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Partnernieuws Beleid en Visie

ENORM: hét nieuwe programma voor EPC-berekeningen

Binnenkort heeft DGMR het nieuwe software pakket ENORM 
gereed. Deze software ondersteunt de klant bij het uitvoe-
ren van energieprestatieberekeningen conform de nieuwe 
NEN7120 voor woningbouw en utiliteitsbouw. 

De NEN7120 is de opvolger van de bekende energieprestatienor-
men voor woningbouw en utiliteitsbouw, en wordt naar verwachting 
eind 2011 via het bouwbesluit aangewezen. ENORM is het logische 
vervolg op de succesvolle software pakketten EPU NPR2917 en 
EPW NPR5129 zoals deze de afgelopen jaren door DGMR in sa-
menwerking met NEN zijn ontwikkeld. 

Het nieuwe ENORM programma onderscheidt zich door:
• eenvoud en gebruiksvriendelijkheid (vergelijkbaar met de huidige 

NPR programma’s);

• alle projectgegevens en berekeningen in eigen beheer en compati-
biliteit met bestaande NPR programma’s;

• mogelijkheid tot gebruikmaken van de in het programma opgeno-
men kwaliteitsverklaringen;

• uitwisselingsmogelijkheden met andere bouwgerelateerde pakket-
ten;

• uitstekende ondersteuning middels een helpdesk en updates.

Naar verwachting is het ENORM programma in oktober gereed. Er 
kan vrijblijvend gebruik worden gemaakt van een voorinschrijving. De 
klant kan dan direct aan de slag met het programma zodra het be-
schikbaar is. Het programma staat dan gratis ter beschikking totdat 
de NEN7120 wettelijk verplicht is gesteld. 

Meer informatie: www.dgmr.nl/ENORM 

Twente bouwt energieneutraal, Nieman adviseert

Energieneutrale woningen in Goor, ontwerp: BDC Architecten, realisatie: Dura Vermeer,  
advies: Adviesburo Nieman, in opdracht van Viverion © BDC-Architecten/ArchiVision 

Vijftig energieneutrale woningen op 
korte termijn realiseren, verspreid over 
Twente. Dat is het ambitieuze doel 
van de Vereniging WoON (Wonen Oost 
Nederland), een samenwerkingsverband 
van Twentse woningcorporaties. 

Verspreid over de regio realiseren de corpo-
raties energieneutrale woningen, waarbij de 
basis is dat de woning voldoet aan het keur-
merk Passief Bouwen. In Goor verrijst het 
eerste project, dat in opdracht van Viverion 
wordt gerealiseerd door Dura Vermeer uit 
Hengelo. Adviesburo Nieman adviseert in de 
ontwerpfase en begeleidt de uitvoering.

Het Gijmink in Goor is een project van 
in totaal 57 woningen, die allemaal een 
lagere EPC hebben dan wettelijk vereist. 
Acht woningen krijgen het Keurmerk Pas-
sief Bouwen, twee woningen daarvan zijn 
energieneutraal. In Borne wordt binnenkort 
gestart met de bouw van zes energieneu-
trale woningen en de selecties voor plannen 
in Tubbergen en Overdinkel lopen. 
Op 26 september organiseerde de vereni-
ging WoON een symposium waarin de reali- 

satie van energieneutrale woningen centraal 
stond. Adviesburo Nieman is er trots op met 
zijn praktische kennis te kunnen bijdragen 
aan de ontwikkeling van energieneutrale wo-
ningen in Twente en elders, door het vertalen 

 
van ambities in concrete oplossingen, het 
begeleiden van de uitvoering en het meten 
van de resultaten. 

Meer informatie: www.nieman.nl

Real Concepts Group BV
Uw partner als het gaat om innovatief drukwerk, dat minimaal milieubelastend 
is. Niet voor niets zijn wij geselecteerd als partner van Duurzaam Gebouwd voor 
het maken van hun grafi sche producties.
Zo vervaardigen wij CO2 neutraal drukwerk, onder FSC – of PEFC label.
Door onze online diensten en een wereldwijd netwerk van grafi sche producen-
ten kunnen wij voorzien in de mediabehoefte van kleine bedrijven, maar ook 
 van multinationals. 
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