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Natuurlijke ventilatie 

Door André Weijers 
 
Hoe staat het met de ventilatie in uw vogelverblijf? 
Het feit dat mensen zich bij onvoldoende ventilatie ziek gaan voelen, doet vermoeden dat dit 
bij onze vogels niet veelanders zal zijn. 
Door een langdurig verblijf van teveel vogels in een beperkte ruimte en door de ontwikkeling 
van hoge stofconcentraties die hier nu eenmaal mee gepaard gaan, wordt de lucht 
ongeschikt voor inademing. Iedere kweker weet uit eigen ondervinding hoeveel stof vogels 
produceren. 
Bepaalde schimmels, mijten en bacteriën, die door en van stof leven en in elk vogelverblijf 
aanwezig zijn, produceren op hun beurt ook weer schadelijke stoffen. In dit kader geldt dus, 
hoe meer stof,des te meer schimmels, mijten en bacteriën. 
Speelt dit in combinatie met vochtige lucht, dan vormen stof ophopingen de ideale 
broedplaats voor sommige schimmels en bacteriën. Van deze schimmels en bacteriën is 
bekend dat zijn ernstige en minder ernstige aandoeningen van de luchtwegen kunnen 
veroorzaken. 
Een goed voorbeeld van zichtbaar aanwezige schimmels is vaak te zien op grote hopen niet 
opgeruimde ontlasting, in de broedkooien. Op de ontlasting zie je dan vaak een soort pluizig 
beslag zitten. In geval van een goede ventilatie zal een groot deel van de verontreiniging met 
de afgevoerde lucht worden verwijderd. U moet namelijk weten dat micro-organismen zoals 
o.a. schimmels en bacteriën, meestal vastzitten aan stofdeeltjes of kleine waterdruppeltjes 
in de lucht en zich derhalve gedragen zoals ieder ander in de lucht rondzwevend deeltje. 
 
Verversing van de lucht en een goede schoonmaak dienen ervoor te zorgen dat er geen 
overmatige stofophoping in het vogelverblijf voorkomt. In een schoon vogelverblijf is de 
kans op een uitbraak van bijvoorbeeld ziekten dan ook veel kleiner dan bij een vuil 
vogelverblijf. 
 
De invloed van een onvoldoende of slechte ventilatie in je vogelruimte zou zich ondermeer 
kunnen uiten in; 

1. Veel of dikwijls beslagen ramen. 
2. Hoge luchtvochtigheid in de vogelruimte in relatie tot de luchtvochtigheid van de 

buitenlucht. 
3. Altijd of dikwijls stank. 
4. Veel lusteloosheid onder de vogels. En het allerbelangrijkste. Men kan ook slechte 

kweekresultaten hierdoor krijgen. Onder andere het slecht uitkomen van de eieren. 
5. Ziekte o.a. oog-, luchtweg- en darmaandoeningen. 

 
Hoe kunnen wij naast een regelmatige en goede schoonmaak van de vogelruimte een goede 
ventilatie bewerkstelligen?  >Natuurlijke ventilatie !!! 
 
De meest voorkomende ventilatie in vogelverblijven is de natuurlijke ventilatie. De natuur 
zorgt in het algemeen voor een behoorlijke ventilatie, zelfs in gesloten ruimten. 
Een natuurlijke ventilatie kan dus voldoen indien hieraan geen bijzonder hoge eisen gesteld 
worden. 
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Door het raam en de deur te openen en ook wel langs spleten en kieren alsmede door de 
poriën van de wanden heeft er steeds een zekere vorm van luchtverplaatsing plaats. 
 
Door een doelmatige plaatsing van af- en toevoeropeningen kunnen we de natuurlijke 
luchtcirculatie beïnvloeden, zodat het vogelvertrek in de meeste gevallen, in voldoende 
mate wordt geventileerd. 
Door het temperatuurverschil tussen de warme lucht in de kweekruimte en de koude 
buitenlucht, ontstaat er een drukverschil tussen de binnen- en buitenlucht. 
In gesloten vogelruimten stelt zich een zogenaamde neutrale zone in, die ongeveer gelegen 
is op halve hoogte van het vogelverblijf en waar de druk gelijk is aan de druk van de 
buitenlucht. 
M.a.w. hier zijn binnen en buitenlucht en evenwicht. 
Boven de neutrale zone, dus tegen het plafond van het gesloten vogelverblijf, is de druk van 
de zich daar bevindende warmere lucht groter dan buiten. 
Daardoor zal de lucht in het vogelverblijf op een natuurlijke wijze aan de bovenzijde een 
uitweg zoeken. Verse lucht zal langs openingen en kieren onder in het vogelverblijf proberen 
binnen te dringen.  

Dit verschijnsel kunt u duidelijk waarnemen door 
een kaarsvlam aan de boven- of onderkant van de 
deuropening te houden in een verwarmde 
kweekkooi. Bij temperatuursverschil tussen binnen 
en buitenlucht is er dus sprake van drukverschil 
onder en boven in de kweekruimtes. Dus 
drukverschil wordt echter in sterke mate beïnvloed 
door de stuwkracht van de wind. 
 
Bij wind ontstaat er op de zijde van het vogelverblijf 
waar de wind op staat een overdruk en aan de 
andere zijde een onderdruk. Aan dit drukverschil 
draagt in grote mate de windsnelheid bij. 

De kracht van de windsnelheid is in 92% van de tijd hoger dan 2 meter per seconde. 
Dit betekent dat de wind in ons land dus een behoorlijke bijdrage levert aan de natuurlijke 
ventilatie. Ook mag hieruit duidelijk worden dat hoe groter de windkracht, des te beter is de 
ventilatie in ons vogelverblijf. 
Een probleem is echter dat tengevolge van wisselingen in de windrichting, 
ventilatieopeningen van een vogelverblijf zowel in een onderdruk als in een overdrukzone 
kunnen liggen. 
Dit heeft natuurlijk consequenties voor het stromingspatroon van de lucht en je 
vogelverblijf. 
Een moeilijk weertype is ook wanneer we te maken hebben met bewolkt, mistig en windstil 
weer met hogere temperaturen boven 20-25 graden. Onder dergelijke omstandigheden is de 
natuurlijke ventilatie nihil. 
Om tot een goede en doelmatige ventilatie te komen in ons vogelverblijf kunnen we nu uit 
bovenstaande de volgende gevolgtrekking halen; 
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1. Bij een doelmatige plaatsing van de in- en afvoeropeningen in het vogelverblijf, zal 
onder gunstige weersomstandigheden (o.a. wind en windrichting) de natuurlijke 
ventilatie in voldoende mate het vogelverblijf van vaste verse lucht voorzien. 
 

2. Een open raam ter hoogte van de neutrale zone oefent weinig of geen invloed uit op 
de luchtverplaatsing. Wordt er echter in het vogelverblijf een ontluchting geplaatst 
dan vormt zich een neutrale zone ter hoogte van deze ontluchting, zodat beneden in 
het vogelverblijf een onderdruk gaat heersen wat het toestromen van verse lucht zal 
bevorderen. 

 
3. Het beste is de ontluchting openingen (afvoer van verontreinigde lucht) zo hoog 

mogelijk aan te brengen, terwijl tegen de vloer van het vogel verblijf als het kan 
toevoeropeningen (aanvoer verse lucht) aangebracht dienen te worden. Ook dienen 
de toevoeropeningen bij voorkeur voorzien te zijn van verstelbare 
luchtinvoerroosters zodat tocht, inval van veel wind kan worden tegen gegaan. 

 
4. Om optimaal gebruik te maken van de stuwkracht van de wind dienen de 

toevoeropeningen in de wand aangebracht te worden waar de wind de meeste tijd 
van het  jaar op staat.  

 
Voordelen van natuurlijke 
ventilatie boven de kunstmatige 
zijn duidelijk, het vraagt weinig 
voorzieningen en kost weinig 
energie. 
 
Aangezien natuurlijke ventilatie 
echter van moeilijk te beïnvloeden 
factoren (weersomstandigheden) 
afhankelijk is, is meteen het grote 
nadeel van de natuurlijke 
ventilatie genoemd. 

 
Vooral aan het einde van de kweek, wanneer de vogelruimtes vol zitten, zal een slechte 
ventilatie zich uiten inde vorm van stank, veel stof (rui) en in ernstige gevallen ziekte en 
sterfte onder de vogels. 
Onvoldoende of een slechte ventilatie heeft bijna in alle gevallen te maken met 
onvoldoende kennis van de kwekers over dit onderwerp. Mijn bedoeling is dan ook om u 
meer aandacht te vragen over deze materie.  

 
Bronnen;  André Weijers 
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