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Beste lezer,
In het Europees gefinancierde project ‘Near Zero Energy Renovation’ – kortweg NeZeRwisselen vijf Europese landen ervaring uit over de beste aanpak om renovaties naar Bijna
Energieneutrale Gebouwen (BENG) te realiseren. Vanuit Nederland zijn de gemeenten
Rotterdam en Amersfoort, corporatie Portaal en W/E adviseurs, actieve deelnemers in dit
project. Daarnaast is Platform 31 betrokken vanuit haar expertise over Nul-Op-de-Meter
renovatie en andere activiteiten in de Energiesprong. Andere deelnemende landen zijn
Zweden, Finland, Spanje en Roemenië.
Deze nieuwsbrief geeft u een indruk van de activiteiten en resultaten die tot nu toe
gerealiseerd zijn. De nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar en is terug te vinden op
www.nezer-project.eu.

Green deal for social housing – nieuwe aanpak voor energieneutrale renovatie op
industriële schaal - minisymposium
Onder de bovenstaande titel werd in
september jl. voor de Europese partners
en andere geïnteresseerden een minisymposium georganiseerd waarin de
Nederlandse aanpak rond Nul-op-deMeter renovaties centraal stond. De
bijeenkomst vond plaats in het Centrum
voor Duurzame Renovatie in Amersfoort.
Tijdens het mini-symposium
presenteerden BAM, VolkerWessels en Dura Vermeer hun renovatieconcepten op basis van
prefab elementen. Vanuit Platform 31 werd de opzet toegelicht van het Nederlandse
programma “De Stroomversnelling” dat zich tot doel stelt om tot 2020 111.000
huurwoningen te renoveren naar energieneutraal. Ook de aanpak van energiezuinige
woningrenovaties in de gemeentes Amersfoort en Rotterdam werd gepresenteerd voor het
internationale publiek. Verder kwamen de belangen van huurders en verhuurders aan bod
met presentaties vanuit de Woonbond en Aedes.

De middag werd afgesloten met een bezoek aan de demonstratiewoningen in Soesterberg,
waar Portaal 109 eengezinswoningen uit de jaren 60 renoveert naar nul-op-de-meter. De
brede opzet van de middag ondervond veel waardering van de Europese partners én van
Nederlandse deelnemers. Het was duidelijk dat de partners zeer onder de indruk waren van
de ambitie en voortvarende aanpak vanuit de Stroomversnelling. Lees meer over het minisymposium en het locatiebezoek in het verslag van de studiedag (Engelstalig). Presentaties
van deze dag zijn hier terug te vinden.
Het volgende studiebezoek vindt in mei in Stockholm plaats. We zullen dan horen hoe men
onder het Zweedse klimaat de renovatie naar Bijna Energieneutrale gebouwen denkt te
kunnen realiseren. Meer daarover in de volgende NeZeR nieuwsbrief.

Actuele NeZeR-rapporten:
Technische oplossingen voor energiebesparende en hernieuwbare energiebronnen voor
een optimale, energie-efficiënte renovatie
Dit rapport biedt een overzicht van diverse innovatieve, maar ook
traditionele technieken voor energiezuinige renovatie van
gebouwen. Maatregelen voor verbetering van de woningschil,
gebouwinstallaties, en de toepassing van voor duurzame
energiesystemen zijn beschreven. De factsheets bevatten een
algemene beschrijving van de maatregel,
toepassingsmogelijkheden, conceptbeschrijvingen en
afbeeldingen. De sheets geven daarnaast informatie over de mate
van innovatie, voor- en nadelen, potentiële risico’s,
aandachtspunten bij de uitvoering, duurzaamheidsaspecten en
marktoverwegingen.
In hetzelfde rapport is per land een overzicht opgenomen van de
meest voorkomende gebouwtypes die interessant zijn voor
toepassing van energiezuinige renovatie. Vermeld wordt onder
meer bouwwijze, huidige energieprestatie,
eigendomsverhoudingen, bewonerstypering en locaties.
Download rapport (17,2 MB)
Nationale clusters voor Bijna Energieneutrale Gebouwrenovatie
Als onderdeel van NeZeR zijn in elk land “National Clusters” opgezet waarin de voornaamste
stakeholders rondom Bijna Energieneutrale Gebouwrenovatie worden samengebracht. Deze
clusters gaan doelen, knelpunten en beschikbare informatie rondom energieneutrale
renovatie breed delen zodat het NeZeR-project een maximale impact oplevert. Voordat de
National Clusters werden samengesteld is per land een stakeholderanalyse gemaakt met een
indeling in 5 categorieën: Key Player, Meet Their Needs, Show Consideration en Less
Important.
In Nederland is door het National Cluster gekozen voor een specifieke focus, namelijk de
renovatie van appartementsgebouwen met gemengde VvE’s als eigenaar (d.w.z. zowel huur
als koop). Reden voor deze keuze is dat in Nederland vanuit de Energiesprong al diverse
activiteiten lopen, gericht op de huursector en de particuliere woningsector. Gemengde
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VvE’s vormen een substantieel aandeel van de Nederlandse woningvoorraad en zijn door de
complexe eigendomsverhoudingen één van de meest lastige sectoren om energiezuinige
renovatie op gang te brengen. Vrijwel alle gemeentes worstelen met de vraag hoe ze deze
sector kunnen benaderen. Vanuit de Nederlandse NeZeR-partners worden momenteel
modellen ontwikkeld om stappen te maken voor dit soort gebouwen. Hoewel het erop lijkt
dat gemengde VvE’s een typisch Nederlandse verschijnsel zijn, is de problematiek van VvE’s
natuurlijk Europees herkenbaar en zoeken ook andere landen naar de beste manier van
aanpak van dit segment.
Download notulen en presentatie van de National Cluster meeting van 17 juni 2014
Bent u geïnteresseerd in de resultaten uit de Nederlandse cluster, laat het ons weten
De rol van ESCO’s in Bijna Energieneutrale Gebouwrenovatie
Vanuit NeZeR verscheen ook een rapport over de potentiele rol van ESCO’s bij bijna
energieneutrale renovatie. Daartoe is een overzicht gemaakt van de overeenkomsten en
verschillen tussen de deelnemende landen met de faal- en succesfactoren voor ESCO’s.
Download rapport (149 kB)

Contactinformatie:
Contact voor NL:
Thijs Kurstjens / Erik Alsema, W/E adviseurs, 030-677 8764 / 61, kurstjens@w-e.nl / alsema@w-e.nl
Coördinator NeZeR project:
Riikka Holopainen, VTT, Finland, riikka.holopainen@vtt.fi, +358 40 571 0364
www.nezer-project.eu
LinkedIn-groep

23/02/2015

