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Module 8b – zonwering

Project gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds van de Vlaamse Overheid in het kader van de 
uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.

© KIK-IRPA www.kikirpa.be

Historische foto van het huis ‘in de Ploegh’ te Leuven, met rolluiken, jaloezieën en
gordijnen als zonwering.
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Disclaimer

Het cursusmateriaal maakt geen onderdeel uit van de 
officiële publicaties van het WTCB en mag dus niet als 
referentie gebruikt worden. 

Het, zelfs gedeeltelijk, overnemen of vertalen van het 
cursusmateriaal is slechts toegelaten na voorafgaand 
schriftelijk akkoord van het WTCB.
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Inhoud - Zonwering
• Algemene inleiding en context

• I. Zonwering in historische gebouwen 

• II. Functies van zonweringen

• Wat en waarom zonwering ?

• Basisbegrippen en grootheden

• Thermisch comfort

• Visueel comfort

• Andere belangrijke functies

• III. Types en eigenschappen

• Historische zonweringen

• Moderne zonweringen

• IV. Toepassingen en voorbeelden

• Erfgoedwaarde 

• Klassiek / Moderne oplossingen
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Inleiding
Strenge energie-doelstellingen

• 40 % van broeikasgassen afkomstig van gebouwen
• 60 % van de elektriciteit in gebouwen gebruikt 
• 80 % van het gebouwpark is ouder dan 20 jaar
Overstap naar hernieuwbare energiebronnen

Uitstoot broeikasgassen

-40%

Hernieuwbare energie

27%

Energie-efficientie

+27%2030

Herziening mogelijk voor 2030 tot +30% ?

Ook historische gebouwen kunnen een bijdrage leveren
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Inleiding
Meer aandacht voor gezondheid en welzijn

Thermisch comfort

◘ Binnenklimaat beheersen (verwarmen/koelen)

◘ Oververhitting vermijden (overdreven zonnewinsten)

◘ Lokaal thermisch comfort (directe bestraling)

◘ Aanpassen aan globale klimaatopwarming

◘ …

Sterk geïsoleerde gebouwen zijn gevoeliger voor warmtewinsten 

Bron: International Well Building institute – Features Well Building Standard 
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Inleiding
Meer aandacht voor gezondheid en welzijn
Visueel comfort

◘ Licht voor visuele taken (500 lx)

◘ Visueel contact naar buiten

◘ Voldoende licht is essentieel voor 
afstellen dag/nacht ritme (> 2000 lx /20min)

(circadian rhythms)

90% van onze tijd verblijven wij in (donkere) binnenomgevingen

“One area of agreement is that humans are diurnal animals that evolved under a regular 
cycle of daylight and moonlight. The closer you can get to this ideal the better.” (Peter Boyce)

Bron: Licht.de

Lichtniveau veel hoger dan verlichting binnen!! inderdaad

Op slide staat dat ongeveer 2000lx horizontale verlichtingsterkte tijdens minstens 20 
minuten nodig is om onze biologische klok aan te wakkeren. Dit is een
vereenvoudiging omdat de specifieke receptoren in het oog een specifieke
gevoeligheidscurve hebben die afwijkt van de kegelstjes en staafjes voor het zicht. In 
principe kan men dus niet spreken over ‘lux’ als men het over het biologisch effet 
van licht heeft, maar als vergelijking met lichtniveau voor visuel taken is dit wel
nuttig.
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Inleiding

Comfort voor gebruikers 

EN 

Energie-efficiëntie gebouwen verhogen

Soms tegenstrijdige eisen !

‘Sunshading’ vs ‘Healthy Sunlight Exposure’

…

Doelstelling

14-11-18
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◘ Oudheid: Glas in enkele publieke gebouwen (thermae)

◘ Middeleeuwen: luiken of geoliede doeken als afsluiting

Glas = luxeproduct

◘ Verspreiding van glasramen vanaf XVIIe XVIIIe eeuw

I. Zonwering in historische gebouwen
Oorsprong

Functie zonwering en verduistering wordt belangrijker

Bron: Tekening uit ‘La cité de Carcassonne’ 
door Eugène Viollet-le-Duc.

Glas bestond al van in de oudheid, maar het is inderdaad wel zo dat het destijds om 
een luxeproduct ging. Dus je vond het vooral in grote belangrijke gebouwen, of 
gebouwen van rijke mensen (dat waren dan geen grote glasvlakken, maar glas-in-
lood, omdat de kennis ontbrak om grote glasvlakken te produceren). Algemene
introductie van glas (in ‘gewone’ gebouwen) is inderdaad iets wat pas later begint op 
te komen, en dan spreek je inderdaad eerder vanaf de 16e à 17e eeuw. Vanaf de 18e 
eeuw vind je dan inderdaad stilaan dat er grotere glasvlakken, zonder
‘onderbrekingen’ beginnen op te komen, maar dat was toen ook heel duur.
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◘ Raamoppervlakken worden groter

I. Zonwering in historische gebouwen
Evolutie van gevelopeningen

XXe eeuw

XIIe eeuw

Gravenkasteel Gent

Weinig inval van zonnestralen (en daglicht)

Kleinere ramen ook vaak bij erg massieve gebouwen, grote raamoppervlakken bij
‘slankere’ constructies ingang vinden. Naarmate de bouwtechnologie
verbetert/evolueert, waardoor slankere gebouwen kunnen ontstaan (ook
skeletbouw, in staal, beton, …) kunnen raamoppervlakken groter worden gemaakt. 

Dat werkt twee keer negatief inzake zomercomfort (lichte constructies warmen
sneller op, zeker als de glasoppervlakken groter zijn), maar natuurlijk ook twee keer
positief als het over zonnewinsten gaat).
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◘ Voorbeelden I

I. Zonweringen in historische gebouwen
Historische zonweringen

Hotel Albert Ciamberlani (Horta) 

Binnenluiken Gordijnen Buitenrolluiken

14-11-18
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◘ Voorbeelden - handelszaken

I. Zonweringen in historische gebouwen
Historische zonweringen 

Leuven (1865) 

Luifels
Luifel en markies (‘Dutch 
awning’)

Leiden (ca. 1900) Leuven (ca. 1900) 

Gordijnen

In de foto rechtsboven ook nog jaloezieën op de eerste verdieping. 

Foto links: © KIK
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◘ Zonwering = 

‘Systeem die inval van direct zonlicht voorkomt’

verzamelnaam voor elementen om zonnestraling 
doorheen vensters te moduleren.

Zowel gunstige als ongunstige 

effecten

I. Functies van zonwering
Wat is zonwering?

Bron: Autodesk

Beter ‘Zonregeling’ dan 
‘Zonwering’  

Algemene definitie

14-11-18
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Een comfortabel binnenklimaat verzekeren

II. Functies van zonwering
Waarom zonwering?

◘ Binnentemperaturen controleren

Energieverbruik voor actieve koeling vermijden

◘ Daglichtinval moduleren

Energieverbruik voor kunstlicht beperken

Bijkomende functies

+ Bescherming interieur (UV-straling)

Schade aan interieur/objecten

+ Privacy/ Veiligheid

+ Esthetiek
Regelen van zonnestraling en daglicht

Bij erfgoed is bechermen tegen UV-straling vaak een erg belangrijke reden om 
zonwering aan te brengen.
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II. Functies van zonwering

Niet-residentiële nieuwbouw (EU):
-22 % / - 30 % voor koeling
-14 % / - 22% voor verwarming

Impact op energieverbruik

Belangrijke energiebesparingen mogelijk met zonwering

Bron: HIGH PERFORMANCE DYNAMIC SHADING SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY 
AND COMFORT IN BUILDINGS- Sonnergy report 15/498 October 2015

Ik heb geen gegevens voor invloed in renovaties en erfgoedgebouwen.
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II. Functies van zonwering
Verschillende functies van ramen en zonweringen

Windweerstand

Luchtdichtheid

Waterdichtheid Bedieningskrachten

Energiebesparing

Akoestische isolatie

Inbraakweerstand Schokweerstand

Duurzaamheid

Thermisch en visueel 
comfort

14-11-18
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Thermisch EN visueel COMFORT samen bekijken!

◘ Zonnewinsten en interne warmtewinsten afwegen
t.o.v. warmteverliezen

◘ Visuele impact van zonwering voor gebruikers

◘ Niet-visuele effecten van licht (dag/nacht ritmes)

◘ …

Wat is risico op oververhitting in historische gebouwen?

II. Functies van zonwering
Energieprestaties en comfort

Opgepast bij functiewijziging!!

Dat risico is er zeker, maar zien we vooral in gebouwen met grote glaspartijen (in 
verhouding tot de totale geveloppervlaktes). In kerken zal je, ondanks de grote
glaspartijen, doorgaans geen groot risico op oververhitting hebben. Maar in paleizen
en woongebouwen, vanaf pakweg de 18e eeuw, begint dat door te wegen. Zeker in 
de 19e en 20e eeuw, waar men toch doelbewust heel grote raampartijen creeert in 
gebouwen (er was geen kunstlicht….) begint het probleem van oververhitting sterk
de kop op te steken. Van zodra er dan ook nog eens heel lichte constructies ingang
vinden (in staal, of lichte houten constructies met grote glaspartijen) wordt dit nog 
sterker. In de 20e eeuw laten nieuwe constructietechnieken steeds grotere
raampartijen toe. Bovendien worden vanaf het interbellum (maar zeker vanaf WOII) 
de constructies steeds lichter en staan ze nog grotere ramen toe (skeletbouw), en zal
het belang van oververhitting nog meer toenemen. 

Ik zal eventueel een soort van ‘tijdlijn’ maken met afbeeldingen van historische
gebouwen, met steeds grotere ramen en dunnere muren.

14-11-18
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1200 20001400 1600 18001300 1500 1700 1900

Voorbeelden van gebouwen, die de groeiende raamoppervlakte illustreren, vaak
gepaard gaand met het slanker worden van de structuren. Hoe groter de ramen en
livjhter de structuur, hoe groter het risico op oververhitting. We zien dat risico zeker
vaak problematisch in 20e eeuwse woningen, maar ook bij oudere, pakweg vanaf de 
18e eeuw.

Van links naar rechts:

Stapelhuis (Gent)

De Witte Engel (Diest)

Refugiehuis abdij van Park (Leuven)

Woning Frans Sneyders (Antwerpen)

Gildenhuis Den Keyzer (Diest)

Burgerhuis De Schilt (Diest)

Woning J.F. Piscador (Leuven)

Maison de verre, Brussel

14-11-18
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◘ Het EM spectrum van de zon

Continu spectrum (UV, Zichtbaar, IR)

II. Functies van zonwering
Basisbegrippen : Zonnestraling

- Ultraviolet (UV):
280 tot 380 nm

- Zichtbaar licht (VIS):
380 tot 780 nm

- Infrarood (IR) - kortgolvig:
780 tot 2500 nm
« Zonnestraling »

- Infrarood (IR) – langgolvig:
2500 nm tot 100 mm
« Thermische straling »

Elektromagnetische golven transporteren energie

Het zonnespectrum valt globaal wel samen met dat dan een zwarte straler rond
5.250K, maar er zijn afwijkingen. Op het aardoppervlak is dat nog enigszins
vloeiende zonnespectrum ‘aangetast’ door absorptie en verstrooing van de 
zonnestraling in de aardatmosfeer. Maar grosso modo blijven de grote lijnen van 
kracht: het maximum van het zonnespectrum vinden we in het zichtbare licht. Het 
zichtbare licht is derhalve ‘drager’ van een heel groot aandeel van de energie van 
zonnestraling. Daarnaast is er een grote rol weggelegd voor het infrarood. UV-
straling neemt niet zoveel plaats in, maar is door de hoge energie toch potentieel
schadelijk, én is verantwoordelijk voor opwarming van glas als het beschenen wordt
door daglicht, met vervolgens overdracht van warmte naar de binnenkant van het 
gebouw.

14-11-18
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◘ Warmtestraling
Voorbeeld: Afkoeling in winter door thermische uitstraling bij 
onbewolkte nachthemel.

II. Functies van zonwering
Basisbegrippen: Warmtetransport 

De open nachthemel kunnen we 
benaderen door een oppervlak met een 
temperatuur die een twintigtal °C 
kouder is dan de omgevingstemperatuur

Open hemels staan bekend om hun afkoelende effect. Auto’s vriezen doorgaans
eerst aan op de oppervlakken met ‘zicht’ op de vrije hemel: delen van wagens
gericht naar een huizenrij zullen veel minder snel aanvriezen, omdat ze langs daar
minder stralingswarmte verliezen.  Dauw zal in de late zomer en het najaar eerst
voorkomen op de grond of (geïsoleerde) platte daken, en dan pas op andere
oppervlakken. Uit er varing weten we dat ‘s nachts, bij open hemel, we meer
warmte verliezen, dan bij een bewolkte hemel als de temperatuur dezelfde is. 
Intuïtief kennen we dat fenomeen ook binnenshuis, ‘s winters, indien er een open 
hemel is. Het gebouw koelt dan ook sneller af. Intuïtief kennen we dit fenomeen
zeker als we zelf buitenlopen: bij een heldere winterhemel koelen we veel sneller af, 
dan wanneer die hemel bewolkt is (en de luchttemperatuur nochtans dezelfde is). 
Personen met kort of geen haar ervaren ook sneller de noodzaak tot het dragen van 
een hoofddeksel bij heldere hemel (warmteoverdrcht door convectie blijft dezelfde
bij betrokken of heldere hemel, maar de stralingsovrdrcht neemt toe bij heldere
hemel). 

Misschien toch belangrijk om hierbij dan ook aan te geven dat zonwering niet alleen
nuttig is overdag in de zomer, maar ool ‘s nachts in de winter. Met gesloten luiken
(ook ‘gewone’ oude luiken, die allesbehalve luchtdicht zijn, en derhalve geen
noemenswaardige warmteweerstand vertonen, zullen toch een significant effect 
hebben indien we ze tijdens winternachten sluiten. Het wegnemen van het ‘zicht’ op 
de koude winterhemel staat deels een snelle afkoeling van het raam in de weg.

14-11-18
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Bij een bewolkte winternachthemel speelt dit veel minder. Luiken dichtdoen heeft
daar evenwel nog steeds een nut, omdat het luchtstromen langs de ramen deels kan
blijven tegenhouden (maar indien de luiken niet luchtdicht zijn, wat meestal zo is, 
blijft dit effect beperkt).
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◘ Hoge stralingsstromen (energieniveaus)

Heldere hemel  bij middaguur = tot 900 W/m²

◘ Verschillende deelcomponenten door verstrooiing in 
de atmosfeer
 Directe straling (‘Sunlight’): parallelle bundel

 Diffuse straling (‘Skylight’): vanuit alle richtingen

II. Functies van zonwering
Basisbegrippen : Zonnestraling

Het diffuse component is niet verwaarloosbaar. Op jaarbasis is dit meer dan xxx% 
van de energie die een oppervlak door straling krijgt

14-11-18
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Warmte is een vorm van energie

◘ Warmte verplaatst zich in stromen van zones op 
hoge temperatuur naar zones van lage temperatuur 

◘ Drie manieren voor transport:

1. Geleiding (vast/vloeistof/gas)

2. Convectie (vloeistof/gas)

3. Straling 

(geen medium nodig)

II. Functies van zonwering
Basisbegrippen : Warmtetransport

Alle voorwerpen zenden thermische straling uit als functie van hun t°

14-11-18
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◘ Serre-effect 
Glas is ondoorzichtig voor thermische straling (langgolvig)

maar doorzichtig voor zonnestraling (kortgolvig)

Basis-principe van isolerende

beglazing (HR-glas) 

II. Functies van zonwering
Basisbegrippen: Warmtetransport 

Zonnestraling Transmissie Reflectie Absorptie

Thermische straling 0 % 10 % 90 %

Zonnestraling 86 % 9 % 5 %
Eigenschappen van typisch vensterglas

Open hemels staan bekend om hun afkoelende effect. Auto’s vriezen doorgaans
eerst aan op de oppervlakken met ‘zicht’ op de vrije hemel: delen van wagens
gericht naar een huizenrij zullen veel minder snel aanvriezen, omdat ze langs daar
minder stralingswarmte verliezen.  Dauw zal in de late zomer en het najaar eerst
voorkomen op de grond of (geïsoleerde) platte daken, en dan pas op andere
oppervlakken. Uit er varing weten we dat ‘s nachts, bij open hemel, we meer
warmte verliezen, dan bij een bewolkte hemel als de temperatuur dezelfde is. 
Intuïtief kennen we dat fenomeen ook binnenshuis, ‘s winters, indien er een open 
hemel is. Het gebouw koelt dan ook sneller af. Intuïtief kennen we dit fenomeen
zeker als we zelf buitenlopen: bij een heldere winterhemel koelen we veel sneller af, 
dan wanneer die hemel bewolkt is (en de luchttemperatuur nochtans dezelfde is). 
Personen met kort of geen haar ervaren ook sneller de noodzaak tot het dragen van 
een hoofddeksel bij heldere hemel (warmteoverdrcht door convectie blijft dezelfde
bij betrokken of heldere hemel, maar de stralingsovrdrcht neemt toe bij heldere
hemel). 

Misschien toch belangrijk om hierbij dan ook aan te geven dat zonwering niet alleen
nuttig is overdag in de zomer, maar ool ‘s nachts in de winter. Met gesloten luiken
(ook ‘gewone’ oude luiken, die allesbehalve luchtdicht zijn, en derhalve geen
noemenswaardige warmteweerstand vertonen, zullen toch een significant effect 

14-11-18

22



hebben indien we ze tijdens winternachten sluiten. Het wegnemen van het ‘zicht’ op 
de koude winterhemel staat deels een snelle afkoeling van het raam in de weg.

Bij een bewolkte winternachthemel speelt dit veel minder. Luiken dichtdoen heeft
daar evenwel nog steeds een nut, omdat het luchtstromen langs de ramen deels kan
blijven tegenhouden (maar indien de luiken niet luchtdicht zijn, wat meestal zo is, 
blijft dit effect beperkt).
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◘ UV-straling Beschadiging kunstwerken
Normale beglazing heel lage transmissie voor UV

Extra-helder glas veel hogere transmissie voor UV!

Basis-principe van isolerende

beglazing (HR-glas) 

II. Functies van zonwering
Basisbegrippen: Warmtetransport 

Open hemels staan bekend om hun afkoelende effect. Auto’s vriezen doorgaans
eerst aan op de oppervlakken met ‘zicht’ op de vrije hemel: delen van wagens
gericht naar een huizenrij zullen veel minder snel aanvriezen, omdat ze langs daar
minder stralingswarmte verliezen.  Dauw zal in de late zomer en het najaar eerst
voorkomen op de grond of (geïsoleerde) platte daken, en dan pas op andere
oppervlakken. Uit er varing weten we dat ‘s nachts, bij open hemel, we meer
warmte verliezen, dan bij een bewolkte hemel als de temperatuur dezelfde is. 
Intuïtief kennen we dat fenomeen ook binnenshuis, ‘s winters, indien er een open 
hemel is. Het gebouw koelt dan ook sneller af. Intuïtief kennen we dit fenomeen
zeker als we zelf buitenlopen: bij een heldere winterhemel koelen we veel sneller af, 
dan wanneer die hemel bewolkt is (en de luchttemperatuur nochtans dezelfde is). 
Personen met kort of geen haar ervaren ook sneller de noodzaak tot het dragen van 
een hoofddeksel bij heldere hemel (warmteoverdrcht door convectie blijft dezelfde
bij betrokken of heldere hemel, maar de stralingsovrdrcht neemt toe bij heldere
hemel). 

Misschien toch belangrijk om hierbij dan ook aan te geven dat zonwering niet alleen
nuttig is overdag in de zomer, maar ool ‘s nachts in de winter. Met gesloten luiken
(ook ‘gewone’ oude luiken, die allesbehalve luchtdicht zijn, en derhalve geen
noemenswaardige warmteweerstand vertonen, zullen toch een significant effect 
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hebben indien we ze tijdens winternachten sluiten. Het wegnemen van het ‘zicht’ op 
de koude winterhemel staat deels een snelle afkoeling van het raam in de weg.

Bij een bewolkte winternachthemel speelt dit veel minder. Luiken dichtdoen heeft
daar evenwel nog steeds een nut, omdat het luchtstromen langs de ramen deels kan
blijven tegenhouden (maar indien de luiken niet luchtdicht zijn, wat meestal zo is, 
blijft dit effect beperkt).
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Stralingsstroom FR (W)
(Fr. Flux énergétique of Puissance rayonnée)

(En. Radiant flux)

= Hoeveelheid straling die per tijdseenheid 
door een oppervlak gaat.  

Stralingsstroom wordt uitgedrukt in Watt, 
symbool W.

II. Functies van zonwering
Basisbegrippen straling

Lichtstroom Fv (lm)
(Fr. Flux lumineux)

(En. Luminous flux)

= Hoeveelheid licht die door die lichtbron 
in alle richtingen van de ruimte wordt 
uitgezonden.  

Lichtstroom wordt uitgedrukt in lumen, 
symbool lm.

Spectrale responscurves voor menselijke oog

Radiometrische grootheid

Fotometrische grootheid

Belangrijk onderscheid tussen radiometrische en fotometrische grootheden.
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Verlichtingssterkte Ev (lx)
(Fr. Eclairement)

(En. Illuminance)

De verlichtingssterkte op een oppervlak is een 
maat voor de hoeveelheid licht die op dat 
oppervlak invalt en is gelijk aan de verhouding 
tussen de ontvangen lichtstroom en oppervlakte.

Verlichtsterkte wordt uitgedrukt in lux, 

symbool lx

Situatie Verlichtingssterkte (lx)

Volle maan 0,2 lx

Bewolkte hemel 5.000 – 20.000 lx

Heldere hemel met zon Tot 100.000 lx

Kantoor - werkvlak 500 lx

II. Functies van zonwering
Basisbegrippen straling
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◘ Oriëntatie is van belang
Een hellend vlak (helling 35° naar Zuiden gericht) krijgt 

op jaarbasis het meeste energie 

II. Functies van zonwering
Zonnestraling op willekeurige vlakken

Totale zonnestraling (kWh/m²) voor Ukkel (breedtegraad van 50° N) 

Serres en wintertuinen!

Zonnestraling is niet gelijk verdeeld op alle oppervlakken.

Totale zonnestraling op jaarbasis is het grootst voor hellende oppervlakken

14-11-18

26



14-11-18 - Pagina 27

◘ Oriëntatie is van belang
Oost- en Westgevels hebben hoogste zonnestraling in zomer!

II. Functies van zonwering
Zonnestraling op verticale vlakken

Bron: Solar shading for low energy and healthy buildings ES-SO

Totale relatieve lichtstraling doorheen een verticaal vlak in functie van oriëntatie 

15 december
15 juni

Zonnestraling is niet gelijk verdeeld op alle oppervlakken.

Voor vertikale vlakken zijn Oost- en West orientaties het meest bestraald in zomer.

Zuidgevels krijgen meeste straling in winter

14-11-18
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◘ Positie van de zon (direct zonlicht) 
Voor geografische locatie van Brussel (50°N)

II. Functies van zonwering
Zonnestraling

Op het middaguur
- Maximale zonshoogte:

63°
- Minimale zonshoogste:

15°

14-11-18
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II. Functies van zonwering

◘ Thermische isolatie U-waarde (W/m².K)

Maat warmteuitwisseling zonder zonnestraling  

Situaties bij bewolkte hemel en nacht (‘WINTER’)

◘ Zonnetoetredingsfactor g – factor (-)

Maat warmteuitwisseling met zonnestraling 
Situaties met bij heldere hemel (‘ZOMER’)

Basisbegrippen: Grootheden

gtot = te,tot + gth + gc + gv

Verschillende componenten: Directe transmissie

+ thermische straling (th) + convectie (c) + ventilatie (v)
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II. Functies van zonwering

◘ g – factor (energie)
 te  = directe transmissie 

van de beglazing

 e = directe absorptie 
door de beglazing

 e = directe 
weerkaatsing van de 
beglazing

Basisbegrippen: zonnetoetredingsfactor beglazing

e
te

e

g = 87%

Indirecte 
transmissie
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Basisbegrippen: zonnetoetredingsfactor
II. Functies van zonwering

◘ gtot – factor (energie)
 te,s = transmissie door 

zonnewering

 e,s = absorptie door 
zonnewering

 e,s = weerkaatsing 
door zonnewering

Combinatie van glas en 
zonnewering

e,s

te

e

gtot = 10%Indirecte 
transmissie

e,s

e
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Basisbegrippen: Lichttransmissie
II. Functies van zonwering

◘ tv – waarde (licht)
 tv = de directe 

transmissiefactor van de 
beglazing

 v  = directe absorptie door 
de beglazing

 v  = directe weerkaatsing 
van de beglazing

Nota: Metingen bij loodrechte inval!

Prestaties zijn afhankelijk van invalshoek

v

tv = 90%

v

Geen indirecte 
transmissie!

Licht

380-780nm

licht Invallend

licht ndBinnenkome
vt
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Warmtetransmissie door straling domineert vaak
BINNENzonwering: Reflectiefactor () bepalend 

BUITENzonwering: Transmissiefactor (t) bepalend

II. Functies van zonwering
Basisbegrippen

Warmtewinsten kunnen ook gunstig zijn in koude periodes

Opstelling gtot tv

Wit BINNEN 0,17 7,1 %

Wit BUITEN 0,08 6,1 %

Zwart BINNEN 0,30 1,1 %

Zwart BUITEN 0,04 1,0%

Eigenschappen zonneweringsdoek in combinatie met beglazing 

Sergé doeken OF = 3 à 4%
Zwart Wit

tv, n-h 3,7 19,9

v,n-h 6,0 74.6

Sowieso belangrijk om hier aan te geven dat binnen- en buitenzonnewering
fundamenteel van mekaar verschillen in efficiëntie, binnenzonwering is substantieel
minder efficient. Met een triviale verklaring, namelijk eens de energie (vooral
zichtbaar licht) binnen, zal die nooit helemaal weer naar buiten gestraald kunnen
worden, en blijft de warmte dus binnen.
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◘ Extra thermische isolatie (DR) in gesloten toestand

II. Functies van zonwering
Thermisch comfort: Invloed op U-waarde

Enkel geldig voor natuurlijke ventilatie luchtspouw (Binnen)
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◘ Parameters voor warmtebalans
Zonwering heeft invloed op lucht- en stralingstemperatuur

II. Functies van zonwering
Thermisch comfort

Vele parameters te beschouwen!

14-11-18
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Oververhitting

Warmtewinsten

Warmtewinsten
door zonnestraling

Transparante
geveldelen

Ander geveldelen

Interne winsten

Technische
uitrutingen

Gebruikers

Thermische
massa

Stockage energie
(Dempend effect) 

Binnenbekledingen
beperken

Buitenisolatie van 
gevels

Koeling

Intensieve
nachtventilatie

(‘Nightcooling’)

Mechanische of 
natuurlijke ventilatie

Actieve koelsystemen

II. Functies van zonwering
Oververhitting bestrijden
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4 deelaspecten

 Daglichttoetreding

 Doorzicht naar buiten

 Direct zonlicht

 Verblinding
Daglicht is heel variabel en afhankelijk van weersomstandigheden 

Diffuus en directe belichting varieert in functie van bewolking en 
positie van zon. 

II. Functies van zonwering
Visueel comfort

Een nieuwe Europese norm voor daglicht (EN 17037) 
wordt waarschijnlijk dit jaar gepubliceerd
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II. Functie van zonwering
Daglicht ontwerpen met het klimaat

◘ Parameters voor daglicht
 Inplanting en oriëntatie  

 Omgeving en obstructies

 Gebouwschil en openingen

 Binneninrichting 

 Zonweringen

 Andere daglichtsystemen

 …
Matsumoto Art centre

Regeling van visueel en thermisch comfort in kantoren
Als gebruikers aanwezig regeling op visueel comfort 
Als niet bezet regeling bij voorkeur op thermisch comfort 
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II. Functies van zonwering

Een ruimte wordt als helder ervaren als verlichtingssterkte door 
daglicht op elk punt een te halen verlichtingssterkte haalt 
gedurende minimum 50% van de dagtijd (4380 h). 

Het criteria bevat twee eisen  :

 Een te halen verlichtingsstrekte op een gegeven oppervlakte 
percentage van de ruimte

 Een minimale verlichtingssterkte voor gelijk welk punt in de 
ruimte (uniformiteitseis) 

Aanbeveling:

Daglichttoetreding volgens prEN17037

Te halen 
verlichtingssterkte

Oppervlakte
percentage

Minimale 
verlichtingssterkte

Oppervlakte
percentage

Minimum 300 lx 50 % 100 lx 100 %

YVH: kan je ergens expliciet aangeven wat lx is,  hoe dat gedefineerd is?
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II. Functies van zonwering
Visueel contact

◘ Doorzicht door zonneweringsdoeken (Overdag)

WTCB Dossier 2014/3.14 - Textiele zonneweringen: zien zonder gezien te worden
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40



14-11-18 - Pagina 41

II. Functies van zonweringen
Online hulpmiddel voor keuze

Zonweringen (#10)
Doeken
2 weefpatronen: 
• natté / sergé
3 kleuren:
• 2 witte
• 2 grijze
• 2 zwarte
Lamellen
2 afwerkingen:
• diffus / glanzend
2 kleuren
• licht grijs
• Donker grijs
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II. Functies van zonweringen
Online hulpmiddel voor keuze

http://www.prosolis.be

Vergelijken impact van zonweringsproducten 

3 Basiscriteria

4 verschillende oplossingenOriëntatie

Grijze zonweringsdoeken leunen qua prestaties veel dichter aan bij zwarte doeken
dan bij witte doeken
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Vele mogelijke types

◘ Classificatie
 binnen/buiten

 statisch/dynamisch

 materialen

 opvouwsysteem

 …

III. Types en eigenschappen
Types zonwering

Europese norm (EN 12216) geeft een terminologie

Volgende slides geven enkele historische zonwering ,belangrijkste voor- en nadelen, 
met cijfergegevens. Er blijft immers veel discussie over het al dan niet nut hebben
van luiken en gordijnen enzovoort. Het zou nuttig zijn om dit da nook te kaderen
binnen de cijfergegevens van een totaal gebouw (in welke mate is zonwering
procentueel nuttig, ten opzichte van andere verliesposten). 

Ik denk dat je hier echt wel in detail mag gaan. Leg telkens ook de ‘fysica’ achter een
zonweringstype uit: hoe werkt dit type (tegenhouden van straling achter of voor het 
raam, welke straling wordt geabsorbeerd door het glas, welke wordt doorgelaten, 
welke wordt weerspiegeld? Want dat bepaalt de meest ‘nuttige’ plaats van een
zonwering. En dan volgt daart uit waarom bijvoorbeeld: waarom een binnenluik
minder efficiënt is dan een buitenluik. En waarom een luifel efficiënter is dan een
gordijn aan de binnenkant van een winkelvitrine? 
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◘ BINNEN zonwering
 Jaloezieën

 Gordijnen

 Vouwgordijnen

 Doeken en plissés

 Lamellen

 Panelen

 …

III. Types en eigenschappen
Types zonwering
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◘ Vouwgordijnen
Brede stroken textiel met verstevigingen 

die zigzag opvouwen

Voordelen:

 Efficiëntie voor visueel comfort

 Horizontaal accent

 Vele materialen mogelijk (binnen)

Nadelen:

Beperkte impact op warmtewinsten

Geen doorzicht

…

III. Types en eigenschappen
Types zonwering - BINNEN

gtot 0,30 à 0,60

DR verwaarloosbaar

tv 10 à 30 %
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◘ Luiken
Houten opvouwbare panelen

Voordelen:

 Efficiënt voor visueel comfort

 Perfecte verduistering mogelijk

 Thermisch comfort (beperkt koude wand effect)

Nadelen:

Minder efficiënt om beperking zonnewinsten

Geen doorzicht in gesloten toestand

Bediening en gebruiksgemak

III. Types en eigenschappen
Types zonwering - BINNEN

gtot 0,25 à 0,50

DR +/- 0,20

tv +/- 1 %

Binnenluiken: Warmtestraling wordt geabsorbeerd als het al binnen is waardoor
minder efficient tegen opwarming. De kleur van de binnenluiken is belangrijk (witte
binnenluiken zullen veel zichtbaar licht weer naar buitenweerkaatsen, waardoor bij
witte binnenluiken er toch iets minder opwarming van de binnenruimte is. Maar 
zelfs pikzwarte binnenluiken hebben nog steeds hun nut.

Foto: binnenluiken in de bibliotheek van de abdij van Park
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◘ BUITEN zonwering
 Uitvalschermen

 Doeken (‘screens’)

 Lamellen

 Markisolettes

 Zonneroosters

 …

III. Types en eigenschappen
Types zonwering

Korenmarkt – Gent (ca. 1900)

Goed definiëren, want er zijn hier dingen waar ik nog nooit van gehoord heb.
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◘ Markisolettes
Combinatie van vertikale

sherm en uitvalscherm

Voordelen:

 Efficiëntie 

 Doorzicht steeds mogelijk

 Efficiënt voor hoge ramen

Nadelen:

Duurzaamheid (afhankelijk type doek/systeem)

Alleen bij vaste of naar binnen opengaande 
ramen

III. Types en eigenschappen
Types zonwering - BUITEN

gtot /

DR verwaarloosbaar

tv +/- 50 %

Geen gtot-waarde. De normatieve methodes zijn enkel van toepassing voor 
zonweringen die parallel aan het raamvlak geplaatst zijn
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◘ Luiken
Vaste vouwbare of klapbare panelen

Voordelen:

 Goede thermische isolatie (hout)

 Perfecte verduistering mogelijk

 Inbraakbeveiliging

 …

Nadelen

Geen verfijnde regeling (open/gesloten)

Geen doorzicht in gesloten toestand

Bediening en gebruiksgemak

III. Types en eigenschappen
Types zonwering - BUITEN

gtot < 0,05

DR > 0,30

tv +/- 1 %

Buitenluiken: alle zonnestraling wordt tegengehouden, dus er is geen instraling van 
Ir, zichtbaar licht of UV. Maximale besherming.
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III. Types en eigenschappen

Textiel doeken (‘screen’)
Lamellen uit aluminium (‘venitian blind’)
… in combinatie met (dubbelle/driedubbelle) beglazing

Moderne zonweringen (binnen et buiten)

Marktaandeel bij nieuwbouw : > 80 % Brise-soleil

+ hedendaagse controletechnieken in oude systemen. Zowel voor mederne als
klassieke zonwering (luiken, rolluiken) bestaan automatisch systemen om te openen
of te sluiten afhankelijk van de omstandigheden. De sturing van zonnewing blijft zelf
voor moderne oplossingen een probleem. Vele sturingen werken in praktijk niet.

Vb. Greenbizz (geen erfgoedgebouw natuurlijk…) geconfronteerd worden met een
aantal inefficiënte manieren om die zonwering te programmeren (bijvoorbeeld: je 
kan de zonwering niet sluiten als de buitentemperatuur lager is dan 4°C, om de 
zonnewinsten niet te verminderen. En dat is héél erg onhandig voor het visueel
comfort, als de zon laag staat. 

Ander voorbeeld: het slujiten van zonwering kn ook ‘sn achts nuttig zijn, zeker indien 
er niet al te performante ramen geplaatst zijn (enkele beglazing bijvoorbeeld). Zijn er 
systemen waarbij bijvoorbeeld in de winter de zonwering gesloten wordt ‘s nachts, 
maar ‘s ochtens opengaat als de zon opkomt, om dan maximaal te profiteren van de 
zonnewinsten. Zijn er zo’n’protocols’ (lees: wanneer moet de zonwering dicht zijn, 
en wanneer open, om maxiaal te profiteren van zonnewinsten en minimaal last te 
hebben van oververhitting)? Mocht dit zo zijn, dan mag je daar wel eveb aandacht
aan besteden.

14-11-18

50



14-11-18 - Pagina 51

III. Types en eigenschappen
Moderne zonweringen (binnen et buiten)

◘ Doeken
Verticale oprolbare doeken

Voordelen:

 Prestaties voor daglichttoetreding (OF >4%)

 Thermische prestaties (buitenzonwering!) 

 Beperkte kostprijs

 Uitgebreide mogelijkheden (o.a. kleuren)

Nadelen

Geen specifieke vormen mogelijk 

Beperkt doorzicht in volledig gesloten toestand

…

gtot tot 0,15 (binnen)

tot 0,03 (buiten)

DR verwaarloosbaar

tv 2 tot 40 %

14-11-18

51



14-11-18 - Pagina 52

III. Types en eigenschappen
Moderne zonweringen (binnen et buiten)

◘ Lamellen (aluminium)
Ophaalbaar en orienteerbaar

Voordelen:

 Modulariteit prestaties (instelhoek)

 Uitgebreide mogelijkheden (vorm profiel)

 Nadelen

Geen specifieke vormen mogelijk 

Weinig bijdrage tot thermische isolatie (U-waarde)

… gtot tot 0,25 (binnen)

tot 0,01 (buiten)

DR < 0,10

tv 1 tot 90 %
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Zelfklevende film met specifieke coating

Voordelen:

 Snelle wijziging

 Kostprijs beperkt

 Esthetische impact gering (uitz. ‘spyglas’)

Nadelen:
Reductie van lichttransmissie

Levensduur beperkt (indien op buitenzijde)

Statische oplossing (geen mogelijkheid op aanpassen)

Folie die inspeelt op zonnetoetreding heeft beperkte impact Ug-waarde

Prestaties hangt sterk af van type folie!

III. Types en eigenschappen
Speciaal geval: Glasfolies

Enkel als laatste toevlucht indien andere systemen niet ingevoerd kunnen worden. 
De efficiëntie van glasfolies is immers beperkt. Desalniettemin is ze niet
verwaarloosbaar klein, en kan ze (indien er omwille van bepaalde redenen, zoals
erfgoedredenen) toch nuttig worden ingezet indien andere zonweringen niet
toegelaten zijn. Men kan er uiteindelijk toch een verbetering in de orde van 33% 
mee bekomen (U=3,3 W/m²K), met een compleet reversibele en relatief goedkope
ingreep die het historische glas intact houdt (zie cijfers in presentatie van Floris). Het 
is niet heel spectaculair, maar kosten/batengewijs blijft het een te overwegen optie
bij historisch waardevolle beglazing.
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Bron: 

◘ Historic Scotland: Innovative solutions to make traditional buildings more energy efficient Moses Jenkins, Senior Technical Officer, Historic 
Scotland - http://www.retrofitscotland.org/media/17905/cic-start-innovation-2.pdf

◘ Technical Paper 1: Thermal Performance of Traditional Windows, prepared for Historic Scotland by Dr Paul Baker of Glasgow Caledonian 
University, October 2008 - http://ohp.parks.ca.gov/pages/1054/files/6%20hs%20technicalpaper%201.pdf

III. Types en eigenschappen
Overzicht - warmteverliezen

Zoals eerder aangehaald, zonwering is eveneens nuttig voor het verminderen van 
energieverliezen. De fysica erachter ligt wat anders. Warmtewinsten door 
zonnestraling komen vooral door absorptie van een deel van het UV-spectrum door 
glas, en door doorgang van zichtbaar licht doorheen glas. Bij afkoeling gaat het 
evenwel om exclusief uitstraling van warmte via het glas (emissiviteit voor
langgolvige infrarood is 0,94), in het bijzonder naar de koude nachthemel, en in 
tweede plaats naar de koude omgeving. 

De resultaten in de tabel hierboven slaan eerder op het geval ‘bewolkte hemel’, 
waarbij er geen stralingsverlies is naar een onbewolkte hemel. Resultaten kunnen
daar naar verwachting nog meer uitgesproken zijn.
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◘ Wat is de erfgoedwaarde van het gebouw?

◘ Was er oorspronkelijk zonwering aanwezig?

◘ Wat zijn de functies in het gebouw? (vb. museum)

◘ Wat zijn de wensen en budget van de bouwheer? 

◘ Welke types vensters (afmetingen, proporties, 
opengaande delen, windbelasting, doorzicht,…)

◘ Welke mogelijkheden voor bevestiging?

◘ …

IV. Toepassingen en voorbeelden
Erfgoedwaarde – Vragen en afwegingen
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◘ Thermische breuk van glas

◘ Oververhitting van componenten (voegen, motoren,…)

◘ Interactie van materialen (corrosie metalen)

◘ Mechanische bevestigingen niet altijd mogelijk

◘ Inwendige condensatie en vochtproblemen

◘ Integratie bekabeling als sturingsystemen

(of draadloze sturingen)

◘ …

IV. Toepassingen en voorbeelden
Risico’s

Kan er toegelicht worden wat thermische breuk is? Hoe je het kan herkennen, hoe je 
het kan vermijden? Idem voor inwendige condensatie.
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IV. Toepassingen en voorbeelden 
Klassieke oplossingen

Bow-window

◘ Donkere binnenzonwering heeft 

voorkeur als visuele impact 

belangrijk is

MAAR: Minder efficiënt voor

behoud thermisch comfort beperkt 

Binnenzonwering hangt vaak samen met 
de architectuur, decoratie en stoffering 
van het interieur.
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◘ Houten buitenjaloezieën automatisch gestuurd

IV. Toepassingen en voorbeelden
Klassieke oplossingen

Bij de recente restauratie van het 18e eeuwse hotel/herberg ‘De tinnen Schotel’ (in 
de 18e eeuw ook bekend als het Hôtel d’Autriche genoemd) te Tienen. Een
belangrijk etablissement destijds, die belangrijke gasten heeft ontvangen (Mozart, 
Napoleon, Wellington). Begin van de 20e eeuw werd het omgevormd tot school, en
dat is het gebouw nu nog steeds. Enorme ramen geven uit op het zuiden, en
zonwering is dan ook nodig. Bij de recente restauratie werd de totaal onbruikbare
historische zonwering (die werkte niet meer, was dichtgeverfd en zwaar aangetast) 
gereconstrueerd naar oorspronkelijk model, maar met nu een automatische
elektrische regeling. 
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◘ Houten buitenluiken

IV. Toepassingen en voorbeelden
Klassieke oplossingen

Bij de recente restauratie van het 16e eeuwse wijnpers, van de Sint Geertrui-abdij te
Leuven, werden de ooit aanwezige buitenluiken gereconstrueerd. Voor dit soort
ingrepen blijft natuurlijk de evidentie: de zonwering is maar efficient naarmate men 
er ook effectief gebruik van maakt. Klink logisch, maar in een tijd waarin we gewend
zijn geraakt aan automatische, zelfregelende systemen, is dat minder evident dan
men zou denken. 
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◘ Vaste horizontale lamellen

Hoofdzetel UNESCO (Parijs)

IV. Toepassingen en voorbeelden
Moderne oplossingen
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Bedankt voor uw aandacht!

www.erfgoedenergieloket.be

Project gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds van de Vlaamse Overheid in het kader van de 
uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.
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