Memo Internationale ontwerpcompetitie verduurzaming VvE’s
Aan

Deelnemers Duurzaam VvE beheer

Van

W/E adviseurs, John Mak

Datum

16 juni 2015

Ontwerpcompetitie verduurzaming VvE’s
De internationale ontwerpcompetitie verduurzaming VvE’s maakt deel het van het
Europese NEZER project dat is gericht op Near-Zero Energy Renovation. Dit project wordt
ondersteund door Europese Commissie en wordt uitgevoerd door partners in Zweden,
Finland, Spanje, Roemenië en Nederland.
In Nederland zijn de Gemeente Rotterdam, Gemeente Amersfoort, woningcorporatie
Portaal en W/E adviseurs projectpartner. Voor meer info zie www.nezer-project.eu .
Opgave
Doel van de wedstrijd is om een ontwerp te maken voor een renovatie van een
appartementsgebouw met de ambitie om Nul-op-de-Meter (“near-zero energy”) te
realiseren. Het ontwerp hoeft nog niet gerealiseerd te zijn.
Bij de beoordeling door een deskundige jury wegen de volgende criteria mee:
1. energieverbruik, in nieuwe situatie én de bereikte besparing t.o.v. de oude situatie;
2. milieuprestatie van de materialen gebruikt in de renovatie (MPG);
3. kwaliteit voor de gebruiker;
4. financiële haalbaarheid (life cycle cost) en marktpotentieel van het concept.
Beoordeling van punt 1 t/m 3 zal plaatsvinden met behulp van GPR Gebouw. De jury
bepaalt het eindoordeel.
Uitslag
De Nederlandse competitie vormt een onderdeel van de Duurzaam Bouwen Award
2015/2016, zie http://www.duurzaambouwenawards.nl.
De winnaar zal bekend worden gemaakt in maart 2016 op Building Holland in de RAI. De
winnaar van de Nederlandse ronde mag meedoen in de Europese ronde waarin de
inzendingen van alle 5 NEZER landen worden beoordeeld. De Europese ronde zal
plaatsvinden in voorjaar 2017, mogelijk tijdens de European Solar Decathlon 2017.
Er is verder geen expliciete prijs beschikbaar, maar er zal rond beide competities en
prijsuitreikingen de nodige publiciteit gegenereerd worden, ook op Europees niveau.
Begin september 2015 zullen de details van de competitie bekend worden gemaakt, o.a. via
de genoemde websites.
Meer informatie:
Marit Beguin, beguin@w-e.nl
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