BENG & NOM
EN DE EISEN VOOR
JOUW KOZIJN
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BENG EN NOM
HET BOUWEN VAN DE TOEKOMST

DE WAARDE VAN BENG EN NOM
BENG en NOM. Wie zijn ogen gericht heeft op de toekomst, is deze termen gegarandeerd tegengekomen. Nederland bouwt aan een circulair en duurzaam
2050, ook bij dat jaartal gaat er waarschijnlijk een belletje rinkelen. Maar wat
houdt BENG en NOM nou in? Hoe is dit in combinatie met kozijnen? Wat heeft
het voor toegevoegde waarde? Het BENG en NOM-proof maken van je kozijnen, kan al een hele grote bijdrage leveren aan een energiezuinige woning.

“

NÚ IS DE TIJD OM TE
BOUWEN AAN DE
TOEKOMST, DAT DOEN
WE MET BENG EN NOM.

WAAROM BENG EN NOM
MET HOUT?

”

WAT IS BENG?

WAT IS NOM?

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.

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 energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen.

Met goed isolerende kozijnen en deuren ga je
warmteverlies tegen. Ook is het risico op vocht in
of op het kozijn kleiner. Hoe goed kozijnen en deuren de warmte tegenhouden (isoleren), zie je aan
de U-waarde. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de
isolatie.

LEUK OM TE
WETEN
Houten kozijnen die van lichtere
houtsoorten zijn gemaakt (bijvoorbeeld vuren, lariks of accoya), zijn
van nature al goed isolerend doordat er kleine luchtkamertjes in het
hout te vinden zijn. Ze hebben daardoor geen isolatielaag nodig. Deze
houtsoorten zijn een goede keuze
als je gaat voor isolerende kozijnen.
En doordat het hout is behandeld
tegen schimmel en houtrot (gemodificeerd), is het net zo geschikt voor
kozijnen en deuren als hardhout.

Isolerende kozijnen houden de warmte beter tegen doordat er lucht of een isolatielaag in het kozijn
zit. Dit noemen we ‘thermische onderbreking’. Bij
kunststof kozijnen moeten er luchtkamers worden
gecreëerd tussen de binnen- en buitenkant. Bij aluminium kozijnen en massief hardhouten kozijnen
zit er meestal een laag hard PUR-schuim of kurk
in het kozijn. Dit is van de buitenkant onzichtbaar.
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BIJNA
ENERGIENEUTRALE
KOZIJNEN
KOZIJNDIKTE

KOZIJNDIKTE
Een beter isolerende kozijndikte
tocht veel minder en presteert ook
beter op het gebied van inbraak en
geluidsisolatie. Een houten kozijn
met HR++ glas zal dan ongeveer
68mm dik moeten zijn om aan de
BENG-norm te voldoen. Bijna
energieneutrale kozijnen hebben
een u-waarde van 1.0 of hoger.

VS
HR++ GLAS
Enkel glas bestaat uit 1 laag glas en
isoleert niet, dubbel glas bestaat
uit 2 lagen en isoleert matig. HR++
is dubbel glas met een coating en
een isolerend gas tussen de platen,
waardoor het heel goed isoleert.

Een dikker kozijn maakt de woning
een stuk prettiger en comfortabeler
voor de bewoners. Denk hierbij aan:
geluidsisolatie, temperatuurbehoud
en inbraakwerendheid. En niet geheel onbelangrijk: met een kozijndikte van ongeveer 90mm, in combinatie met isolerend glas, voldoe je
aan de NOM-eis! Nul-op-de-meter

kozijnen hebben een u-waarde
tot en met 1.0
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TRIPLE GLAS
Ga je voor volledig energieneutrale kozijnen? Kies dan voor triple glas: daarmee
verlies je de minste warmte en woon
je comfortabeler. Bij triple glas kun je
het beste kiezen voor kozijnen met een
U-waarde van 1,0 of lager. De isolatiewaarde van het kozijn past dan beter bij
die van het glas, zodat je minder kans
hebt op condens in of op het kozijn.

NUL OP DE METER
KOZIJNEN

SAMENGEVAT
BENG en NOM kort samengevat:
- Energiebesparing
- Temperatuurbehoud
- Geluidsdicht
- En niet geheel onbelangrijk: je creeërt een
prettigere leefomgeving
Dus bouw je aan de toekomst, dan bouw
je met BENG en NOM. Meer vragen over
BENG en NOM in combinatie met kozijnen?

CONTACT: RIK NOTKAMP
rnotkamp@webo.nl
+31 (0)6 39 39 98 14
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