
Over syn.ikia
syn.ikia komt van het Griekse woord συνοικία,  
wat wijk betekent:

• Syn: betekent plus 
• Ikia: betekent woning

Beide woorden samen maken “plus woning”, een 
uitdrukking met een dubbele betekenis: plus- 
energiewoning en wijk (meer dan één woning).

Syn.ikia’s missie is het aandeel van duurzame 
wijken met een overschot aan hernieuwbare  
energie, in veerkrachtige en betaalbare woon-
plaatsen en gemeenschappen in verschillende 
klimaten en markten in Europa te laten stijgen. 

De komende 4,5 jaar (2020-2024), zal syn.ikia vier 
Duurzame Plus energiewijken realiseren om hun 
functionaliteit aan de rest van Europa aan te  
kunnen tonen.

Onze demo wijken
       Fondo, Santa Coloma de Gramenet 
Een sociale woningbouw ontwikkeling wat een typisch 
inpassingsproject in een compact mediterraans 
stedelijk gebied in Spanje representeert.

       Ammerud, Oslo  
Een nieuwe ontwikkeling die het subarctische  
klimaat in een coöperatieve woning in Noorwegen 
representeert. 

       Loopkantstraat, Uden 
Een ontwikkeling van een nieuw sociaal  
woongebouw in een typisch maritieme middelgrote 
representatieve stad in Nederland. 

       Gneis, Salzburg 
Nieuwbouw en renovatie van sociale wooneenheden, 
appartementen en kleuterschool in een bestaande 
wijk die representatief is voor het continentale  
klimaat in Oostenrijk.

TWITTER @syn_ikiaEU

LINKEDIN @syn_ikiaEU

WEBSITE www.synikia.eu

EMAIL info@synikia.eu

POST ADRES 
Norwegian University of Science and Technology  
Sentralbygg 1 Gløshaugen, Alfred Getz vei 3 
NO-7491 Trondheim 
Norway

Dit project heeft financiering ontvangen 
van het Horizon 2020 onderzoeks- en  
innovatieprogramma van de Europese Unie 
onder subsidieovereenkomst nr. 841850.

Duurzame  
Energie Plus 
Wijk

Onze partners



Syn.ikia’s concept is gebaseerd op de wissel- 
werking tussen nieuwe technologieën op schaal 
van de wijk, energie-efficiëntie & flexibiliteit van de 
gebouwen, goede architectonische en ruimtelijke 
kwaliteiten, duurzaam gedrag en burgerbetrokkenheid.

Een Plus Energie Gebouw produceert minstens 
zoveel hernieuwbare energie als dat het gebruikt 
in één jaar, verantwoord vanuit de bron. De bron 
energie verwijst naar de primaire energie die wordt 
opgewekt en geleverd aan het gebouw.

In een Duurzame Plus Energie Wijk, wordt de  
geografische grens uitgebreid tot het gehele 
gebied van de wijk en omvat lokale opslag (LS) en 
energievoorziening units (ESU). Gebruikers,  
gebouwen en technische systemen zijn met elkaar 
verbonden via de digitale cloud (HUB) van de wijk.

LE: Lokale opslag  / ESU: Energievoorziening units 

HUB: Digitale cloud van de wijk

Onze strategie 
en impact

Onze 5D aandachtsgebieden
→ Decentralisering: wijken als flexibiliteitsleveranciers 
die met meer hernieuwbare energie bronnen de 
mogelijkheid geven om het net te betreden en een 
flexibel beheer van de energievraag en -opwekking 
mogelijk maken. 

→ Democratie: betrokken, bevoegde en bewuste  
gebruikers die toegang hebben tot betaalbare en 
hoogwaardige kwaliteitswijken. 

→ Decarbonisatie: klimaatneutraal, zeer energie-
zuinige wijken met een overschot aan energie uit 
hernieuwbare bronnen. 

→ Digitalisering: op big data gebaseerde wijken en 
slimme netwerken die zorgen voor goed beheerde  
woningen voor de burgers. 

→ Design: geïntegreerde energie, architectuur en 
ruimtelijk ontwerp die de aantrekkingskracht van  
energiezuinige huisvesting en de markt hierin verhogen.  

Onze 5S strategie
↗ SAVE: het verlagen van het energieverbruik in 
wijken door oplossingen te gebruiken gebaseerd  
op een kostenanalyse van de totale levenscyclus.

↗ SHAVE: faciliteren bij het verminderen van pieken 
door verschuiving van de belasting, controle en 
opslag waardoor het aantal energievoorzienings- 
installaties daalt, het eigen gebruik van hernieuwbare 
energie verhoogt en de spanning op het net  
vermindert.

↗ SHARE: het delen van bronnen zoals energie, infra-
structuur en gemeenschappelijke ruimtes met buren. 

↗ SHINE: verzekeren van hoogstaande kwaliteit  
architectuur, goede binnen- en buitenklimaat creëren, 
en oplossingen creëren die de bewoners en de  
gemeenschap trots maken op hun buurt.  

↗ SCALE: profiteren van grootschalige effecten op 
de buurtschaal om de oplossingen voort te zetten op 
Europese schaal. 
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