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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de  

dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon  

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

‘ Test alle woningen  
op luchtdichtheid!’

AAN TAFEL MET… ANDRÉ MEESTER

100% METEN
“Voor een goede werking van zowel isolatie als de lucht
installaties is een goede luchtdichtheid nodig. Men is zich 
nog te weinig bewust van het belang van een gezonde bin
nenlucht. De perceptie is doorgaans dat het thuis wel goed 
gaat met de binnenlucht. Maar wanneer dat niet in orde 
is, en in de meerderheid van de woningen is dat het geval, 
heeft men dat doorgaans niet in de gaten, omdat het voor 
de meeste mensen niet eenvoudig waarneembaar is. Bij een 
snelweg is men zich ervan bewust dat dit fijnstof oplevert, 
maar ook binnenshuis is er fijnstof, met name als gevolg van 
bakken en braden. Luchtlekken hebben in goed geïsoleerde 
gebouwen een grote impact. Er is uiteraard het energiever
lies, en de gevolgen van condensatie en schimmelvorming 
ter plaatse van luchtlekken zijn groter. Wat veel mensen zich 
daarnaast niet realiseren, is dat de werking van ventilatiesys
temen door luchtlekken ernstig wordt verstoord. Het is echt 
waar, een luchtdichte woning isoleert niet alleen beter,  
maar ventileert ook beter.”

“Momenteel wordt bij seriematige bouw dikwijls één woning 
gemeten met behulp van de blowerdoortest. Maar elke 
 situatie en elke woning is anders. Daarom zou ik ervoor  
willen pleiten om bij nieuwbouwwoningen alle woningen  
te meten, in plaats van de steekproef die nu gebruikelijk is.  
Momenteel worden methodes ontwikkeld om luchtdichtheids
metingen op een zeer eenvoudige en kostenefficiënte manier 
uit te voeren met behulp van het ventilatiesysteem zelf.”

“Een gebrek in de luchtdichtheid van een gebouw kan ont  
staan door een fout in het ontwerp, in de productie of in de 
uitvoering. Vaak is het een combinatie van factoren. Het is 
dan ook de verantwoordelijkheid van de hele keten om het 
probleem integraal aan te pakken en te zorgen dat gebou
wen gezonder worden. Nu nog voldoet zo’n 90% van de ge
bouwen niet aan de minimale Bouwbesluiteisen. En bedenk 
daarbij dat het Bouwbesluit een ‘vangnet’ is, een minimum. 
De aanwezigheid van luchtlekken in een gebouw zou veel 

Als specialist op het gebied van ventilatie werd André Meester  
begin 2017 directeur van de NVPU, de Nederlandse Vereniging 
van Polyurethaan Hardschuimfabrikanten en (namens de 
NVPU) bestuurslid van de NII (Nederlandse Isolatie Industrie). 
Hij combineert deze functies met het ambassadeurschap 
voor de VLA sector wonen (Vereniging Luchttechnische 
 Apparaten). Een perfecte combinatie, vindt hij zelf. “Naarmate 
er beter wordt geïsoleerd, wordt de ventilatie steeds belang
rijker,” zegt hij. “Mijn passie is een gezond binnenklimaat en 
daar heb je allebei bij nodig: ventilatie én isolatie. In mijn rol 
praat ik met alle betrokken partijen en organisaties en heb 
ik nauwe banden met de politiek. Het is mooi om op deze 
manier bewustzijn te creëren.”

Meester is zijn loopbaan begonnen als verkoopmedewerker 
bij ventilatiespecialist Alusta en zodoende raakte hij ook 
betrokken bij branchevereniging VLA .Hij was één van de 
ontwikkelaars van de gelijkwaardigheidsmethodiek van de 
VLA, een methodiek waarmee op uniforme wijze de ener
giebesparende prestaties van ventilatiesystemen wordt 
bepaald. Het was dus niet vreemd dat de VLA een beroep 
op hem deed nadat hij zelfstandig was gaan werken om 
als ambassadeur het belang van gezonde binnenlucht uit te 
dragen. Begin 2017 werd hem gevraagd om ook de directie 
van het NVPU te voeren. 
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ANDRÉ MEESTER  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
GETROUWD

KINDEREN?
EEN DOCHTER VAN 22  
EN EEN ZOON VAN 20.  
MIJN DOCHTER IS INMIDDELS VERLOSKUNDIGE EN MIJN ZOON STUDEERT 
 WERKTUIGBOUW. HIJ WIL ACHTBANEN GAAN ONTWERPEN. BIJ BEIDEN  
IS DAT IETS WAT ZE VANAF HUN VROEGSTE JEUGD WILDEN GAAN DOEN.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?   
IK BEN GRAAG MET MIJN HANDEN BEZIG: KLUSSEN, TUINIEREN. IK WANDEL  
OOK GRAAG. GOLFEN IS ÉÉN VAN MIJN PASSIES.

FAVORIETE MUZIEK?
IK HEB OVERAL IN HUIS SPEAKERS HANGEN, ZELFS IN DE TUIN. PINK FLOYD’S  
THE WALL GAAT VAAK HEEL LUID AAN ALS IK EEN LANGE AUTORIT MOET MAKEN.  
OF DE WAT MEER BOMBASTISCHE FILMMUZIEK, OF BIJVOORBEELD DE  
QUEEN SYMPHONY VAN TOLGA KASHIF, GEBASEERD OP DE MUZIEK VAN QUEEN.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
ZWITSERLAND. IK HOU VAN WANDELEN IN HET BERGLANDSCHAP. MAAR MEESTAL 
GAAN WE NAAR SPANJE, DAT IS EEN COMPROMIS: MIJN VROUW IS NIET ZO VAN 
DE ACTIEVE VAKANTIES. 

FAVORIETE STAD  GEEN. IK BEN ALTIJD BLIJ ALS IK WEER WEG BEN UIT DE DRUKTE.

FAVORIETE ARCHITECT/GEBOUW?  IK BEN GEÏNTERESSEERD IN DE TECHNIEK  
VAN EEN GEBOUW, NIET ZOZEER IN DE ESTHETICA.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
MIJN KINDEREN, MEER EN MEER. EN IN ZAKELIJKE SITUATIES: WANNEER IK ERIN 
SLAAG OM EEN VERBINDING TOT STAND TE BRENGEN, WAAR AANVANKELIJK 
SPRAKE WAS VAN EEN CONFLICTSITUATIE. 

meer dan nu het geval is moeten worden erkend als een 
probleem: een financieel, maar ook een gezondheidspro
bleem. De perceptie is nog steeds dat lucht lekken frisse lucht 
binnenlaten en daardoor eigenlijk wel  gezond zijn, maar dat 
is dus niet het geval. Als we willen komen tot veilige, gezonde 
en comfortabele woningen, dan zullen we de hele bouw
keten, maar ook de consument, bewust moeten maken van 
deze problematiek. De VLA werkt op dit gebied samen met 
o.a. het Longfonds en neemt initia tieven als de Dag van de 
Binnenlucht. Ook vanuit de NVPU blijven we in gesprek met 
de politiek en andere stakeholders over dit onderwerp.”

BRANDVEILIGHEID
Enkele weken vóór het gesprek wijdde Zembla een program
ma aan de brandveiligheid van isolatiematerialen en het 
beeld dat daaruit ontstond was alarmerend. Aanleiding voor  
de uitzending was de brand in de Londense Grenfell Tower, 
waarbij het toegepaste kunststof isolatiemateriaal een 
belangrijke bijdrage zou hebben geleverd aan de snelle en 
dramatische ontwikkeling van de brand. In de uitzending 
werd geponeerd dat de brede toepassing van kunststof iso
latiematerialen een serieus veiligheidsrisico vormt. Hoe heeft 
Meester deze uitzending beleefd en wat is zijn reactie?

“De discussie is niet nieuw en met enige regelmaat moeten 
wij ons standpunt herhalen. Het beperken van de discussie 
over brandveiligheid tot een discussie over welk isolatie
materiaal moet worden toegepast, doet geen recht aan de 
problematiek en aan de slachtoffers van de verschrikkelijke 
brand in Londen. Het onderwerp ligt genuanceerder,  
omdat op het gebied van brandveiligheid zeer veel factoren 
een rol spelen: denk bijvoorbeeld aan inventaris, comparti
mentering en vluchtroutes. Je kunt wel alle gebouwen uit  
voeren met een isolatiemateriaal met Euroklasse A1,  
maar dat leidt tot schijnveiligheid.”

“De bijdrage die het isolatiemateriaal levert aan een brand 
is te verwaarlozen. Wil je deze bijdrage in kaart brengen, dan 
heeft het alleen zin om testen uit te voeren op realistisch con
structieniveau, anders krijg je een vertekend beeld. Op basis 
van realistische testen naar aanleiding van de Grenfellbrand 
hebben, onafhankelijk van elkaar, BRE Global en Efectis 
Frankrijk geconcludeerd dat ook in deze brand het gebruikte 
isolatiemateriaal niet bepalend is geweest voor het verloop 
van de brand. Wat dan wél de oorzaak is geweest van de 
catastrofale brandontwikkeling, wordt nog onderzocht.”

“Dat is een lastige boodschap om voor het voetlicht te 
brengen, omdat het een genuanceerd verhaal is en de 
kunststof isolatiematerialen de schijn tegen hebben. Ik snap 
de perceptie dat deze materialen brandgevaarlijk zijn heus 
wel, maar de feiten zijn anders. In een land als Denemarken, 

waar overwegend minerale wol als isolatiemateriaal wordt 
toegepast, ligt het aantal brandslachtoffers beduidend 
hoger dan in Nederland. Anders dan de Zemblauitzending 
doet vermoeden, doen we het in Nederland relatief gezien 
goed. Dat wil niet zeggen dat er geen verbetering mogelijk 
is, wij staan natuurlijk altijd open om constructief mee te 
denken over een brandveilige bouwpraktijk.”

Na het zomerreces zal in de Tweede Kamer een Ronde 
Tafelgesprek worden gevoerd over dit onderwerp. De NVPU is 
één van de partijen die door de Kamer zijn uitgenodigd om 
hun mening over dit onderwerp ten beste te geven. Wanneer 
daar aanleiding toe is, zal Roofs hierover nader berichten. 
Het novembernummer van Roofs zal een special ‘Brandveilig
heid’ bevatten, waarbij het onderwerp op een zo transparant 
en compleet mogelijke manier zal worden  
besproken. ■

“ EEN LUCHTDICHTE WONING  

ISOLEERT NIET ALLEEN BETER,  

MAAR VENTILEERT OOK BETER”


