
Beantwoording vragen Kassa – uitzending 12 maart 
 
Over Petra’s casus heb ik de volgende vragen: 
 

- Petra is hier inmiddels al een half jaar mee bezig terwijl stichting Woon in november al 
koudebruggen heeft gedetecteerd. Erkennen jullie dat dit wel erg lang duurt? Zeker 
gezien het feit dat hier een baby verblijft.  
 
Wij nemen schimmelproblematiek altijd serieus en volgen hierin de richtlijnen van onze 
landelijke brancheorganisatie, Aedes.  
 
We vinden het voor mevrouw erg vervelend dat het lang duurt. De aanpak van schimmel- en 
vochtproblemen is lastig, maar in dit geval heeft het ook te maken met het feit dat de huurster 
niet altijd goed heeft meegewerkt. Contact leggen en afspraken maken is niet altijd even 
gemakkelijk geweest. Zo is in het verleden geweigerd om de schimmel te laten behandelen 
met een speciale schimmelwerende verf. Huurders hebben natuurlijk ook een eigen 
verantwoordelijkheid. 
 
Onze zienswijze is dat de schimmel in deze woning is ontstaan door een veel te hoge 
luchtvochtigheid door niet of nauwelijks ventileren, en niet als gevolg van lekkages of 
aanverwante zaken.  
 
Tijdens onze inspectie is een luchtvochtigheid van maar liefst 84% gemeten en werd er 
onvoldoende tot niet geventileerd. Overigens: de rapportage van stichting !WOON ontvingen 
wij eind januari – niet in november. 
 

- Wat gaat hier mis waardoor dit hele proces zo lang duurt?  
 
Deze huurster vertrouwde en accepteerde ons initiële advies en de voorgestelde aanpak 
(gebaseerd op het landelijke protocol van Aedes) helaas niet, waardoor vervolgafspraken 
vaak niet nagekomen werden. 
 

- Op welke termijn verwachten jullie de resultaten van het onderzoek te krijgen en met 
een plan te komen om de problemen bij Petra op te lossen?  
 
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, is door ons een extern onafhankelijk 
onderzoeksbureau ingeschakeld. De rapportage die daaruit komt betreft een inspectie en 
metingen over een langere periode van zo’n vier weken. Hierbij zullen zogenaamde 
dataloggers het klimaat (en ventilatiegedrag) in de woning over een langere periode 
monitoren. 
 
Als de huurster ons in staat stelt om de huidige schimmel professioneel aan te pakken met 
een schimmelwerende verf, kan daarbij ook beter worden vastgesteld of het een terugkerend 
probleem is. 
 
Op basis van de uitkomsten wordt een plan gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan het 
inpakken van bepaalde koudebruggen. 

 
In de bredere zin: 
 

- Herkennen jullie deze problematiek, zien jullie dit vaker?  
 
Wij herkennen de problematiek, we zien dit helaas vaker. Wij vrezen ook dat, gezien de 
stijging van de gasprijzen, huurders bepaalde ruimtes niet meer gaan verwarmen waardoor 
meer problemen zullen ontstaan. 
 

- Waar ligt volgens jullie het probleem? Hoe kan het dat schimmeloverlast zo lastig op te 
lossen is?  
 



Dit kan meerdere oorzaken hebben, ook bouwtechnisch, maar we zien ook vaak dat in 
hetzelfde bouwblok de ene woning wel last van schimmel heeft en de andere niet, terwijl de 
constructie identiek is. Dit onderschrijft hoe belangrijk ventileren en voldoende verwarmen 
daadwerkelijk is. 
 

- Schimmelproblematiek is een combinatie van bewonersgedrag en 
bouwkundige/technische factoren. Hebben jullie voldoende technische kennis in huis 
om deze problemen adequaat op te pakken? Of moet hier bijvoorbeeld een landelijk 
beleid of gemeentelijk aanpak in komen?  
 
Onze opzichters zijn allen technisch onderlegd, en bij terugkeer van problemen wordt door 
ons altijd een extern onafhankelijk onderzoeksbureau ingeschakeld. 
 

- Wat moet er volgens jullie gebeuren om schimmelproblematiek in woningen beter op te 
lossen? (bijvoorbeeld een landelijk beleid of gemeentelijk aanpak).   
 
Die is er al. Als corporatie hanteren wij de Aedes handreiking ‘Aanpak van vochtproblemen in 
woningen’. Preventief geven diverse corporaties huurders concrete tips om schimmelvorming 
in de woning te voorkomen.  
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