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BENG, noodzakelijke minimum eis
op weg naar ENG
Door ambitieuze koplopers in de bouwsector wordt de wettelijke BENGeis en de
bijbehorende rekenmethode soms weggezet als contraproductief. Dat is te kort
door de bocht. Op weg naar CO2neutraliteit in de gebouwde omgeving is een
hoog ambitieniveau essentieel en in veel gevallen zelfs al praktisch haalbaar. Om
de brede versnelling te realiseren is echter ook een minimumeis noodzakelijk.
BENG is gereedschap op weg naar ENG: energieneutrale gebouwen.
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