gebouweigenaren, maar is tevens te herleiden naar de

aannemers en installateurs (naleving bouwvoorschriften), de gemeenten (toezicht) en de

landelijke overheid (regelgeving).

Om de geconstateerde knelpunten tot een acceptabel niveau te verhelpen, worden de

volgende maatregelen geadviseerd:

1. Het verbeteren van de naleving en handhaving van de huidige wetgeving.

2. Het aanpassen van de bestaande ventilatievoorzieningen op de nieuwbouweisen.

3. Het toepassen van zon- en warmtewerende maatregelen.

4. Het verbeteren van het gebruik van de ventilatievoorzieningen.

5. Het verbeteren van de kwaliteit van mechanische ventilatiesystemen.

6. Het aanpassen van de huidige wetgeving.

In het navolgende zijn de genoemde maatregelen nader toegelicht.

Ad 1 Verbeteren naleving en handhaving wetgeving

De eisen van het Bouwbesluit voor de bestaande bouw betreffen een bouwtechnische

ondergrens waar altijd aan dient te worden voldaan. Op basis van het onderzoek is evenwel

gebleken dat dit voor wat betreft de luchtverversing en spuiventilatie van met name de

slaapruimten van de kinderdagverblijven niet altijd het geval is. Een eerste prioriteit dient dan

ook te worden gegeven aan de naleving van de wettelijke voorschriften door de gebouw-

eigenaren van kindercentra en controle en handhaving van deze eisen door de gemeente.

Ad 2 Aanpassing ventilatievoorzieningen op nieuwbouweisen

Het prestatieniveau van het Bouwbesluit voor de bestaande bouw kan niet als toereikend

worden beschouwd voor de realisatie van acceptabele binnenluchtcondities. Hiertoe zou

voor alle bestaande kindercentra (kinderdagverblijven én innovatieve gastouderopvang) ten

minste moeten worden uitgegaan van de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit voor

kinderdagverblijven.

Het voorgaande betekent dat voor bestaande kindercentra (kinderdagverblijven én inno-

vatieve gastouderopvang) waarbij de ventilatie deels of geheel via voorzieningen in de gevel

plaatsvindt, de capaciteit, de positie en de fijnregeling van de ventilatievoorzieningen in de

gevel dient te worden gecontroleerd en zonodig moet worden aangepast. Voor bestaande

kindercentra met een deels of geheel mechanische ventilatie dient hiertoe de capaciteit van

het mechanisch ventilatiesysteem te worden gecontroleerd en zonodig te worden hersteld.

Tevens dient hierbij het geluidniveau ten gevolge van het ventilatiesysteem bij de vereiste

nominale ventilatie te worden beperkt, waarbij geadviseerd wordt uit te gaan van een
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binnenniveau van maximaal 35 dB(A) in de groepsruimten en maximaal 30 dB(A) in de

slaapruimten.

De luchtkwaliteit in kindercentra met een geheel natuurlijke ventilatie is niet per definitie

onvoldoende. Wel dient te worden onderkend dat in groeps- en slaapruimten met een

geheel natuurlijke ventilatie geen waarborg bestaat op een altijd toereikende luchtkwaliteit,

omdat de ventilatie van dit type ruimten zeer afhankelijk blijft van een bewust gebruik van

ventilatievoorzieningen. Toepassing van goed gedimensioneerde en tochtvrije toevoer-

voorzieningen kan het risico van deze gebruikersinvloed beperken. Een goed beheersbare

ventilatie vereist echter meer, namelijk ten minste een mechanische afvoer van ventilatie-

lucht. Bij renovatie van kindercentra met een geheel natuurlijke ventilatie zou door de

gebouweigenaar om deze reden ten minste de toepassing van een mechanische afvoer

moeten worden overwogen.

Ad 3 Toepassen van zon- en warmtewerende maatregelen

Om het binnenklimaat in kindercentra in de zomerperiode in principe binnen acceptabele

grenzen te kunnen houden, dient door de eigenaren van kindercentra aandacht te worden

besteed aan:

1. een effectieve (buiten)zonwering ter plaatse van de zonbeschenen (oriëntatie Z, W en O)

glasvlakken;

2. een isolatieniveau van de dakconstructie van ten minste Rc = 2,5 m
2
K/W, doch bij

voorkeur hoger (Rc ≥ 3,5 m
2
K/W).

Voor bestaande en nieuw te bouwen kindercentra is de realisatie van voorwaarde 1 over het

algemeen geen (technisch) probleem. Aan voorwaarde 2 dient voor de nieuw te bouwen

kindercentra al op basis van de huidige wetgeving reeds te zijn voldaan
2
. Voor bestaande

situaties kan deze voorwaarde mogelijk bij periodiek onderhoud (vervangen dakbedekking)

worden ingevuld.

Ad 4 Verbeteren gebruik ventilatievoorzieningen

De ventilatievoorzieningen dienen door de groepsleiding zodanig te worden gebruikt dat de

beoogde ventilatiecapaciteit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Voor alle kindercentra

(bestaand en nieuw) dient hiertoe voor de groepsleiding een duidelijke instructie van het

gebruik van de ventilatievoorzieningen aanwezig te zijn, waarin aandacht wordt besteed aan:

- de mogelijkheden en het belang van een toereikende ventilatie tijdens gebruikstijd;

- de mogelijkheden en het belang van een verhoogde spuiventilatie tijdens de periode dat

de groeps- en slaapruimten tijdelijk niet worden gebruikt;

- het gebruik (van de schakeling) van de mechanische ventilatie .

Voor wat betreft het gebruik van de mechanische ventilatie dient in deze gebruiksinstructie

tevens te worden ingegaan op de aspecten die voor een goede temperatuurbeheersing

buiten het stookseizoen van belang zijn, zoals:

2 In de voorgenomen wijziging van het Bouwbesluit [19] wordt voor de nieuwbouw uitgegaan van een isolatiewaarde van

minimaal Rc = 3,5 m
2
K/W
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- het inschakelen van het ventilatiesysteem buiten gebruikstijden (avond, nacht en

weekend);

- het uitschakelen van een eventueel aanwezige warmteterugwinunit (by-pass).

Uit onderzoek is gebleken dat het niet eenvoudig is om op basis van eigen perceptie de

daadwerkelijke luchtkwaliteit te bepalen, maar dat hiervoor hulpmiddelen benodigd zijn. In

aanvulling op de hiervoor genoemde gebruiksinstructie is het om deze reden van belang dat

de groepsleiding in kindercentra (bestaand en nieuw) met een deels of geheel natuurlijke

ventilatie beschikt over:

- een instrument waarop de optredende CO2-concentratie kan worden afgelezen;

- een duidelijke instructie over wanneer en hoe de ventilatie op basis van de gemeten

CO2-concentratie dient te worden verhoogd.

Voor kindercentra met een deels of geheel mechanische ventilatie zou een voor de groeps-

leiding zichtbare signalering aanwezig moeten zijn, die in werking treedt indien het systeem

niet correct functioneert. Voorwaarde hierbij is wel dat de prestaties van het ventilatie-

systeem periodiek worden gecontroleerd op de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit.

Cruciale voorwaarde voor een voldoende gebruik van de aanwezige ventilatievoorzieningen

is de realisatie van een tochtvrije toevoer van ventilatielucht. Indien niet aan deze voor-

waarde wordt voldaan, zal ondanks de hiervoor aangegeven maatregelen onvoldoende

waarborg op een toereikende luchtkwaliteit bestaan. Hiertoe dient door de betrokken archi-

tecten en adviseurs aandacht te worden besteed aan een zorgvuldige positionering, dimen-

sionering en detaillering van de toevoervoorzieningen in de gevel.

Ad 5 Verbeteren kwaliteit mechanische ventilatiesystemen

Voor alle recent gerealiseerde en nieuw te bouwen kinderdagverblijven geldt dat deze in het

algemeen zijn voorzien van een gedeeltelijke of een volledige mechanische ventilatie. Op

basis van het onderzoek is evenwel duidelijk geworden dat er meer aandacht zal moeten

worden besteed aan het kwaliteitsniveau van mechanische ventilatiesystemen, en dan met

name wat betreft de aspecten luchthoeveelheid en installatiegeluid. Cruciale voorwaarden

om bij kindercentra (bestaand en nieuw) met een deels of geheel mechanische ventilatie ook

op langere duur een toereikende ventilatie te kunnen waarborgen zijn:

- Een (onafhankelijke) controle van de systeemprestaties (luchthoeveelheid en

installatiegeluid) ten tijde van de oplevering. De opdrachtgever dient zich bewust te zijn

van de noodzaak om op een dergelijke controle toe te zien.

- een periodieke kwaliteitsbewaking van de systeemprestaties (luchthoeveelheid en

installatiegeluid) van de mechanische ventilatie (bijvoorbeeld door middel van een

onderhoudscontract). Bij een geheel mechanische ventilatie dient hierbij tevens aandacht

te worden besteed aan een tijdige vervanging van de luchtfilters in het toevoerkanaal. De

gebruiker en gebouweigenaar dienen zich bewust te zijn van de noodzaak van een

periodiek onderhoud van het mechanisch ventilatiesysteem.
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Het verdient aanbeveling na te gaan in hoeverre deze controles daadwerkelijk zijn af te

dwingen (bijvoorbeeld door deze wettelijk te verplichten).

Ad 6 Aanpassing huidige wetgeving

Geadviseerd wordt een aanpassing van de wetgeving op de volgende punten (a t/m c) in

overweging te nemen.

a. De herkomst van ventilatielucht in verblijfsruimten van kinderdagverblijven.

Hieraan zijn in het Bouwbesluit (nieuwbouw en bestaande bouw) geen eisen gesteld. Het

is dus formeel mogelijk een inpandig gelegen slaapruimte in een kinderdagverblijf te

ventileren met lucht die niet van buiten, maar uit bijvoorbeeld de naastgelegen groeps-

ruimte afkomstig is. Uit oogpunt van gezondheid kan dit ongunstige gevolgen hebben.

b. De ventilatie-eisen van de innovatieve gastouderopvang.

De huidige wetgeving ten aanzien van de luchtverversing van de innovatieve gastouder-

opvang stemt overeen met die van woningen. De betreffende ventilatie-eisen zijn echter

niet afgestemd op een bezetting die in de groepsruimten van de innovatieve gastouder-

opvang voorkomt. Geadviseerd wordt voor de innovatieve gastouderopvang uit te gaan

van de eisen die aan kinderdagverblijven worden gesteld.

c. Het geluidniveau ten gevolge van het ventilatiesysteem in kinderdagverblijven.

In de voorgenomen wijziging van het Bouwbesluit zijn voor kinderdagverblijven geen

eisen opgenomen aan het maximaal toelaatbare geluidniveau ten gevolge van het ven-

tilatiesysteem bij een ventilatiecapaciteit die overeenstemt met het nieuwbouwniveau van

het Bouwbesluit. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld onderwijsgebouwen en woningen

waar mede uit oogpunt van het waarborgen van een toereikende luchtverversing wel het

voornemen bestaat om hieraan eisen te stellen. Geadviseerd wordt dan ook om in het

Bouwbesluit tevens voor kinderdagverblijven eisen te stellen aan het geluidniveau ten

gevolge van het ventilatiesysteem en hierbij aan te sluiten bij de binnenniveaus die zijn

aangehouden bij de voorgenomen eis aan de geluidwering van de gevel, te weten: een

binnenniveau van maximaal 35 dB(A) voor de groepsruimten en maximaal 30 dB(A) voor

de slaapruimten.

Op de volgende punten (d en e)  is eveneens een aanpassing van de wetgeving wenselijk,

maar wordt met de voorgenomen wijziging van het Bouwbesluit hier reeds in voorzien.

d. Wijzigen ventilatie-eisen per bezettingsgraadklasse

Bij het vaststellen van de capaciteitseisen voor nieuw te bouwen kinderdagverblijven is

uitgegaan van een rekenwaarde voor de bezetting in een ruimte. Deze rekenwaarde

stemt echter niet overeen met de maximale bezetting die binnen een bepaalde bezet-

tingsgraadklasse is toegestaan. Hierdoor kunnen er theoretisch CO2-concentraties tot

respectievelijk ca. 1000 ppm (slaapruimten) en ca. 1250 ppm (groepsruimten) optreden

bij een ventilatie die voldoet aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit. Met de voor-

genomen wijzigingen van het Bouwbesluit 2003 [19] wordt dit beter ondervangen door in
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plaats van het systeem van bezettingsgraadklassen uit te gaan van een vereiste

ventilatiecapaciteit per persoon.

e. Geluidwering gevel kinderdagverblijven

Met de voorgenomen wijziging van het Bouwbesluit wordt voor de bijeenkomstfunctie

voor kinderopvang een eis gesteld aan de geluidwering van de gevel waarbij voor een

verblijfsgebied (c.q. de groepsruimte) wordt uitgegaan van een binnenniveau van 35

dB(A) en waarbij voor een bedgebied (c.q. de slaapruimte) wordt uitgegaan van een

binnenniveau van 30 dB(A). Met deze eisen kan het risico van hinder van buitengeluid

alsmede het risico van het sluiten van de toevoervoorzieningen in de gevel als gevolg

van geluidhinder, naar verwachting in voldoende mate worden beperkt.

Lichtveld Buis & Partners BV

ir. H. Versteeg
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