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Een goed klimaat start bij het begin:  
Poly-Ned en Bijna-Energie-Neutrale-Gebouwen (BENG)



Energieneutrale gebouwen worden gekenmerkt door hun E-peil dat  

lager ligt dan 30. Dat krijgt u door rekening te houden met de thermische 

isolatie en netto-energiebehoefte voor verwarming, ventilatie en 

een minimumaandeel in hernieuwbare energie. Er is echter nog een 

belangrijke factor die te vaak over het hoofd wordt gezien:  

bescherming tegen oververhitting verzorgt u niet alleen door een 

airconditioningsysteem te voorzien, maar eveneens door zonwering.

‘Voorkomen is beter dan genezen’: elk cliché kent een grond van  

waarheid. Ook voor verkoeling geldt dat – u voorkomt oververhitting 

aan de binnenkant door de buitenkant voor te bereiden. Bovendien 

bespaart u op airconditioning en verhoogt u het comfort op manieren 

die u niet meteen zou bedenken. In deze whitepaper lichten we die 

aspecten graag wat meer uit.

Daarnaast grijpen we deze kans aan om meer duiding te geven bij de 

veranderende eisen: wat is BENG? Wat voor invloed heeft dit op  

woon- en kantooromgevingen? Wat doet Poly-Ned om tegemoet te 

komen aan deze spelregels? En, last but not least, hoe ziet ons parcours 

eruit richting conformiteit met die spelregels?

Ik wens u namens Poly-Ned een verhelderende lezing toe. Indien u 

verdere vragen heeft, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Vriendelijke groet,

Simon Visser, 

Product Development bij Poly-Ned

Beste lezer,

De wereld staat niet stil, maar evolueert 
constant. Zo ook in de bouwwereld. De 
voorbije jaren werden de energienormen 
bijvoorbeeld in sneltempo strenger. De 
regels voor airconditioningsinstallaties 
werden grondig aangepast, net als de  
isolatieregulering. 

Naar de toekomst toe zet die trend zich 
door, zodat Bijna-EnergieNeutrale- 
Gebouwen (afgekort: ‘BENG’) niet langer 
een hype zijn, maar vanaf 2021 simpelweg 
de norm . Meer nog: de EPB-eisen  
(‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’) 
zullen strenger worden en opgaan in de 
nieuwe BENG-regels.

Bijna-EnergieNeutrale- 
Gebouwen (BENG)

Wat is Beng en waarom is het belangrijk voor u?

BENG is de afkorting voor ‘Bijna-EnergieNeutrale-Gebouwen’. Het is een norm die tegen 2020 (Nederland) en 

2021 (België, en bij uitbreiding heel Europa) de heersende EPB-regulering zal overkoepelen voor nieuwbouw. 

Afhankelijk van het type gebouw zou een BEN-gebouw bijna geen energie voor verwarming, ventilatie, 

koeling en warm water verbruiken. Het E-peil voor zo’n BENG-woning ligt lager dan E30. U zal met andere 

woorden geen nieuw gebouw meer kunnen plaatsen dat niet voldoet aan deze voorwaarde.

Voor wie zijn de BENG-regels belangrijk?

Een gebouw dat volledig voldoet aan de BENG-regels, wordt vanaf het begin ontworpen met de specifieke 

regelgeving in het achterhoofd. Dat begint bij de architect en eindigt bij de aannemers. Iedereen die deel 

uitmaakt van de keten van ontwerp tot en met oplevering moet zijn steentje bijdragen aan het behalen van 

de norm. 

Aan welke eisen moet u voortaan voldoen?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de energieprestatie van nieuwe gebouwen bepaald door drie eisen: de maximale 

energiebehoefte in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar, het maximale primair fossiele 

energieverbruik en het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Geleidelijke invoering

In de aanloop naar de volledige integratie en toepassing van die nieuwe spelregels moet u er rekening mee 

houden dat die niet plotsklaps gelden vanaf moment van bekrachtiging, maar dat ze nu al geleidelijk aan 

worden ingevoerd. Dat parcours begon in 2015 en kende zijn recentste aanpassing op 2 februari 2019, met 

het openstellen van de concepteisen voor een reactie van de markt, en het opnemen van deze eisen in de 

bouwregelgeving. 

Kunnen die eisen nog veranderen?

Belangrijk om te weten: ja, die eisen kunnen nog veranderen. Pint u zich niet vast op de eisen zoals ze  

vandaag op tafel liggen, maar houd er rekening mee dat er, afhankelijk van bijvoorbeeld de reactie van de 

markt, nog aanpassingen kunnen komen aan het eindresultaat. De eisen zoals die vandaag worden opgeno-

men in de bouwregelgeving verschillen immers ook van de oorspronkelijke eisen zoals die werden vastgelegd 

in 2015. Dat kan komen doordat uit de praktijk blijkt dat bepaalde vereisten leiden tot belemmering voor de 

bouw van bepaalde gebouwtypes, zoals hoogbouw in binnenstedelijk gebied. 

Onvoorziene problematische factor

Het klimaat is dezer dagen een hot topic. Ook in de bouwsector kan het evenwel onvoorziene gevolgen 

hebben. Zowel de berekening van de benodigde energievoorzieningen, als de normen waaraan die moeten 

voldoen – ook op het gebied van isolatie – zijn allemaal voorzien op de huidige klimatologische vooruitzichten. 

De opwarming van het klimaat kan echter roet in het eten strooien: niemand weet hoe de wereld er over 

tien jaar zal uitzien. Ook daarom is het belangrijk om te plannen met de toekomst in het achterhoofd.

Bron: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/bijna-energieneutraal-bouwen-ben (15/02/2019)
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/energieprestatie-beng (15/02/2019)

Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/ 
energieprestatie-beng (21/02/2019)



Geen ‘uitruil’ meer

De invoering van de BENG-regulering maakt het voortaan moeilijker om te voorzien in uitruil van  

maatregelen. Daarbij konden architecten als het ware buffers van de ene maatregel (bv. isolatie) gebruiken 

om tekorten bij andere maatregelen (bv. primair fossiel energieverbruik) te compenseren. De nieuwe,  

afzonderlijke eisen maken uitruil nagenoeg onmogelijk, waardoor de masterplannen vanaf het begin alle 

factoren nauwlettend in de gaten moeten houden.

Isolatiewaarde zonwering

Zonwering wordt binnen de BENG-regels gewaardeerd als onderdeel van een klimatiseringssysteem. 

De tijd dat we alleen rekening hielden met warmte, ligt namelijk al lang achter ons. Vandaag spelen ook de  

koelingsmogelijkheden een belangrijke rol: door de sterke innovatie op isolatiegebied, wordt een gebouw 

meer en meer een puzzel waarvan alle stukjes op elkaar worden afgestemd om de klimatisering zo goed 

mogelijk onder controle te houden. Zonwering is een belangrijk stuk in die puzzel.

 

BENG en Poly-Ned

Hoe past Poly-Ned in het BENG-plaatje?
De BENG-regulering die, zoals op de vorige pagina’s 
werd aangehaald, wordt ingevoerd vanaf 2020, 
heeft betrekking op drie onderdelen: 

1. Energiebehoefte
2. Primair energieverbruik
3. Aandeel in hernieuwbare energie

Poly-Ned is marktleider in Nederland voor geveltextiel. Met haar hoogwaardige 

zonweringsoplossingen ondersteunt Poly-Ned bedrijven bij het behalen van 

hun energienormen. Een goed uitgewerkt energieplan houdt namelijk vanaf 

het begin rekening met de impact van externe factoren op de omstandigheden 

binnen in een gebouw. In dit geval is dat letterlijk: de zon die warmte geeft en 

een ruimte opwarmt.

Constante temperatuur

Om grote temperatuurschommelingen tegen te gaan, bijvoorbeeld door een 

teveel aan zonlicht, is het van belang te werken met hoogwaardige materialen. 

Zowel voor isolatie als voor zonwering. Een ruimte die een min of meer  

constante temperatuur bewaart, heeft minder energie nodig, wat het E-peil 

natuurlijk ten goede komt.

Poly-Ned is daarom een belangrijke partner om meteen vanaf de  

ontwerpfase van een gebouw of woning mee te nemen als partner bij het 

plannen. Het bedrijf werkt graag (mee) aan innoverende projecten, waardoor 

het vandaag al voldoet aan de vereisten van een strengere BENG-regulering.

Ecologie én comfort

Daarbij houdt BENG niet alleen rekening met de ecologische omgeving van de 

gebruikers van een gebouw – medewerkers in een bedrijf of bewoners van een 

huis of appartement – maar eveneens met hun levenskwaliteit en comfort. Een 

BENG-inschikkelijk gebouw beknibbelt niet op één van beide factoren: het is 

geen ‘of-of-verhaal’, maar ‘en-en’.

Het gaat verder dan u denkt

Zonwering zorgt immers niet alleen voor de verduistering van een ruimte, het 

houdt eveneens overtollige warmte buiten. Voor architecten die willen voldoen 

aan de ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ (BENG)-regulering, is het belangrijk 

om rekening te houden met elk aspect van een nieuw project. Zonwering speelt 

daarin een belangrijke rol: dankzij de mogelijkheden van Poly-Ned-screen-

doeken wordt het makkelijker om de temperatuur te regelen. De kwalitatieve 

screendoeken houden overbodige warmte buiten en zijn windbestendig –  

opnieuw een factor waar niet altijd rekening mee wordt gehouden.

De aanstormende verstrenging van bouwnormen toont eens temeer het belang 

aan van een geïntegreerd masterplan, waarbij alle puzzelstukken op elkaar  

worden afgestemd. Zonwering moet dus vanaf het begin aan bod komen.

Bron: Dr. Wout Parys, ‘Studie naar de implementatie van mobiele zonwering in de EPB-rekenmethodiek’, Bauphi, 04/09/2018.



Uit de studie van professor Attia blijkt dat voor 

68% van de mensen het uitzicht bij een  

zonwering erg belangrijk is. Ze geven de  

voorkeur aan zonwering die verblindend licht en 

warmte tegenhoudt, maar toch nog voldoende 

zicht geeft op wat zich buiten het gebouw 

afspeelt. Dat is begrijpelijk: niemand woont of 

werkt graag in een afgesloten ruimte.

Het uitzicht is even  
belangrijk

Comfort vs.  
Energieoptimalisatie
Wist u dat de topprioriteit van de ruimtegebruiker 

 – zowel in een woning als in een werkomgeving – 

 steeds bij comfort ligt ? Factoren als verblinding 

door zonlicht, de doorgelaten warmte en tocht 

van open ramen spelen mee in de perceptie van 

zonwering en het comfort die de gebruiker  

ervan ondervindt. Uit de studie van professor 

Attia  blijkt echter dat vroegere ervaringen en 

zelfs de culturele achtergrond meespelen in 

het vormgeven van die perceptie. Belangrijke 

factoren om mee te nemen bij het plannen van 

een gebouw.

Snelle evolutie
Wist u dat het E-peil tussen 2010 en 2020 zakt van 

100 naar 30? Nooit eerder evolueerden normen 

voor energie-efficiëntie zo snel of zo ingrijpend. 

Bovendien worden de reguleringen en eisen 

almaar complexer, waardoor het nooit kwaad 

kan om te overleggen met een specialist. Goed 

begonnen, is half gewonnen.

Omgekeerd probleem

Wist u dat ongeïsoleerde gebouwen tot 30% 

van hun warmte verliezen via de ramen?  Met 

alle vooruitgang op het gebied van isolatie 

ontstaat echter stilaan het omgekeerde effect: 

niet warmteverlies, maar oververhitting wordt 

het belangrijkste probleem. Gebouwen zijn zo 

goed geïsoleerd dat ze blijven opwarmen, mede 

door het binnenvallende zonlicht. Verschillende 

case studies van Poly-Ned toonden eerder al aan 

dat interne zonwering daarvoor een uitstekende 

oplossing kan zijn. In vergelijking met ruimtes 

waar geen enkele zonwering aanwezig is, kan 

het verschil oplopen tot 19,5°C! 

Bronnen: Prof. Dr. Shady Attia, ‘smart Adaptive Facades, Between predictive control and users interaction’, University of Liège, 2018.
Prof. Dr. Shady Attia, ‘smart Adaptive Facades, Between predictive control and users interaction’, University of Liège, 2018.  
Prof. Dr. Shady Attia, ‘smart Adaptive Facades, Between predictive control and users interaction’, University of Liège, 2018.

KLM casus
Naam project:  KLM OCC (operational control center)
Locatie: Schiphol Airport 
Datum van oplevering: Januari 2019
Oppervlakte: 830 m2

Recent heeft Poly-Ned de zonwerving vervangen van het OCC 

gebouw van KLM op Schiphol. Het totale werk bestond uit vier 

gevels met een oppervlakte van 830 m2.

De vraag van de klant: 

“Vervang de gecorrodeerde metaalgaas façade door een textiel 

façade en zorg voor zonwering.”

Op het pand was een zonwering aanwezig van metaalgaas. Deze 

was echter aan corrosie onderhevig. Poly-Ned heeft een pvc gecoat 

technisch textielweefsel geadviseerd ter vervanging. Nadat de 

klant overtuigd was van de garanties en levensduur hebben we de 

opdracht gekregen de gehele zonwering te vervangen. De demon-

tage en montage zijn volledig door Poly-Ned verzorgd, waarbij de 

bestaande achter constructie hergebruikt is.

De klant was met name verrast door het lichte gewicht van het 

geveltextiel en de minimale beperking van het uitzicht terwijl toch 

het zonwerende effect werd behaald.

Het gekozen geveltextiel voldoet aan brandklasse B en is recyclebaar. 

De belangrijkste voordelen voor de klant nog even op een rijtje:

•   Transparantie;

•   Zonwering;

•   Recyclebaarheid;

•   Vrije kleurkeuze;

•   Licht gewicht.



Bezoek ons op de beurs
Bezoek ons op stand 01.B111 op Gevel 2020 van 28 t/m 30 januari 
in Ahoy, of meld je aan voor één van onze dagelijkse kennissessies 
over gevelrenovatie en transformatie.

Gevelrenovatie en transformatie door Poly-Ned

Textiel technologie biedt ongekende mogelijkheden voor per-

manente toepassing bij renovatie en transformatie van vastgoed. 

De vormvrijheid is groot en het materiaal is licht van gewicht. We 

prefabben zoveel als mogelijk in onze zeilmakerij dus we zijn maar 

kort op de bouwplaats aanwezig. De pvc-gecoate textiel weefsels, 

staalweefsels en teflon gecoate onbrandbare glasweefsels hebben 

een lange levensduur (>25 jaar), vergen weinig onderhoud en 

zijn 100% recyclebaar! De materiaaleigenschappen van al onze 

technische weefsels zijn zeer gunstig met betrekking tot zonwe-

ring, brandvertraging of zelfs onbrandbaarheid. Op een kosten 

efficiënte manier transformeren we de gebouwschil inclusief de 

benodigde achterconstructie.

Wij zijn marktleider in gevelarchitectuur met onze technische tex-

tielweefsels. Al bijna 50 jaar maken wij de meest toonaangevende 

projecten waar onder ook façades in binnen- en buitenland. We 

houden er van om vanaf het eerste idee, de eerste schets, aan tafel 

te zitten met bouwers en bedenkers. Indrukwekkende en duur-

zame gevels mogelijk maken, daar gaat het ons om. We zijn een 

Nederlands bedrijf met veel vakmanschap en passie in eigen huis, 

van engineering tot montage en onderhoud. En we ontwikkelen 

door. We omarmen nieuwe technologieën zoals PV op textiel of 

het vergroenen van gevels.

De kennissessies worden verzorgd door Simon Visser. Hij is   

mede-eigenaar van Poly-Ned en verantwoordelijk voor het 

‘aanvankelijk’ onmogelijke, maakbaar te maken met textiel, 

oftewel; product development. 
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