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ZEBRA2020 monitort de marktovergang tot Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen (BENG) ofwel nearly Zero Energy 
Buildings (nZEBs) in Europa en creëert een opslagplaats.  Via 
online tracking tools wordt hiermee data en bewijsmateriaal 
voor beleidsevaluatie en optimalisatie gegenereerd. 
ZEBRA2020 zal ook aanbevelingen en strategieën voor de 
bouwindustrie en beleidsmakers ontwikkelen om de 
acceptatie van BENGs door de markt te versnellen. 
 

De projectresultaten zullen niet alleen zeer relevant zijn voor 
Europese en nationale beleidsmakers, maar ook voor een 
breder scala aan marktspelers binnen de gehele bouwketen. 

Nationale en internationale beleids- en 
industriebijeenkomsten en workshops spelen een 
belangrijke rol om BENG strategieen op elkaar af te stemmen. 
Verandering op gang brengen kan alleen als alle actoren uit 
de markt dit onderschrijven. Meldt u aan voor de Engelstalig 
nieuwsbrief of vraag uw nationale contactpersoon om u op 
de hoogte te houden van de data en locaties.

Duur van het project: April 2014 – September 2016

HET PROJECT
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DOELSTELLINGEN

•   Het monitoren van de BENG markt activiteiten in de 
targetlanden en in heel Europa;

•   Het bieden van een gebruiksvriendelijk en gemakkelijk 
over te brengen weergave  van de BENG markt, tracking 
data en indicatoren;

•   Het betrekken van en assisteren van beleidsmakers bij 
het ontwikkelen van een BENG strategie en het geven 
van aanbevelingen om de markttransitie tot 2020 en 
daarna te versnellen;

•   Het voorbereiden van de BENG markt tracking na a�oop 
van het project; 

•   Zorgen voor een e�ectieve en uitgebreide communicatie 
met beleidsmakers en stakeholders.



OMVANG VAN
HET PROJECT

Grootste/belangrijkste target landen

Kleinere/minder belangrijke target landen

ZEBRA2020 betreft 17 
Europese landen en 
ongeveer 90% van de 
Europese 
gebouwenvoorraad. Het 
project draagt actief bij 
aan het halen van het 
ambitieuze target van 
100% BENGs voor 
nieuwbouw na 2020. 
Daarnaast draagt het bij 
aan het realiseren van een 
substantiële toename van 
BENG renovaties.



WWW.ZEBRA2020.EU



Een gebruiksvriendelijke presentatie van de indicatoren 
met betrekking tot de totale gebouwenvoorraad,  waarbij 
ontbrekende gegevens voorkomen worden door 
uitgebreide datasets te leveren (inclusief verschillende 
types van woningen en utiliteitsgebouwen).

•   Overzicht van de huidige gebouwenvoorraad (naar type 
gebouw) inclusief renovatie en bouwwerkzaamheden;

•   Overzicht van beleid dat is toegepast in de bouwsector, 
gekoppeld aan relevante kwantitatieve indicatoren;

•   Monitoren van Energy Performance Certi�cates (EPC) 
activiteiten per land;

•   Volgen van BENG activiteiten op basis van verschillende 
criteria: BENG bouw en renovatiewerkzaamheden, 
technologie verkoopgegevens, waarde van bezit etc.

DATA TOOL



BENG TRACKER

Indicatoren zijn gemaakt om de ontwikkeling van de BENG 
markt te meten en worden vervolgens gebruikt binnen de 
tool. De BENG Tracker vat een deel van de data van de 
online data tool samen tot een BENG-tracking gra�ek en is 
in staat om data uit andere databases te halen. De 
BENG-Tracker is uiteindelijk een evaluatie tool voor het 
presenteren van resultaten op verschillende niveaus:

•   Evaluatie van elk criterium per target land;
•   Overall evaluatie van de ontwikkeling van de markt 

omtrent BENGs per target land, gebaseerd op de 
geaggregeerde methodologie;

•   Gewogen overall resultaten voor alle betrokken landen 
per criterium en de algehele BENG markt ontwikkeling.



RESULTATEN

•   Scenario’s voor een markttransitie naar BENG en een 
BENG strategie tot 2020 en daarna;

•   Gegevens die het mogelijk maken om van geselecteerde 
landen de transitie naar BENGs te volgen;

•   Vergelijkingen tussen landen, op het gebied van 
barrières, drivers and best practices, vooral voor 
economische aspecten;

•   Een BENG markt-tracker inclusief een gedetailleerde 
BENG database.

De resultaten zullen het vertrouwen van de investeerders in 
de marktovergang naar BENGs versterken. Betrouwbare 
data en marktinformatie zal de geloofwaardigheid sterk 
verbeteren van zowel lange termijn BENG-doelstellingen, 
de paden tot deze doelstellingen en de benodigde 
verandering in bouw en renovatiewerkzaamheden. 



PROJECT PARTNERS

Het project brengt 8 partners uit de academische wereld, 
onderzoeksinstellingen en particuliere adviesbureaus 
samen. 
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CONTACT

Sven Schimschar
Ecofys
Email: S.Schimschar@ecofys.com
www.ecofys.com 


