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BENG



Bijna EnergieNeutrale Gebouwen

• EPC als indicator  3 indicatoren

• Voorlopige eisen  in 2018 toets kostenoptimaliteit

• Bepalingsmethode  wordt anders, maar hoe?

• Gebouwen  worden anders??

BENG – wat gaat er veranderen



BENG

1. Energiebehoefte in kWh/m2

2. Primair energiegebruik in kWh/m2

3. Hernieuwbare energie in %

Drie indicatoren Lijkt op de
PHPP

Lijkt op de EPC

Wordt dus
verplicht



De bepalingsmethode verandert

• Modernisering energieprestatiemethodiek

 traject loopt

• Bepaling BENG  tijdelijk: uit EPC berekening

• Zie excel-rekenblad  RvO



Hoe naar ZEN en BENG?
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Installaties Bouwtechniek



Toekomst?
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Renovatie Velve ‘Roodbouw’/ De Woonplaats Enschede

Energieneutrale conceptwoning ‘tHuis



Energieposten in de EPC

Energievraagin% bijEP C < 0,4

Verwarming

Warm tapwater

Zomercomfort

Ventilatoren (wtw)

Verlichting
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Zoek de verschillen ….
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Concepten

• Active House

• Passief Bouwen

• Warm Bouwen

• Nul op de Meter (NOM)
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Active House

• Holistische visie

• Energie

– Verbruik, opwekking en balans

• Milieu

– Verbruik grondstoffen, uitstoot van CO2, watergebruik en
afvoer, impact en context (landschap/cultureel)

• Comfort

– Licht en zicht, luchtkwaliteit, temperatuur en akoestiek

• Radar

– Multi-criteria beoordeling

– Inzicht en samenhang
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Passief Bouwen

• Kenmerken
o hoogwaardige thermische schil

o goed comfort in alle seizoenen

o lage energievraag / energiekosten

• Passief Bouwen = zonbewust ontwerpen
o glas op zuiden (warmtewinst in winter)

o overstekken, zonwering en zomernachtventilatie
(zomerperiode)

o gebruik van actieve zonne-energie t.b.v. warmtapwater

• Winter: berekenen

• Zomer: ontwerpen

• Keur: onafhankelijke beoordeling ontwerp en resultaat
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Warm Bouwen

• ‘Als isolatie onmogelijk is’

– Monumenten

• Inzet thermische massa

• ‘klimatiseren’ gebouwschil met omgevingswarmte

• Warmbouwen Keurmerk toetst de volgende aspecten:

– thermische balans

– buffer

– dauwpunt

– comfort: gemiddelde verblijfstemperatuur

– ventilatie

– onderhoudbaarheid

– monumentwaarde
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Nul op de Meter (NOM)

• Bij een “Nul Op de Meter” nieuwbouwwoning
zijn de in- en uitgaande energiestromen
voor gebouwgebonden energiegebruik
(ruimteverwarming, koeling, warm tapwater gebruik) en
het gebruik van huishoudelijke apparatuur (incl.
verlichting) op jaarbasis per saldo nul,
onder standaard klimaatcondities zoals die gelden in
Nederland en
bij standaard gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de
ontwerpuitgangspunten onderbouwd door Nederlandse
normen.

• NOM-keur in ontwikkeling
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Energiedragers
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• All-electric

– Met warmtepomp basis voor NOM

– Elektrisch verwarmd alternatief of rekentruc?

• Gas

– Toekomst?

• Biomassa

– Korte CO2-kringloop

• Warmtenet

– Restwarmte of collectieve opwekking?



All-electric

• EPC: -0,22

• Rc = 6,5

• lucht/water wp

• 18 x PV (29 m2)

• Medaillon Hengelo
Welbions / Dura
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All-electric, maar ……
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• EPC: -0,16

• Rc = 5 / 9

• elektrische verwarming
en boiler

• 34 x PV (55 m2)

• Overdinkel
Domijn / Groothuis

• Maar:

– niet robuust voor wijzigingen regelgeving

– risico op hoge woonlasten



Gas

• EPC: 0,12

• Rc = 8 / 9

• HR107 (passieftoestel)

• 12 x PV (19 m2)
+ 4 m2 collector

• Welemanstraat Borne
Woonbeheer Borne / Oude Lenferink bouw
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• Bouwjaar 2012

• EPC -0,12

 Energiebehoefte
19 kWh/m2.j

 Primair Energiegebruik
-11 kWh/m2.j

 Aandeel hernieuwbaar
131 %

Praktijkvoorbeeld: Tuinen van Sion



Maatregelen

3-voudig glas

Installatie: combiwarmtepomp +
douche WTW

Rc vloer: 3,5 m2K/W

Rc gevel: 4,1 m2K/W

Rc dak: 5,1 m2K/W

Qv10: 0,4 dm3s/m2

Gebalanceerde ventilatie met WTW
met CO2 sturing

19 m2 PV panelen

Praktijkvoorbeeld: Tuinen van Sion



Bouwjaar 2011-2013

• EPC 0,36

 Energiebehoefte
12 kWh/m2

Χ Primair Energiegebruik
38 kWh/m2

Χ Aandeel Hernieuwbaar
25%

Variant

• EPC = 0 door 9x PV (14 m2)

 Energiebehoefte
12 kWh/m2

 Primair Energiegebruik
10 kWh/m2

 Aandeel Hernieuwbaar
74%

Praktijkvoorbeeld Velve-Lindenhof



Maatregelen

• 3-voudig glas

• Installatie:HR 107

• Rc vloer: 9,6 m2K/W

• Rc gevel: 8,9 m2K/W

• Rc dak: 9,2 m2K/W

• Qv10: 0,15 dm3s/m2

• Gebalanceerde ventilatie
met WTW en CO2 sturing

• Zonneboiler

Variant:

• + 14 m2 PV

Praktijkvoorbeeld Velve-Lindenhof



• Bouwjaar 2013

• EPC - 0,22

Χ Energiebehoefte 31,9 kWh/m2

Primair Energiegebruik -19,7 kWh/m2

Aandeel Hernieuwbaar 205%

Praktijkvoorbeeld Vijverberg



• Maatregelen

• 3-voudig glas

• Installatie: Combi-warmtepomp

• Rc vloer: 4,5 m2K/W

• Rc gevel: 6,0 m2K/W

• Rc dak: 6,0 m2K/W

• Qv10: 0,30 dm3s/m2

• Gebalanceerde ventilatie met
WTW en CO2 sturing

• PV 2 x 172 m2

Praktijkvoorbeeld Vijverberg



ZEN en BENG waar staan we?

• Alle vrijheid? Dan is BENG haalbaar

• Knelpunten:

– Warmtevraag: 25 kWh/m2 altijd haalbaar?
Tot nu toe nog niet op gestuurd.

– Duurzame opwekking gestapelde bouw
Wat zijn de alternatieven voor PV?
Denk om hoogbouw en/of stedelijke omgeving

• Primaire energie-eis lijkt het meest op de EPC
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ZEN voor bewoners

• Integraal benaderen

– comfort

– gebruik

– energie

• Let op ‘rekentrucs’
en houdbaarheid saldering

• Informeer over onderhoud en vervanging

– praktisch

– kosten
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