
EN DE EISEN VOOR
BENG & NOM

JOUW HSB-ELEMENT



Anno nu bekende woorden in de bouwwereld: BENG en NOM. Dat is niet 
voor niets. We moeten bouwen aan een duurzame en circulaire leef-
omgeving. Dat is iets wat de wereld nú van ons vraagt. Hoe we dat aan-
pakken? Door te bouwen met BENG en NOM. Het is je vast niet ont-
gaan dat er wordt gestreefd naar een circulair 2050. BENG en NOM 
staan hierbij centraal. Maar wat houden BENG en NOM in? En wat biedt 
HSB in combinatie met BENG en NOM voor voordelen voor je gebouw?

BENG EN NOM MET HSB
DUURZAAM ÉN SNEL BOUWEN

HET BOUWEN VAN DE TOEKOMST
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Slimme opslag van CO2, bouwtijdverkorting, 
licht gewicht, flexibiliteit, duurzaam, circulair. 
Zomaar wat termen die HSB omschrijven. 
Wie houdt van snel bouwen is met HSB-Ele-
menten aan het goede adres. Houtskelet-
bouwelementen staan bekend om hun lich-
te, snelle en simpele manier van monteren 
op de bouwplaats.   De unieke celstructuur 
van hout heeft isolerende eigenschappen en 
helpt vervuiling tegen te gaan. Een hsb-ele-
ment is in de basis wind- en waterdicht en 
er kan daardoor gelijk gestart worden met 
de afbouw.  Een enorme tijdbesparing ge-
paard met een milieuvriendelijk bouwproces! 

LEUK OM TE 
WETEN

Wie denkt aan HSB-Elementen, 
denkt aan lichtgewicht bouwen.  
Lichtgewicht bouwen bespaart zo’n 
60% CO2 uitstoot per huis en door 
het gebruik van houtskeletbouwe-
lementen wordt er CO2 opgeslagen. 
Daarnaast kan licht bouwmateriaal 
gemakkelijk getransporteerd wor-
den en volstaan worden met een 
lichtere fundering.

 HSB MET BENG EN NOM, 

 KLAAR VOOR DE TOEKOMST WIE HOUDT VAN SNEL ÉN 
DUURZAAM BOUWEN ZIT 
MET BENG EN NOM 
HSB-ELEMENTEN GOED.

BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor 
duurzame groei en uit de Europese richtlijn 
Energy Performance of Buildings Directive 
(EPBD). Gebouwen spelen een belangrijke rol 
in het Europese energiebeleid vanwege hun 
grote bijdrage aan het energiegebruik en de 
daarmee gepaard gaande CO₂-emissies. Met 
de nieuwe BENG-eisen is in Nederland een 
volgende stap gezet om het energiegebruik 
van woningen, woon- en utiliteitsgebouwen 
te beperken.

WAT IS BENG? WAT IS NOM?
In een Nul op de Meter-woning (NOM) wordt 
net zoveel energie opgewekt als de woning, 
inclusief bewoners, verbruiken. Aan het einde 
van het jaar moet de meter dus in feite weer 
op 0 staan. Het netto energiegebruik in een 
NOM-woning wordt tot nul gereduceerd door 
slim gebruik te maken van energiebesparen-
de en energieopwekkende voorzieningen. 

“
”



ELEMENTEN

BIJNA
ENERGIENEUTRALE

ELEMENTEN
NUL OP DE METER

LUCHTDOORLATENDHEID

RC-WAARDE 5.5 TOT 8.0
Het van nature isolerende hout in 
combinatie met goede isolatietechnie-
ken, zorgen voor een NOM HSB-element 
met een RC-waarde tot wel 8,0.

RC-WAARDE 4.5 TOT 5.5
Het van nature isolerende hout in 
combinatie met goede isolatie- 
technieken, zorgen voor een BENG 
HSB elementen met een RC-waarde 
tot wel 5,0.
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HSB-elementen kunnen voldoen aan 
zeer hoge luchtdichtheid kwalifica-
ties. Dit voorkomt energieverlies van 
het gebouw. Een HSB-element dat vol-
doet aan de BENG-norm, heeft vaak een 
luchtdoorlatendheid van 0,15 tot 0,40.
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LUCHTDOORLATENDHEID
HSB-elementen kunnen voldoen aan 
zeer hoge luchtdichtheid kwalificaties. 
Dit voorkomt energieverlies van het 
gebouw. Een HSB-element dat voldoet 
aan de NOM-norm, heeft vaak een lucht-
doorlatendheid van 0,15 tot 0,40.



SAMENGEVAT

BENG en NOM in combinatie met HSB-

Elementen kort samengevat: 

 - Lichte, maar toch sterke constructie

- Van nature warmte-isolerend

- Snelle bouwtijd

- Hoge RC-waarde (tot 8.0)

- Flexibel

Dus bouw je aan de toekomst, dan bouw 

je met BENG en NOM. Meer vragen  over 

BENG en NOM in combinatie met HSB?

CONTACT

noskam@webo.nl

+31 (0)6 22 42 03 65
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