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Globale opwarming is onomkeerbaar 

Vaststelling 1 



Kwaliteit van de gebouwenschil: hoe zit het met de transparante delen?

‘s-Zomers oververhitting ‘s-Winters warmteverlies

Vaststelling 2 



VOORUITZIEND : klimaat en energie 

Green Deal moet Europa in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent terugbrengen ten opzichte 
van 1990 en in 2050 zou Europa het eerste klimaatneutrale continent moeten worden.

Renovatie van gebouwen en huizen  om CO2 uitstoot en energiegebruik te verminderen, 
mogelijks  200 miljard euro aan EU fondsen  hiervoor beschikbaar.

Europese Richtlijn Energie Performantie Gebouwen (EPBD) 2002 e.v. -> herziening 2022

Europese  groene Taxonomie voor duurzame investeringen - zoals zonwering - en welke 
soorten energiegebruik bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Green Deal.

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zal tussen nu en 2050 het 
gemiddelde aantal dagen per jaar dat ons continent airconditioning nodig heeft, met 
ongeveer 30% toenemen

Energie Efficientie Eerst Principe : de goedkoopste energie is deze die je niet verbruikt ! 



EPBD vertaald naar België over de drie gewesten
EPB energie performantie gebouwen  2006 ->  BEN (bijna energie neutraal)  in 2020   



S peil in Vlaanderen : vanaf 2022  S  peil voor nieuwbouw S 28 en E peil 30

BEN leidt tot meer oververhitting -> zonwering als onderdeel van de gebouwenschil

Energiegebruik verschuift naar meer koeling  

https://www.energiesparen.be/epb-pedia/s-peil

https://www.energiesparen.be/epb-pedia/s-peil


Hoe presteert zonwering  in de  EPB software : voorbeeld 
0: oververhittingsindicator max 6500 Kh -> boete bouwheer indien overschrijding

E 30 : Energie-peil  nieuwbouwwoning (Vlaanderen)
S 28: Schil - peil (kwalitatieve gebouwenschil)  (Vlaanderen)
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Ingave in EPB software:  geen zonwering (woning met veel glas) 
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Resultaat in EPB  software :  zonwering product Fc 0,05 te kiezen uit database met zonwering data door overheid 
gevalideerd www.epbd.be gekoppeld aan EPB software
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http://www.epbd.be/
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Keuze product zonwering in EPB software via https://epbd.be/nl/home

https://epbd.be/nl/home


Resultaat in EPB software  met zonwering 
daling E - peil van 43 -> 29 ; S - peil van 44 naar 31 ; oververhitting ok
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EPB met BEN woning : impact

https://epbd.be/nl/home
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Bron: Europese studie Guidehouse  nov 2021 : vergelijking 
zonwering met actieve koeling tegen 2050   

Zonwering reduceert CO2 uitstoot

VOORUITZIEND : 

http://es-so.com/new/355-guidehouse-study-on-results-on-adaption-of-buildings-to-climate-change-and-overheating


Zonwering als eerste energie efficiënte oplossing voor koeling

RENTABILITEIT 

Bron: Europese studie Guidehouse  nov 2021 : vergelijking zonwering met actieve koeling tegen 2050   

http://es-so.com/new/355-guidehouse-study-on-results-on-adaption-of-buildings-to-climate-change-and-overheating


BETAALBAAR

Door zonwering in te zetten  
kan je maar liefst  een
gecumuleerde besparing in 
Europa bereiken van 
ongeveer 285
miljard euro tegen 2050

Bron: Europese studie Guidehouse  nov 2021 : vergelijking zonwering met actieve koeling tegen 2050   

http://es-so.com/new/355-guidehouse-study-on-results-on-adaption-of-buildings-to-climate-change-and-overheating


BESLUIT :  DYNAMISCHE/MOBIELE ZONWERING, een duurzame technologie voor de klimaatuitdagingen    

VOORUITZIEND : meer inzetten van zonwering levert meer
energiebesparing op  - doet de broeikasgas emissies dalen
-> duurzame investering voor behalen klimaatdoelstellingen

BETAALBAARHEID : investering in zonwering is goedkoper dan airco
zowel in  kapitaal als in operationele kost

RENTABILITEIT : levert ook voordeel op E peil en S peil punten



VEROZO 
Ann Van Eycken 

ann.van.eycken@verozo.be 
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