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11.2.3 Milieu en energie
Milieu algemeen
Een belangrijk bestanddeel van zonwering is aluminium; de basis van aluminium is bauxiet, dat
in ruime mate aanwezig is (8,5% van het aardoppervlak). Om aluminium te produceren is relatief
veel energie (meestal duurzaam) nodig, daarna kan het met weinig energie voortdurend
worden gerecycled met behoud van de goede eigenschappen. Het VMRG Zonwering bedrijf
zorgt voor een gescheiden inname van verpakkingen, kitten en overig her te gebruiken
materialen.
Bovendien draagt zonwering bij aan een beter binnenmilieu. Uit tal van onderzoeken is
gebleken dat dankzij een goed binnenmilieu de productiviteit toeneemt en het ziekteverzuim
daalt.
Het VMRG Zonwering bedrijf staat er garant voor dat al het oude aluminium wordt hergebruikt,
hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het cradle to cradle principe! VMRG
Zonwering is daarom lid van AluEco.

CO2-vermindering
De film “An Inconvenient Truth” van Al Gore toont overduidelijk dat klimaatverandering grote
gevolgen heeft voor de aarde. Reden om zoveel mogelijk middelen in te zetten ter voorkoming
van de opwarming van onze planeet. CO2 is een broeikasgas dat de infrarood straling
absorbeert en vervolgens gedeeltelijk weer naar de aarde terugstraalt waardoor de aarde verder

opwarmt. De EU heeft inmiddels de doelstelling geformuleerd dat in 2020 de CO2 uitstoot met
20% verminderd moet zijn. Omdat in de EU ruim 40% van de primaire energie in de bebouwde
omgeving wordt verbruikt, is besparing op het energieverbruik in deze sector onvermijdelijk.
Zonwering levert daarin een grote bijdrage. Toepassing van regelbare zonwering zorgt ervoor
dat in de winterperiode maximaal gebruik kan worden gemaakt van de gratis zonne-energie en
zorgt in de zomer voor een zeer grote besparing op de koellast; het kan zelfs de installatie van
een koelvoorziening overbodig maken.
Energiebesparing
Trias Energetica is ontwikkeld door de TU Delft en wordt gepromoot door Senter-Novem. De
Trias-Energetica bestaat uit 3 maatregelen waarbij de volgorde erg belangrijk is.

Geregelde (=automatische) zonwering past uitstekend in de Trias-Energetica:
1. Beperk de energievraag: Geregelde zonwering beperkt de benodigde energie voor koelen
2. Gebruik duurzame energie: Geregelde zonwering maakt benutting van zonne-energie in
de winter voor verwarming mogelijk.
3. Gebruik energiebronnen efficiënt: De automatische sturing zorgt voor een efficiënt
energieverbruik.

De gezamenlijke branche-organisaties van de Romazo hebben TNO verzocht onderzoek te
doen naar de gevolgen van energieverbruik bij toepassing van zonwering. Dit rapport is in 2008
uitgebracht, en maakt een onderscheid naar gebouwfunctie te weten: woningen,
zorggebouwen en kantoorgebouwen. Tevens wordt gekeken naar toepassing van
buitenzonwering t.o.v. zonwerende beglazing. Uit dit rapport blijkt dat grote besparingen
mogelijk zijn waardoor een significante bijdrage geleverd wordt aan de overheidsdoelstelling
om in 2020 20% energie te besparen. Het rapport "Buitenzonwering en energiebesparing op
verwarmen en koelen" is als PDF-bestand te bekijken.

