‘Energie besparen en
welzijn verhogen gaan
heel goed samen’
Branchemanager Romazo Martin
Straver breekt lans voor zonwering
Pas aan zonwering denken als de zon fel op de ramen brandt, is net zo onlogisch als een
paraplu kopen na een eerste plensbui. Maar waar de paraplu op droge dagen in de paraplubak
belandt, heeft zonwering bij allerlei weertypen een meer dan nuttige functie. ‘Zonwering is in
alle seizoenen energiebesparend, zorgt voor een optimale binnenklimaatbeheersing en verhoogt het welzijn van de mensen achter het glas’, legt Martin Straver uit.
Terwijl buiten de zon aan een strakblauwe lucht zomers schijnt,
is het binnen aangenaam vertoeven. ‘Kijk, dat bedoel ik dus’,
zegt Martin Straver, wijzend naar de binnen- en buitenzonwering van zijn kantoor. ‘Door de keuze voor dit dubbele zonweringsysteem
blijft de warmte van de zon buiten maar het neemt tegelijkertijd ook alle
lichthinder weg.’
Het is slechts een voorbeeld van de vele mogelijkheden die zonwering
biedt. Een naam die de lading misschien niet zo goed dekt. Straver: ‘Zonwering is allang niet meer de ouderwetse oranje gekleurde markies die
handmatig open en dicht gedraaid moet worden als de zon schijnt. Er zijn
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tegenwoordig ontelbare mogelijkheden om, al dan niet volautomatisch,
de zon buiten te houden. Denk aan screens, buitenjaloezieën, zonneluifels, markisolets of vouwgordijnen. Maar ook de functie van zonwering
is uitgebreider dan alleen het weren van zon. Door slim gebruik te maken
van zonwering kun je tot tien procent energie besparen. In de zomer hoeft
de airco minder hard te werken, in de winter kan de verwarming een tandje
lager.’ Maar dat is niet alles.
‘Een ander voordeel is lichtcomfort’, vertelt Straver. ‘Zonlicht is belangrijk
en prettig, maar het kan ook heel hinderlijk zijn. Lichthinder kan zelfs
ziektes veroorzaken. Zonwering biedt de mogelijkheid om aan allerlei
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wensen tegelijk te voldoen: men wil bijvoorbeeld wel de warmte van de
zon, maar niet het felle licht om bijvoorbeeld gewoon naar buiten te kunnen kijken. In verpleeghuizen, ziekenhuizen en zorginstellingen is dat
belangrijk voor het welzijn van de patiënten en bewoners.’
Meerwaarde

Het zou logisch zijn als elk gebouw al op de tekentafel wordt voorzien van
de juiste, weloverwegen zonwering. Niets is minder waar: ‘Architecten,
gebouwbeheerders en projectontwikkelaars houden geen rekening met
de toegevoegde waarde die zonwering biedt. Architecten hebben het idee
dat het hen beperkt in het ontwerp. Maar zonwering geeft juist meer architectonische vrijheid. Zonwering helpt de nadelen van het gebruik van
steeds grotere glasoppervlakten te compenseren. En voegt een dynamische
component toe aan het glas. Dat biedt mooie kansen bij het ontwerpen van
het gebouw. Slimme toepassing van zonwering vormt een van de minst
bekende en begrepen manieren om energie te besparen in gebouwen. Het
is een investering die je dubbel en dwars weer terugverdient. Je moet wel
met verstand en beleid te werk gaan om niet het tegengestelde effect te
bereiken.’
Straver hoopt dat er ooit een subsidieregeling zal komen voor zonwering.
Onder andere TNO-onderzoek, waarmee is aangetoond dat met de juiste
zonwering al snel tien procent energiebesparing te behalen valt, rechtvaardigt een subsidieregeling wel. In het kader van de verbetering van de
luchtkwaliteit is er al wel subsidie mogelijk voor lagere scholen. Bittere
noodzaak vindt Straver. ‘Schoolgebouwen hebben in veel gevallen platte
daken en zijn soms net broeikassen. Zelfs de beste architecten hebben
nagelaten in hun ontwerp rekening te houden met zonwering. Onvoorstelbaar. Het zou een goede zaak zijn dat er ook voor andere partijen, in
het kader van energiebesparing, een subsidieregeling voor zonwering zou
komen’.

Leden gecertificeerd

Behalve voor het promoten van de toegevoegde waarde van zonwering, zet
Romazo zich ook in voor kennisverbreding en verdere professionalisering van de lidbedrijven en kwaliteitsborging. ‘Om lid te kunnen zijn van
Romazo moet een bedrijf eerst gecertificeerd worden. De audits worden
door een extern bureau uitgevoerd en de Romazo-leden worden ieder jaar
weer beoordeeld of ze nog voldoen aan de wettelijke eisen, zoals gereedschapkeuring en de staat van het klimmateriaal. Maar ook de netheid van
de showroom wordt bekeken’, aldus Straver.
Een onmisbaar element in kwaliteitsbeleid is volgens Straver ook de
toetreding begin dit jaar tot de Geschillencommissie. ‘Hiermee bieden
Romazo-ondernemers hun klanten de zekerheid dat ze zich bij een geschil
altijd kunnen wenden tot een onafhankelijke partij die dit geschil oplost.
Misschien niet direct relevant voor de business-to-business markt, maar
het geeft wel aan dat we op het gebied van professionalisering grote stappen hebben gemaakt.’

Martin Straver is branchemanager van Romazo, de
branchevereniging voor de rolluiken-, markiezen- en
zonweringbedrijven in Nederland. De circa 180 bedrijven
die bij Romazo zijn aangesloten, leveren zonweringen,
rolluiken en raamdecoratie. Daarnaast kent ieder bedrijf
een eigen specialisatie.

