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Natuurlijke verlichting
Een woning met voldoende natuurlijke lichtinval is essentieel voor de woonkwaliteit.

Waarom is natuurlijke
verlichting belangrijk?
–

Daglicht verbruikt geen energie.
Bij voldoende lichtinval kunnen
leefruimtes voor het grootste deel
van de dag verlicht worden zonder
stroomverbruik.

–

Ramen zijn een verbinding met de
buitenwereld waardoor bewoners meer
verbonden zijn met hun omgeving.

–

Voldoende daglicht is essentieel voor
de gezondheid. Onvoldoende daglicht
kan zorgen voor klachten als een
slechtere gemoedstoestand, snellere
vermoeidheid en hoofdpijn.

Hoe weet ik of er genoeg
natuurlijke lichtinval is in
een lokaal?

In welke lokalen is
voldoende lichtinval nodig?
IN DE SL A APK AMERS;

De minimaal vereiste lichtinval wordt bepaald aan de hand
van de oppervlakte van de woonlokalen.

IN DE LEEFK AMER;

De totale glasoppervlakte van de ramen in een woonlokaal
moet groter zijn dan 1/12de van de vloeroppervlakte van
dat lokaal.

De leefkamer beschikt bovendien
over een raam waardoor je,
rechtopstaand, horizontaal naar
buiten kan kijken. Naast natuurlijke
verlichting is ook uitzicht naar
buiten een noodzakelijke vereiste.

Voorbeeld:
Een leefkamer van 45 m² beschikt over 2 ramen met
beglazing van 1 meter hoog en 2 meter breed.

IN ALLE ANDERE LOK ALEN

(badkamer/keuken/berging/…) is er
geen minimale vereiste.

Glasoppervlakte ramen = 2 x 2 m² = 4 m²
Vloeroppervlakte lokaal = 45 m²
Minimaal vereiste lichtinval = 45 m² / 12 = 3,75 m²
Glasoppervlakte ramen (4 m²)
> minimaal vereiste lichtinval (3,75 m²)

→ er is voldoende natuurlijk daglicht
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NATUURLIJKE VERLICHTING

Bijkomende opmerkingen
–

Lichtkokers of lichttunnels (kleine lichtkoepels
die daglicht via een reflecterende koker tot in een
daaronder gelegen lokaal kunnen brengen) kunnen
in een leefkamer of slaapkamer voor bijkomende
lichtinval zorgen. Hierdoor kan afgeweken worden
van de minimum glasoppervlakte (1/12de van de
vloeroppervlakte). De aanwezigheid van minstens
1 raam blijft echter noodzakelijk.

–

Factoren buiten kunnen een mogelijke invloed
hebben op de lichtinval. Een raam waarvan het
rolluiklint beschadigd is zodat het rolluik niet meer
omhoog kan, is zo’n voorbeeld. Een raam kan ook
om een of andere reden dichtgetimmerd zijn, of
zodanig overgroeid zijn door beplanting dat er
onvoldoende (of zelfs geen) lichtinval mogelijk is.
Het is aan te raden deze tekortkomingen
te herstellen.

Het volledige overzicht van alle technische vereisten kan je nalezen in het technisch handboek van Wonen Vlaanderen.
Dit is op te vragen bij de woningadviseur van je gemeente.
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