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De vergelijking met bergetappes uit de 
Tour drong zich op bij een dia met 
een bergachtig landschap. Langs de 
bochtige weg omhoog zijn we zojuist 

het bord ‘BENG 2021’ gepasseerd. Hoog in de 
verte verschijnt het doel ‘CO2-neutrale omge-
ving in 2050’. Maar al snel blijkt de weg er-
heen bezaaid met nog meer doelen en ambi-
ties. Tussensprints? Colletjes van de eerste tot 
en met de buitencategorie? Leiden ze af van 
het (voorlopige) einddoel in 2050 of helpen ze 

Energietransitie: voor de 
bezemwagen uit
Elders in dit nummer van Bouwkwaliteit in de Praktijk wordt verslag gedaan van een 

symposium rond het afscheid van Harry Nieman. Een van de presentaties had als thema 

‘BENG: energieprestatie nu en straks’ en werd verzorgd door op het gebied van BENG 

(bijna energie-neutrale gebouwen) doorknede medewerkers van Nieman Raadgevende 

Ingenieurs: Harm Valk en André Kruithof. Na een exposé over de achtergronden en 

inrichting van het BENG-stelsel, dat per 1 januari 2021 is ingevoerd, richten zij hun blik 

op de toekomst: wat staat ons als samenleving en als bouwsector te wachten op 

energiegebied?
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juist om in etappes de finish te halen? Duide-
lijk is wel dat er geen gelegenheid is om na het 
passeren van een mijlpaal even rustig aan te 
doen. Tourdirecteur Harm Valk adviseert: “Ren 
vooruit om te zorgen dat je niet wordt inge-
haald door de bezemwagen!”
Wat in deze beeldspraak exact moet worden 
beschouwd als bezemwagen laat ik even in 
het midden, maar als al niet duidelijk was dat 
we geen tijd te verliezen hebben, dan is dat 
het afgelopen halfjaar wel gebleken door de 

torenhoge gasprijzen en ‘het gedoe’ met Rus-
land over gasleveringen. Het gaat in de ener-
gietransitie om hogere doelen. Maar wat er nu 
aan de hand is op geopolitiek vlak veroorzaakt 
economische instabiliteit en maatschappelij-
ke onrust. Hoe langer die voortduren, hoe las-
tiger het wordt om ingrijpende hervormingen 
als de energietransitie echt op gang te bren-
gen en tegelijkertijd: des te groter is de nood-
zaak.

Veranderingen op korte termijn

De NTA 8800 (Nederlands Technische Af-
spraak) die per 1 januari 2021 is ingevoerd ter 
bepaling van de energieprestatie, wordt door-
ontwikkeld. Dat houdt in dat deze waar dat no-
dig en mogelijk is zal worden vereenvoudigd, 
dat innovaties zullen worden opgenomen en 
dat optimalisatie zal plaatsvinden. De Pro-
grammaraad Stelsel Energieprestatie Gebou-
wen is de instantie die hierover gaat. Deze 
stuurt de Projectgroep NTA 8800 aan, waarvan 
Harm Valk voorzitter is en André Kruithof rap-
porteur. Bij optimalisatie valt te denken aan 
informatie over de achtergronden, relatie met 
kwaliteitsborging en toevoeging van FAQ’s en 
uitleg over interpretaties.
Ook op korte termijn is vierde versie van de 
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EU-richtlijn voor de energieprestatie van ge-
bouwen (EPBD) te verwachten, met aanvullen-
de eisen over bestaande gebouwen en inter-
actie met het omringende gebied, met moge- 
lijk nieuwe indicatoren en consequenties die 
dit kan hebben voor NTA 8800. Daarmee ver-
andert de focus van kijken naar het gebouw 
sec naar het betrekken van de omgeving, in de 
benaderingswijze.

Veranderingen op lange(re) termijn

Tijdens het symposium werden voor de lange-
re termijn genoemd: BIM als input, Digital twin 
en Monitoring. Als interactie met BIM tot stand 
wordt gebracht zou enerzijds de informatie uit 
BIM input voor de NTA 8800-berekening kun-
nen opleveren, maar anderzijds is ook het om-
gekeerde denkbaar: de uitkomsten van NTA 
als input voor BIM. Als digibeet begeef ik me 
nu wellicht op glad ijs en dat geldt ook voor 
mijn vermoeden dat Digital twin synoniem is 
voor een meer-dan-driedimensionaal gevulde 
BIM. De definitie die BIM geeft: ‘Een digitale 
tweeling is een virtuele weergave van een ob-
ject of systeem dat de gehele levenscyclus be-
vat. Deze wordt geactualiseerd op basis van 
realtimegegevens en maakt gebruik van simu-
latie, machinaal leren en redeneren om de be-
sluitvorming te ondersteunen.’ 
Mogelijk doe ik Digital twin tekort, maar uit de 
presentatie in juni viel op te maken dat de 
techneut in Harm Valk enthousiast is over de 
mogelijkheden die dergelijke technologische 
ontwikkelingen bieden voor de betrouwbaar-
heid van NTA 8800-berekeningen en ook voor 
de monitoring van de daadwerkelijke energie-
prestatie. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, al is eni-
ge reserve met betrekking tot dit soort verge-
zichten op zijn plaats. Veel is in beginsel 
mogelijk, maar of het ook echt gaat werken, 
wanneer en tegen welke kostprijs is een ande-
re zaak. Zie bijvoorbeeld de worstelingen met 
het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarnaast 
kennen tal van andere thema’s dit type toe-
komstscenario’s, maar stel dat ze haalbaar 
blijken en je zou de energie die het kost om 
alles draaiende te houden optellen; ook dat is 
kostprijs! Maken we dan nog steeds stappen 
in de goede richting?

Niet 2002 maar de toekomst als 

referentiekader

Terecht pleit Harm Valk ervoor aan de kant van 
de energiebehoefte niet langer de data anno 
2002 als referentiekader te hanteren, maar te 
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anticiperen op veranderingen die zich afteke-
nen: klimaat, gebruik en energievoorziening. 
Bij dat laatste gaat het uiteraard niet alleen 
om het gebruik van hernieuwbare bronnen als 
zon en wind, maar ook om de gevolgen die dat 
heeft voor het distributienet. Dat loopt immers 
nu al zodanig vol dat in delen van het land lan-
ge wachttijden gelden alvorens nieuwe gebou-
wen op het net kunnen worden aangesloten. 
Vanuit de stroomleveranciers en netbeheer-
ders wordt daarom gepleit voor het afremmen 
van de installatie van zonnepanelen. 
Hier tekent zich een mooie verbinding af met 
het pleidooi van Helga van Leur tijdens het 
symposium: niet morgen maar nu Aanpakken, 
Aanpassen en Accepteren. Aanpakken wat we 
nu en op redelijke termijn kunnen doen om 
over te stappen naar hernieuwbare energie, 
op z’n minst gasloos, en aan het uitbannen 
dan wel beperken van energieverlies. Aanpas-
sen van gebouwen, productiewijzen, verkeer 
en gedrag om de behoefte aan energie terug 
te dringen. En Accepteren dat sommige dingen 
niet meer kunnen, althans niet voor de prijs 
die we gewend zijn. Om te voorkomen dat 
energieverspilling een hobby wordt van de 
meest kapitaalkrachtigen valt op dit punt nog 
wel wat denkwerk te doen, maar dat is een on-
derwerp op zich.

Koppeling aan de werkelijkheid

Koppeling aan de werkelijkheid, in de vorige 
alinea reeds belicht, wordt in de presentatie 

als afzonderlijk punt genoemd, waarbij het 
gaat om het verschil tussen theoretische, al 
dan niet verouderde rekenmodellen (2002). 
Ook speelt de vraag of moet worden uitgegaan 
van het gebouw of van de gebruiker. En of 
benchmarking dan wel maatwerk de aangewe-
zen weg is.
Als laatste komt de interactie met infrastruc-
tuur aan bod. Daarbij worden genoemd: 
• (deel)oplossingen voor de netcongestie, 

waarbij te denken valt aan individuele of 
collectieve opslag van opgewekte stroom in 
batterijen;

• lokaal (mede)gebruik door anderen en loka-
le opslag waarderen;

• tijdafhankelijke tarieven (tariefonderscheid 
voor dag- en nachtstroom is in delen van het 
land overigens recent afgeschaft);

• vervagen van de grens tussen gebouw 
en gebied. Dit aspect is nog niet nader 
uitgewerkt; denkbaar is dat bepaalde zaken 
buiten een gebouw invloed hebben op de 
daadwerkelijke energieprestatie van het ge-
bouw. Bezonning en schaduw door andere 
gebouwen of bomen, aanwezigheid groen 
en water versus verharding, gezamenlijke 
voorziening voor opwekking en of opslag, 
enzovoort. Voedsel voor zeer genuanceerd 
maatwerk, maar wellicht haaks op het stre-
ven tot vereenvoudiging?

Harm Valk biedt uitzicht op de uitdagingen van de energietransitie tussen nu en 2050.
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