8. Energieverdichting
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ENERGIEVERDICHTING ALS HEFBOOM
De gemeente Sittard-Geleen staat voor een lastig dilemma;
de demografische krimp zorgt voor een versnippering van
eigendommen en leegstand. Dit leidt tot een achteruitgang
van de binnenstad en haar voorzieningenniveau. Bovendien
wordt de gemeente getekend door een demografische
transformatie. De inwoners verouderen en de generaties
XYZ verlaten de stad. Deze generaties verhuizen niet
alleen vanwege de betaalbaarheid, werkgelegenheid en
het voorzieningenniveau, maar kiezen steeds bewuster
voor zingeving en een gezond, duurzaam leven. Hoe kan
het centrum van Geleen zich in de toekomst weer op een
positieve manier onderscheiden als woonlocatie?
Het is tijd om na te denken over een transformatie van
het centrum die hand in hand gaat met een duurzame
energietransitie én complementaire vormen van samen
wonen in de stad. Om dit te bereiken stellen wij een proces
van verdichting voor. Niet enkel een verdichting in de
woningdichtheid, maar voornamelijk in de vorm van een
energieverdichting. Een clustering van energienetwerken
en voorzieningen die de huidige én de toekomstige
woningvoorraad aan elkaar knoopt; middels geschakelde
energiebronnen, collectieve renovaties met lage energetische
verliezen, collectieve warmtenetten en gedeelde mobiliteit. Dit
gemeenschappelijk eigendom zal het sociale weefsel van de
stad versterken. Kortom; wij geloven in een energieverdichting
als ruggengraat voor collectief wonen in de binnenstad.
Door energie-productie
en consumptie collectief
te organiseren in energiewijken, treden er veel
minder energieverliezen
op en kunnen nieuwe
energie-coalities onderling
energieoverschotten
uitwisselen.

VAN ENERGIEVERDICHTING NAAR NIEUWE
WOONMODELLEN
Onze ontwikkelstrategie is een acupunctuur van verdichten,
verdunnen en vernieuwen vanuit een energetisch perspectief;
Stap 1 - Energetisch verdichten en collectieve renovatie:
Het in kaart brengen en koppelen van de aanwezige en
potentiële energiebronnen, energiebehoeften in de buurt,
aanwezige en benodigde energieproductie, energiedichtheid
en potentiële uitbreidbaarheid. Waar nodig aanvullen met
nieuwe duurzame energiebronnen zoals zonne-energie,
warmtenetten, bio-massaketels, geothermische installaties.
Daarnaast kan er nagedacht worden over een lokaal netwerk
voor hergebruik van (bouw)elementen en collectieve
renovaties om energieverlies te beperken.
Stap 2 - Verdunnen: Naast een energieverdichting zal er
een strategische verdunning moeten plaatsvinden van het
bestaande gebouwenbestand en een ontharding van het
centrum; om ruimte te scheppen voor buffercapaciteit en
waterhuishouding, afvalinzameling, voor vegetatie en als
biotoop voor insecten en dieren.
Stap 3 - Herverkavelen en verdichten: De gemeente kan
helpen bij het strategisch clusteren en herverkavelen van het
huidige gebouwenbestand. Dit biedt kansen om leegstand
te activeren en geeft ruimte voor collectieve initiatieven en
gemeenschappelijk eigendom. De verdichting gaat over
efficient en meervoudig ruimtegebruik en zoekt

naar complementaire samenwerkingen tussen het private
en publieke domein (een energie-neutraal marktplein,
restwarmte uit het crematorium, Het Groene Net etc.).
Een collectieve aanpak op de schaal van een woonblok/
buurt/energiecluster krijgt zo voldoende massa en bindt de
bewoners aan de buurt én aan elkaar.
De voorgestelde strategieën kijken verder dan alleen het
wonen, maar vloeien door in de gehele leefomgeving. Een
levendig centrum karakteriseert zich door haar totale werking
en krijgt vorm door de nabijheid en verwevenheid van
functies. In plaats van de huidige individuele aanpak wordt er
nagedacht over een collectief antwoord.
Geleen

Relatie tussen
‘energiepotentieel’ en
‘verstedelijkingsgraad’.
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INCLUSIEF, DUURZAAM EN GEZOND
De gemeente kan helpen bij het herverkavelen en verdichten
van delen van de binnenstad. Het clusteren van woningen
en energievoorzieningen helpt om het vastgoed te
collectiviseren en stopt de verregaande versnippering van
de eigendomsstructuur. Dit geeft de ruimte aan één partij
(een woningcoöperatie, een wooncollectief of een actor met
een belangrijke grondpositie) om controle uit te oefenen en
meer collectieve maatregelen te nemen. Een deel van het
opgebouwde kapitaal dat voortvloeit uit deze investeringen
zal weer doorvloeien naar het collectief. Middels lokaal
ondernemerschap, microkredieten en subsidies kan het
gemeenschappelijke eigendom verder uitgebouwd worden;
denk hierbij aan gedeelde mobiliteit, afvalscheiding, lokale
bedrijvigheid, gemeenschappelijke groenvoorzieningen en
voedselproductie.
Het centrum van Geleen is dé plek bij uitstek om te
experimenteren met een energieverdichting en nieuwe
woonmodellen. De dichtheid van het centrum biedt de
juiste maat voor collectieve investeringen. De huidige
leegstand geeft ruimte aan nieuwe woonvormen, zoals
coöperatieve woonverbanden, bouwgroepen, bachelorwoningen, geclusterde starterswoningen, collectieve
woonvoorzieningen voor alleenstaanden, éénoudergezinnen
en meergeneratiewoningen. Het wonen in de
binnenstad van Geleen gaat verder dan vier
muren en een dak, het gaat over inclusief
wonen, duurzaam wonen en gezond
wonen. Dit zijn volgens ons de
waarden die passen bij de
nieuwe identiteit van het
centrum van Geleen.
Geaccumuleerd potentieel
energievermogen (van zowel
geothermie, zonne-energie als
windenergie) in verhouding tot de
energievraag. Hoe donkerder, hoe
hoger de netto-energiebalans.
Geleen heeft een gunstige positie
in de regio.
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EEN CLUSTERING VAN
ENERGIENETWERKEN
KNOOP DE LOSSE
ENTITEITEN AAN
ELKAAR EN ZORGT
VOOR EEN NIEUWE
BALANS

The ‘pilot’ boat is currently on land. It is
the first of the 14 boats that have been
completely refurbished to a sustainable
artist studio.

energieverdichting

HET ENERGIEVERDICHTING
FUNGEERT ALS ORTHOPEDISCH
HULPMIDDEL OM DE LEEGSTAND
EN VERSNIPPERING OM TE BUIGEN
IN EEN STERKE EN DUURZAME
RUGGENGRAAT VOOR DE
TOEKOMST.

Alexander Calder - Mobile in evenwicht

ENERGIEVERDICHTING
HET CREMATORIUM
IN GELEEN GEEFT HET
GOEDE VOORBEELD:
DE RESTWARMTE DIE
VRIJKOMT WORDT
GEBRUIKT VOOR DE
VERWARMING VAN
HET GEBOUW. EEN
ANDER VOORBEELD
IS HET CREMATORIUM
IN REDDITCH (UK). DIT
GEBOUW VOORZIET HET
LOKALE ZWEMBAD VAN
WARMTE.
Crematorium in Redditch, UK

IN BELGIE WORDT, VANUIT
HET AGENTSCHAP VLAAMS
BOUWMEESTER, VEEL
ONDERZOEK GEDAAN NAAR
NIEUWE VORMEN VAN
ENERGIELANDSCHAPPEN,
ENERGIE- EN KLIMAATWIJKEN.
WIJ BESCHOUWEN DIT ALS
WAARDEVOLLE BRONNEN EN
INSTERESSANTE KANSEN
VOOR KENNISUITWISSELING IN
DE TOEKOMST.

IN NEDERLAND WORDT AL VOLOP GEËXPERIMENTEERD MET HET
BOUWEN VAN DUURZAME WOONWIJKEN MET GECLUSTERDE
ENERGIEVOORZIENINGEN. HET PROJECT SCHOONSCHIP IN
AMSTERDAM GEEFT DE BEWONERS ZELFS EEN UITGESPROKEN
DUURZAME IDENTITEIT. HET IS TIJD OM NIET ENKEL NA TE DENKEN
OVER ENERGIESTRATEGIEEN VOOR NIEUWBOUWWIJKEN, MAAR OOK
VOOR RENOVATIES VAN BINNENSTEDEN.
Nieuwe duurzame wijken - Circulair Buiksloterham (boven) en Schoonschip (onder)

Team Vlaams Bouwmeester - Publicaties rondom het thema klimaat- en energiewijken

VAN ENERGIEVERDICHTING
NAAR NIEUWE
WOONMODELLEN
Waar mensen dicht bij elkaar
wonen onstaan kansen
voor collectieve productie
en gemeenschappelijk
eigendom. Stedelijke
woonwijken kunnen zich
verenigen in energiecoalities
die de eigen energievraag
in evenwicht houden.
Inspirende voorbeelden van
binnenstedelijk collectief
wonen en verdichten zijn er
genoeg.

51n4e - Buda Art Centre, verdichten in Kortrijk

Edificio Torrero - collectief transformatieproject Monzón, Spanje

Ronald Janssen - Tandwielenfabriek Blom, Amsterdam

Volt Architecten - Lofts Rodebroek in Ronse, Belgie

Magrittewijk - stadsvernieuwingsprogramma in Brussel

BETA Architecten - Driegeneratiehuis, Amsterdam

Bastiaan Jongerius - CPO woningen aan de Elandsstraat , Amsterdam

INCLUSIEF, DUURZAAM EN
GEZOND
Bij de gedachte aan efficient
ruimtegebruik en kleinschalige
verdichting laten wij ons
inspireren door optoppingen
en inpassingen middels
lichtgewichte en duurzame
constructies, zoals CLT.

Sergison Bates - optopping Wandsworth in Londen, UK

MVRDV - Didden Village in Rotterdam

Herzog& de Meuron - optopping Dornacherplatz in Solothurn, Zwitserland

Steven Delva en Stefan Bennebroek - Stout & Co Amsterdam

