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Beste lezer,
Dit is de laatste nieuwsbrief van het IEE NeZeR-project (1.3.2014-28.2.2017), dat de
toepassing van Bijna Energieneutrale GebouwRenovatie (BENGR) maatregelen met
geïntegreerde hernieuwbare energieproductie in de Europese renovatiemarkt wil bevorderen.
Alle NeZeR nieuwbrieven zijn beschikbaar op nezer-project.eu. U kunt onze rapporten in het
Engels downloaden van nezer-project.eu/publications en in het Nederlands van de nationale
pagina’s.
Dit zijn de belangrijkste NeZeR resultaten:






Criteria, technologie en voorbeelden Bijna Energieneutrale GebouwRenovatie (BENGR)
Voordelen BENGR tegenover traditionele gebouw renovatie
Actieplannen, plus algemene richtlijnen voor steden om BENGR te promoten
Nationale BENGR stappenplannen gericht op belanghebbende organisaties
Ontwerp competities ter kennisdeling van marktklare BENGR concepten

Laatste NeZeR-mijlpaal:
22 november 2016 werd in Espoo, Finland een minisymposium en studiebezoek georganiseerd. De leiders
van diverse werkpakketten presenteeden de
belangrijkste NeZeR resultaten. Bekijk het filmpje van
het symposium.
Na het symposium bezocht de groep de Otaniemi
campus van de Aalto University. Architect Pauliina
Skyttä gaf uitleg over het gerenoveerde hoofdgebouw
dat nu onderdak biedt aan het ‘Undergraduate Centre’
en de ‘Harald Herlin Learning Centre’.
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De resultaten van de BENGR ontwerpcompetities zijn nu samengevat en
worden gepresenteerd in dit rapport. Het hoofddoel van de ontwerpcompetities was kennisdeling. Elk deelnemend land organiseerde de
competitie op een eigen manier, passend bij lokale mogelijkheden en
uitdagingen. Het rapport beschrijft de competitiecriteria en de winnende
concepten. Ook worden er tips gegeven en geleerde lessen gedeeld voor het
organiseren van toekomstige competities voor professionals en studenten.
De NeZeR Stakeholder Roadmaps helpen BENGR te
implementeren, rekening houdend met nationale,
technische en economische aspecten. Er worden
aanbevelingen gedaan welke stappen gezet kunnen
worden door verschillende belanghebbende organisaties.
Extra aandacht gaat naar bekende knelpunten en barrières
van niet-technologische aard. Lees nu: de Nederlandse
Routekaart naar klimaatneutraal 2050

Tentoonstellingen en slotbijeenkomsten: Alle
partnerlanden organiseerden tentoonstellingen en
bijeenkomsten om de NeZeR resultaten te presenteren
en te vieren. In Nederland was de tentoonstelling
achtereenvolgende te zien in het ICDubo centrum in
Rotterdam en in ANNE tijdens de Bouwbeurs in
Utrecht. Lees meer
Het NeZeR-concept De projectgroep heeft op basis van de
belangrijkste bevindingen en ervaringen het NeZeR-concept
ontwikkeld: een uitgebreid en co-creatieve procedure om
landenspecifiek Bijna Energieneutrale GebouwRenovatie
(BENGR) te kunnen promoten. Het concept wordt beschreven
in het Final Report dat medio april te vinden is op www.nezerproject.eu.
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