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Verksbyen, Fredrikstad
Demo-wijk in Noorwegen

Klimaat: Subarctisch

Verket Atrium en Panorama zullen 
56 eenheden in appartements-
gebouwen omvatten, en zij maken 
deel uit van het stadsontwikkeling-
sproject Verksbyen. Het project en 
de bijbehorende grondgebieden zijn 
volledig eigendom van de vastgoe-
dontwikkelaar Arca Nova Bolig AS.

In Verksbyen zal een duurzaam en efficiënt energiesysteem worden 
opgezet, met inbegrip van oplossingen voor mobiliteit en energie-uit-
wisseling tussen gebouwen en toekomstige wijken in het gebied.

Wijkgerichte aanpak 

Actieve systemen: 

In gevels en daken geïntegreerde zonnepanelen, gebalanceerde 
ventilatie met warmteterugwinning en een grondwarmtepomp.

Passieve systemin:

Alle gebouwen worden gebouwd volgens de passiefhuisstandaard: 
geen koudebruggen, superieure ramen, hoogwaardige isolatie, gebal-
anceerde ventilatie met warmteterugwinning en een luchtdichte 
gebouwschil.

 

Delen van buurtenergie, koolstofarm ontwerp, gerecyclede materi-
alen in de bouw, hernieuwbare energiebronnen/gekoppeld aan 
SMART ICT-gebaseerde componenten.

Innovaties:  

SUBARCTISCH

LANDKLIMAAT

ZEEKLIMAAT

MEDITERRAAN KLIMAAT

De missie van syn.ikia is het vergroten van het aandeel 
duurzame wijken met een overschot aan hernieuwbare energie, 
robuuste en betaalbare woonruimte en gemeenschappen in 
verschillende contexten, klimaten en markten in Europa.

In de loop van het project worden vier werkelijke Duurzame 
Energie Plus demo-wijken, die zijn aangepast aan vier verschil-
lende klimaatzones, ontwikkeld, geanalyseerd, geoptimali-
seerd en gemonitord, waarmee de functionaliteit van het 
Duurzame Energie Plus Wijk-concept aan de rest van Europa 
wordt gedemonstreerd.
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Loopkanstraat, Uden
Demo-wijk in Nederland

Klimaat: Zeeklimaat

De nieuwbouw omvat in 
totaal 39 sociale huurwon-
ingen, waarvan 24 beheerd 
worden door Area Wonen en 
16 door Labyrint Zorg & 
Werk voor mensen met 
speciale behoeften.  

Wijkaanpak en sociale betrokkenheid 

Geneis district, Salzburg
Demo-wijk in Oostenrijk

Klimaat: Landklimaat

Nieuwbouw en renovatie van 
250 sociale woningen
en kleuterschool in een 
bestaande wijk. De appartement-
en zijn gebouwd door Heimat 
Österreich. 40 appartementen 
zullen via Caritas worden 
verdeeld onder bewoners met 
speciale behoeften. 

Caritas geeft samen met een zeer gemotiveerde 55+ buurtgroep 
"Wohngruppe Silberstreif" vorm aan de sfeer van de wijk. De 
woningcorporatie biedt advies en consultancydiensten over 
energiegebruik en woningrenovatie en werkt samen met bewoners om 
een zelfvoorzienende energiegemeenschap op te zetten. 
De wijk zal ook over faciliteiten beschikken zoals een kleuterschool, 
dokter, een café, gedeelde werkplekken, gemeenschappelijke ruimten 
en ruimten voor bijzondere bijstand.

Wijkaanpak en sociale bertrokkenheid

Fondo, Santa Coloma de Gramenet
Demo-wijk in Spanje

Klimaat: Mediterraan klimaat

Dit is een typisch stedelijk 
nieuwbouw project, een 
meergezinsgebouw bestaand uit 
38 wooneenheden. De apparte-
menten worden ontwikkeld en 
zullen worden beheerd door de 
openbare huisvestingsmaatsch-
appij INCÀSOL. 

Wijkaanpak en sociale bertrokkenheid

Passieve systemen: 

Thermische isolatie van vloer, dak en buitenmuren, driedubbele 
beglazing en luchtdicht bouwen.

 

Afzonderlijke warmtepompen met bodembron voor ruimteverwarming 
en warm tapwater, vloerverwarming, mechanische afzuiging met 
CO²-sensoren en 190 PV-panelen op het dak.

Ontwikkeling van een voorspellende (digitale) tweeling voor 
prestatie-optimalisatie, balanceren van de netbelasting op gebouw- 
en wijkniveau en prestatiegarantie binnen de levenscyclus voor 
energiebesparing en binnenklimaat.

Passieve systemen: 

Geoptimaliseerde geïsoleerde gebouwschil, driedubbele beglazing en 
luchtdicht bouwen.

Actieve systemen: 

Fotovoltaïsche elektriciteitscentrale; warmtepompen voor grond- en 
afvalwater voor verwarming en sanitair warm water. Mechanische 
afvoerluchtventilatie.

Actieve systemen:  

Gecentraliseerde warmtepomp voor warm tapwater en verwarming. 
PV panelen voor de energieopwekking.

Energiedeling met andere openbare gebouwen in de buurt, de belast-
ing van het net wordt verminderd en aangepast, de gegevens van 
energieopwekking en -verbruik worden gedeeld met het medisch 
centrum, de opwekking van duurzame energie gaat verder dan de 
eisen van het bouwbesluit, bij de overheidsopdrachten voor bouww-
erken worden duurzaamheids- en milieueisen opgenomen.

Passieve systemen:

Geoptimaliseerde isolatie voor elke gevel, zonwering (om oververhit-
ting in de zomer tegen te gaan), controle van het absorptievermogen 
van materialen en optimale verhouding van ramen in gevels.

Het regionale huisvestingsagentschap (Agència de l'Habitatge de 
Catalunya) begeleidt, communiceert en betrekt de bewoners op 
doeltreffende wijze bij hun nieuwe woning, en houdt toezicht op de 
exploitatie van het gebouw, het onderhoud en de huurprijzen.

De voorzieningen zullen op buurtniveau worden gedeeld met een 
medisch centrum. Een energiemanager zal belast zijn met het toezicht 
op en de optimalisering van de behoeften en de energieproductie van 
beide gebouwen. 

Innovaties: 

Slimme-huistechnologie (productie, verbruik & comfort), evaluatie en 
optimalisatie van het gebruikersgedrag, energiepiekbesparing als 
resultaat van dynamische energiemodellering, groene daken en 
inachtneming van aspecten van aanpassing aan de klimaatverander-
ing.

Innovaties: 

Innovaties:

Actieve systemen:

PV-productie in de wijk en EV-laadstations worden in de simulaties 
van de demo meegenomen.  
Het 'maatschappelijk mooi'-concept heeft de gemeente Uden, de 
sociale woningbouw van Area, de sociale zorg van Labyrint en de 
projectontwikkelaar Hendriks Coppelmans samengebracht. 

In de ontwerpfase is een groep huurders-ambassadeurs 
aangewezen om gemeenschapsvormende activiteiten te leiden en een 
dynamische sociale omgeving te creëren. Zij zullen ook verantwoor-
delijk zijn voor de bewustmaking en de begeleiding van de gemeen-
schap in verband met het SPEN-concept.


