
Belangenvereniging en energiecentrum vinden elkaar

"Terugverdientijd zonwering
duidelijk maken"
Zonweringbe|angenvereniging Romazo en Energieonde[zoek Ce~trum

Neder|and (ECN) gaan samen nnderzoek doen naar de terugverdientijd van

z~nwering. Door gebruik van zonwering is minder energie nodig voor koeling

en zo verdient de zonwering zichze!.f dus terug. "Dit onderzoek moet handva-

tijd van zonwering vee[ korter is dan de |evensduuP’, zegt Leo Oosterveen,

secretaris van de werkgroep die zich bezig houdt met de energieprestatieo

met Ernst-Jan Bakker van ECN [icht hij her onderzoek toe.

tel(st: Geert HiZ~eriak

edereen weet dat zonwerJng een positief
effect heeft op de energieprestatie van
gebouwen. Hoe groot bet effect precies is kan
per gebouw worden aangetoond met dyna-

mische berekeningsprogramma’s als Capsol en
Enerk, maar het kost vee[ tijd en dus geld om situ-
aries in de software te plaatsen. Oosterveen: "Dit
onderzoek moet een too] opleveren waarmee we
op eenvoudige wijze de terugverdientijd inzichte-
lijk kunnen maken, bijvoorbeeld via internet."
Gebouweigenaren Iopen momenteel de winst mis
die met zonwering te behalen is. Dat durft de zon-
weringbranche wel te stellen. "Wij zijn er van over-
tuigd dat de terugverdientijd van zonwering vee[
korter is dan de levensduur. Dat willen we bij een
breed publiek bekend maken en daarvoor dient
her beoogde onderzoek. De consument, maar ook
facility managers, architecten, projectontwikke-
laars en aannemers zouden hiervan op de hoogte
moeten zijn. Wij zijn a[s branche dan ook erg blij
dat her energiebesparende effect van zonwering
door ECN wordt onderkent en dat ECN voor her
onderzoek wit samenwerken met de branche",
aldus Oosterveen.
Het onderzoek moet goed toegankelijke cijfers
opleveren die onder meet aantonen hoeveel
energie bespaard kan worden door gebruik van
zonwering. "Daaruit voortvloeiend moet bet
dus duideJijkheid brengen in de vraag: wat is
de terugverdientijd van zonwering. Daarmee
kan de zonweringbranche aantoonbaar maken
dat het Ioont omte investeren in zonwering. Je
verdient her terug via de lagere energierekening.
Zeker met de alsmaar stijgende energieprijs in
het achterhoofd een niet onbe[angrijk element",
zegt Leo Oosterveen.

Subsidie
Voor bet berekenen van de terugverdieetijd zijn
nog een aantal andere zaken van belang waar-
onder voldoen aan Arbo-eisen en comfort. Ook
deze elementen zul[en zoveel mogeiijk in her
onderzoek meegenomen worden.
Maar de onderbouwing van her positieve effect
van zonwering op de energieprestaties van
gebouwen kan ook worden gebruikt om de over-
heid te overtuigen. Oosterveen: "Wii zouden als
zonweringbranche straks richting Den Haag kun-
nen gaan en zeggen: kijk, bier is her bewijs dat
zonwering bijdraagt aan her terugdringen van de
vraag naar energie. WelUcht kan de overheid als
stimuleringsmaatrege[ subsidie verstrekken aan
mensen of bedrijven die zonwering aanschaffen.
Een maatregel met verstrekkende gevolgen voor
de zoeweringind ustrie."

Rekenmoduies
De samenwerking tussen ECN en Romazo kwam
tot stand toen Ernst-Jan Bakker namens ECN
contact zocht met de branchevereniging, Bakker:
"A[s onderzoeker bij ECN hou ik me bezi~ met
war wij noemen de energie in de ~ebouwde
om~evin~. Daarbij onderzoeken we de ener~ie~e
bruik en -behoefte van verschillende innovatieve
~ebouwconcepten. Die behoefte is onder andere
afhankelijk van her materiaal dat gebruikt is in
de ~ebouwschi[. Steen ~eeft andere parameters
dan houtskeletbouw bijvoorbeeld. Maar ook extra
voorzienin~en die ~eplaatst zije, zoa[s zonwering,
bepalen de ener~ieprestatie van een ~ebouw."
Voor de daadwerkelijke berekenin~en maakt ECN
gebruikvan rekenmodules. Bakker: "baarbii voer
je de verschil[ende parameters of waardes van de

Leo Oosterve~n

Ernst-Jan Bakker
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ECN

Enersieonderzoek
Centrum Nederland is
~evestigd in de duinen
bij PetteR. Her instituut
houdt zich bezig met
onderzoek naar duurzame
ener~iebronnen en de
rnogelijkheden daarvan.
Onderverdee[d in pro-
gramma-units wordt
aandacht besteed Ran
order meet windenergie,
zonne-energie, waterstof
& schoon-fossiel, bio ....
massa, kolen & milieu-
onderzoek en energie in
de gebouwde omgeving &
netten. Die laatste unit is
betrokken bij het onder-
zoek naar de effecten van
zonwering op de energie-
prestatie van gebouwen
en woningen.
Bij ECN werken onge-
veer 600 mensen. Het
instkuut wordt deels
gefinancierd door de over-
held, Daarnaast verricht
her ECN onderzoek in
opdracht van de industrie
en in samenwerking met
andere onderzoeksinste~-
|ingen en -instituteR.

Resultaten van
het onderzoek

moeten over een
jaar bekend zijn

gebruikte materia]en en voorzieningen in en zo kan
bet programma de energieprestatie berekenen.
Voor de zonwering makeR we tot nu toe gebruik
van algemene parameters, maar ik was op zoek
naar meet specifieke ciifers. Ook voor de verschil-
len tussen bijvoorbeetd een screen en een uitval-
scherm. Zodat we in onze onderzoeken zo speci-
fiek en zorgvutdig mogelijke berekeningen kunnen
maken. [kben toen gaan rondneuzen en kwam al
snel bij Romazo uit. AIs er ergens cijfers zijn, dan
za{ dat bij Romazo zijn, was miin gedachte."
Die gedachte klopte niet hetemaat, erkent Leo
Oosterveen. "Er is door verschillende partijen
al best veel onderzoek gedaan op dit gebied en
er is dus ook al best redetijk wat cijfermateriaai
beschikbaar. Her prob/eem is echter dat deze
cijfers niet op een centrale plek zijn en niet met
etkaar in verband zijn gebracht. Dat is dan ook
een van de eerste dingen die we moeten doer
in her onderzoek; bet bestaande en beschikbare
cijfermateriaal verzameten, littereR, analyseren
en vervolgens kijken welke vervolgstappen we
moeten zetten om te komen tot her snelvoor
belanghebbenden inzichtelijk maker wetke terug-
verdientijd ~eldt voor hun situatie."

Juiste moment
De vraagvan ECN Ran Romazo kwam we[op
her juiste moment. Oosterveen ’Romazo
Fabrikanten en Leveranciers, Romazo
¢onsumenten en de Zonwering Project
Leveranciers hadden zich net verenigd in de EPN-
werkgroep, die zich actief bezig houdt met de
nieuwe Energie Prestatie Norm zoals die door her
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Nederlands Normatisatie Instituut (NEN) wordt
beschreven. In die nieuwe norm was zonwerin~
in eerste instantie he[emaa[ niet opgenomen,
dat hebben we inmiddels al kunnen verande-
ten. Het onderzoek dat we nu gezamenlijk gaan
uitvoeren kan bij de verdere aanscherpin8 van
de norm van grote waarde zijn. We kunnen her
belang van zonwering door middel van de onder-
zoeksresultaten harden en voeten geven. Laten
zien hoe groot het daadwerkeliike effect is."
Her onderzoekvan ECN en Romazo moet gezien
worrier als een eerste stap op een large weg.
"Fabrikanten en leveranciers zijn nu overtuigd
van het nut van her onderzoek. AIs we de gege-
vens straks in harden hebben is her de beurt
aan de dealers. Zij moeten zich bewust ziin van
her effect en vervo[gens de consument wijzen
op de grote voorde[en. Mensen kunnen hun
zonwering terusverdienen door middel van een
lagere energienota."
Bakker vult Ran: "Ook voor de utiliteitsbouw is
dit onderzoek van groot belang. At in de ont-
werpfase kan straks rekening ~ehouden worden
met her effect van zonwerins. Her gebruikvan
zonwering betekent dater minder Ran actieve koe-
ling gedaan hoeft te worden. Als we exact weten
hoe groot het effect van zonwering is, kunnen
we ook exact uitrekenea hoeveel capaciteit een
koelinstallatie in een 8ebouw moet hebben. Dat
houdt in dat gebouwen kunnen worden uitgerust
met kleinere koelinstallaties en dat scheett in de
investering. Je hebt dus niet alleen als ~ebruiker
voordeel, ook als eigenaar scheelt her ge[d. We
witlen Ran de hand van dit onderzoek dan ook een



rekenmodule maken waarmee we proiectontwikke-
laars en architecten een tool in handen geven om
eenvoudig te berekenen war de terugverdientijd
van zonwedng is voor hun specifieke proiect."

Belangen
Hoewel de primaire be~angen van her onderzoek
voor ECN en Romazo verschiliend ziin, hechten
beide partijen er vee[ waarde aan. Oosterveen:
"A[s zonweringindustrie gaat her ons voorname-
tijk om bet aantoonbaar maken en uitrekenen
van de terugverdientijd. ECN is meet gericht op
de pure 8evo[sen voor de energieprestatie van

iedereen weet eisen[ijk a! heel tang dat dat effect

we[ te lang ol~duideliik ~ebleven."

bekend. £akker: "Dat zal ook afhan~en vaa de

is wel duidelijk dat we veel van e[kaar kunnen
;eren. 2o kresen wi) t]jdens een bezoek van de

op de kozijnen was 8emonteerd. Niet 8oed,

Het onderzoek

initiatieven zien Oosterveen en Bakker al weL
Bakker: "Je kunt door bestaande voorzieninsen
met elkaar te koppelen de prestaties verder ver-
beteren. Zo verbaast her mij dat de automaten
waarmee zonwerinsen bediend worden, niet
8ekoppeld zi]n aan de thermostaten die de bin-
nentemperatuur in een ruimte reselen. Doe ie
dat wel, kun je optimaal 8ebruik maken van de
zonnewarmte en heb je minder enersie nodig
om te ver-

Dat is

klein voor-
beeld hoe
je, door

Romazo is een belan-
genvereniging voor de
zo~weri~gi~dustde en
bestaat uit drie takken:
Romazo Fabrikanten en
Leveranciers (fabrika~te~),
Romazo Consumenten
(dealers) en Zonwering
Ptoiect Leve[ande~s (ZPL).
Voor het gezamea[ijke
onderzoek zijn Romazo
en ECN momenteel nob
op zoek naar een stu-
dent Bouwfyska, die her
onderzoek ats afstudeer-
proje[t wil uitvoeren. Leo
Oosterveen: "Daarvoor
hebbea we contact met de
Te~hnis~he Universiteiten
in Delft en Eindhoven.
De professoren daar zi]n
er8 enthousiast over her
onderwerp en de opzet.
A[Ieen de studenten
Bouwfysica zijn niet 8root
in aantal en her aanbod
aan onderzoeksp[aatsen
is 8root, Maar we hebben
8oede hoop dat we bin-
nenkort vaa start kunnen
8aan. Dan kunnen we over
onseveer een jaar de resul-
taten beschikbaar heb-
ben. Overisens heeff de
branche een alternatieve
onderzoeksopzet voor a[s
er onverhoopt seen afstu-
deerder 8evonden wordt."

"Zeker met de stijgende ener-
gieprijs is de terugverdientijd

een niet onbelangrijk element"
sum naar i~sta~[aties e~ p~oducte~ te kiike~, de
enersieprestatie verder kunt verbeteren."
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