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VMRG Zonwering staat voor klimaatbestendige gebouwen
Alle nieuwe gebouwen, zowel woningbouw 
als utiliteitsbouw, waarvoor vanaf 1 janu-
ari 2021 een omgevingsvergunning wordt 
aangevraagd, moeten voldoen aan de eisen 
voor BENG (bijna energieneutrale gebou-
wen). Deze nieuwe bouwregels stellen eisen 
aan de maximale energiebehoefte, het 
fossiele energiegebruik, aan de opwekking 
van hernieuwbare energie van gebouwen 
en de kans op oververhitting in woningen. 
Dit betekent dat bij zowel woningbouw als 
utiliteitsbouw niet alleen rekening moet 
worden gehouden met een goede isolatie van 
de gebouwschil, energiezuinige installaties, 
met de toepassing van duurzame energie, 
maar ook met maatregelen om oververhit-
ting te voorkomen. Zonwering speelt hierbij 
een belangrijke rol.

BENG-indicatoren
In Nederland leggen we vanaf 1 januari 2021 
de energieprestatie voor bijna energieneutrale 
gebouwen vast aan de hand van 3 indicatoren:

BENG 1:  de maximale energiebehoefte in 
kWh per m2 gebruiksoppervlak per 
jaar (kWh/m2.jr)

 Indicator voor de energiebehoefte 
voor verwarming en koeling van 
het gebouw. Het ontwerp, de oriën-
tatie en de thermische schil van het 
gebouw zijn bepalend.

BENG 2:   het maximale primair fossiel ener-
giegebruik, eveneens in kWh per 
m2 gebruiksoppervlak per jaar 
(kWh/m2.jr)

 Belangrijke relatie met de bouw-
kundige en installatietechnische 
uitgangspunten van een gebouw. Dit 
is een optelsom van het primair ener-
giegebruik voor verwarming, koeling, 
warmtapwater en ventilatoren.

BENG 3:  het minimale aandeel hernieuwbare 
energie in procenten (%)

 
 Hoeveelheid zelf opgewekte 

hernieuwbare energie gedeeld door 
het totale energiegebruik.

TOjuli is eigenlijk de vierde BENG eis die in 
tegenstelling tot de andere eisen alleen voor 
woningen geldt. Deze eis is niet van toepassing 
bij actieve koeling. We worden geconfronteerd 
met steeds warmere zomers. Hiermee neemt 
de noodzaak toe om maatregelen te treffen 
om het risico op oververhitting bij nieuwbouw 
woningen te beperken. Een goed ontworpen 
woning zorgt ervoor dat de binnentempera-
tuur niet te hoog oploopt. Dit voorkomt dat 
bewoners achteraf tot noodmaatregelen over-
gaan, zoals het installeren van inefficiënte 
mobiele airco’s. De nieuwe eis kan in de prak-
tijk bijvoorbeeld tot maatregelen leiden op het 
gebied van zonwering, ventilatie of de oriënta-
tie van de woning. 

Zonwering van belang bij ontwerp
In het ontwerpproces speelt zonwering een 
belangrijke rol om aan deze eisen te kunnen 
voldoen. Het probleem van oververhitting 
wordt de laatste tijd groter door drie factoren. 
Woningen worden allereerst beter geïsoleerd 
waardoor deze hun warmte moeilijker kwijtra-
ken. De tweede factor is de klimaatverandering; 
er zijn ’s zomers meer tropische dagen. En tot 
slot worden steden en woonwijken compacter 
bebouwd waardoor hitte-eilanden ontstaan. 
Als hitte te lang aanhoudt, leidt dat tot discom-
fort. Als het binnen warmer is dan 26 graden, 
geldt dat als gezondheidsrisico (bron: GGD). 

Zonwering kan een substantiële bijdrage 
leveren aan het behalen van de gestelde 

doelen voor energiebesparing zoals gesteld 
door de Europese Unie (EPBD). BENG is de 
Nederlandse invulling hiervan. Een correct 
geïnstalleerd en geautomatiseerd zonwe-
ringsysteem kan de belasting door verwar-
ming en koeling verminderen met 20 tot 40 
procent, afhankelijk van het raamoppervlak 
en façade-inrichting. Aangezien verwarming 
en koeling primaire energie kost, kunnen 
potentiële besparingen op CO2 een signifi-
cante bijdrage leveren. Ook blijkt uit diverse 
onderzoeken dat regelbare zonwering een 
significante verbetering geeft ten aanzien van 
productiviteit, zowel in kantoor- als onder-
wijsomgeving. Eveneens is aangetoond dat 
het welbevinden in woon- en zorggebouwen 
wordt verhoogd.

Bij het ontwerp van een gebouw hoort dus 
ook de keuze voor de juiste zonwering. 
Daarbij is het van belang dat de zonwering 
voldoende bescherming biedt tegen zon en 
licht en daarnaast veilig is in het gebruik 
bij wind. Voor een optimale keuze zijn de 
volgende factoren bepalend:

- de ligging in verband met het vaststellen van 
het windsnelheidsgebied;

- bebouwd of onbebouwd gebied;
- gebouwhoogte;
- soort gebouw (bijvoorbeeld woning, kantoor, 

school, gezondheidszorg).

Daarnaast dient rekening gehouden te worden 
met eventuele bijzondere belastingen zoals: 
winddruk, windzuiging en eigen gewicht van 
de zonwering.

Kwaliteitszonwering
De eisen, die de overheid maar ook de 
opdrachtgevers terecht aan (zonwerings)
installaties stellen, worden steeds hoger. 
Bovendien worden de installaties gemonteerd 
op gevels en gevelelementen waaraan ten 
aanzien van constructie en afwerking, strenge 
eisen worden gesteld. Vandaar dat er in markt 
ook op het gebied van zonwering behoefte is 
aan kwaliteitsborging. Om nu juist de afne-
mers duidelijkheid te verschaffen over wat de 
branche onder kwaliteit verstaat, zijn er in de 
VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen speci-
fieke eisen voor zonwering opgenomen. Dit 
geeft opdrachtgevers de mogelijkheid eisen 
te stellen aan zonwering- en daglichtregeling, 
die niet onder doen voor de eisen die voor 
de gevelconstructie gelden. Dit betekent een 
verhoging van de kwaliteit van het gebouw en 
het comfort van haar gebruikers.

VMRG Zonwering
Zonweringsbedrijven die gegarandeerd leve-
ren conform de VMRG Kwaliteitseisen zijn de 
VMRG Zonwering bedrijven. Deze bedrijven 
worden jaarlijks gekeurd op de VMRG Kwali-
teitseisen en Adviezen Zonwering, hebben een 
VMRG Zonwering certificaat en zijn te herken-
nen aan het VMRG Zonwering logo. VMRG 
Zonwering bedrijven houden zich op een 
professionele manier bezig met het produceren 
en/of leveren en monteren van zonwering- en 
daglichtregeling voor utiliteit-, renovatie- en 
woningbouwprojecten. Het VMRG Zonwering 
bedrijf heeft kennis en ervaring in het project-
matig toepassen van zonwering- en daglichtre-
gelingen bij de meest uiteenlopende gebouwen 
en zijn daardoor in staat om opdrachtgevers 
van optimale adviezen te voorzien. Zij beschik-
ken over adequate ontwerp- en tekenmogelijk-
heden en kunnen hun adviezen met tekeningen 
ondersteunen. Zij leveren advies op maat. De 
bedrijven beschikken tevens over een adequate 
service- en onderhoudsafdeling die op effec-
tieve wijze in het hele land service kan verlenen.

Alle VMRG Zonwering bedrijven zijn VMRG 
partner, hierdoor ontstaat een goede samenwer-
king met de gevelbouw. Dit is belangrijk omdat 
zonwering steeds meer een integraal onderdeel 
is van de gevel. Goede zonwering begint al in 
het bestek, waar voor zonwering die gegaran-
deerd voldoet aan de VMRG Kwaliteitseisen 
Zonwering de volgende tekst opgenomen kan 
worden: “De zonwering dient te voldoen aan de 
vigerende VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen, 
aan te tonen door middel van een geldig VMRG 
Zonwering certificaat.” De VMRG Zonwe-
ring bedrijven vormen binnen de VMRG een 

community en komen regelmatig bijeen om 
de VMRG Kwaliteitseisen Zonwering up-to-
date te houden en andere ontwikkelingen te 
bespreken die de zonweringsbranche aangaan.

OSKA Intentieverklaring
Een van de ontwikkelingen die bespro-
ken worden, zijn de veranderingen van ons 
klimaat en hoe wij daar in de bouw op in 
zouden moeten spelen. De VMRG Zonwering 
bedrijven denken daar graag bij mee. Daarom 
tekende de VMRG onlangs namens de VMRG 
Keurmerk gevelbouwers en de VMRG Zonwe-
ring bedrijven de OSKA Intentieverklaring 
Koeling van gebouwen. Ons klimaat verandert. 
Er zijn vaker hittegolven en winters worden 
zachter.  Standaarden, zoals normen en richt-
lijnen, voor nieuwbouw en renovatie zouden 
rekening moeten houden met deze klimaat-
verandering. Deze intentieverklaring geeft aan 
welke standaarden daarvoor ontwikkeld of 
aangepast moeten worden. De VMRG Keur-
merk gevelbouwers en de VMRG Zonwering 
bedrijven willen hun kennis beschikbaar stel-
len bij het ontwikkelen en aanpassen van de 
standaarden.  Het gaat hier om bedrijven die 
gevels, zonwering en nachtventilatie ontwik-
kelen, produceren en plaatsen. Zij werken 
al conform de hoge VMRG Kwaliteitseisen 
en dragen graag hun steentje bij als het om 
klimaatbestendige kwaliteit van gebouwen gaat.
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