Gemeente Heusden

Heusden, 26 februari 2010

‘Wij maken de wereld
zoals we denken dat hij moet zijn’
Heusden, 26 febr. De informatieavond gisteren over één van de duurzaamste wijken in ontwikkeling,
Geerpark in de gemeente Heusden, was een groot succes. De tweehonderd stoelen in de vuurrode
Koningszaal van het voormalige Land van Ooit waren volledig bezet. Een even groot aantal mensen
volgde staande de wervelende presentaties van Mascha Onderwater, landschapsarchitect bij
Bureau B+B, en vooral die van ‘verbeeldend onderzoeker’ en architect Noud te Riele. Te Riele
definieerde duurzaamheid als ‘je lekker voelen in de wijk’ en riep de mensen in de zaal op om
‘de ruimte voor avontuur zelf in te vullen’. ‘Wij maken de wereld zoals wij denken dat hij moet
zijn,’ aldus de bevlogen Te Riele, die als ‘geweten’ bij het project betrokken is.
Geerpark is een gebied van circa 46 ha, gelegen tegen de kern van Vlijmen, waar 730-800 duurzame
woningen worden ontwikkeld in een groene, waterrijke nieuwbouwwijk. De gemeente Heusden,
woningbouwcorporatie Woonveste, de provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas zijn
een samenwerkingsverband aangegaan om een aantal ambities te realiseren, zoals de bouw van
betaalbare woningen zonder energienota. Om uit te testen hoe ver het energieverbruik kan worden
teruggedrongen, zal een aantal proefwoningen worden gebouwd. Het streven naar energieneutrale
woningen, of – nog beter – woningen die per saldo meer energie produceren dan verbruiken, getuigt
van een vooruitziende blik, maar ook van financiële behoedzaamheid. ‘Als de rijksoverheid in 2020
voorschrijft dat alle nieuwbouwwoningen energieneutraal moeten zijn, dan worden alle woningen
die dat niet zijn ineens minder waard,’ aldus directeur Aart Jan Gorter van Woonveste.
Vanaf nu zullen omwonenden en aspirant bewoners bij de verdere uitwerking van de plannen
worden betrokken, zo beloofden Gorter en diens evenknie bij de gemeente Heusden, wethouder
Adriaan van Mierlo. Laatstgenoemde gaf te kennen dat hij een grote fan is van groene gevels en
daken. ‘Geerpark ambieert een groene wijk te zijn,’ zo reageerde Van Mierlo op een kritische
vraag uit de zaal. ‘Dat kan hem niet alleen in de kleur van de bomen zitten.’
Voor meer informatie over Geerpark en de informatieavond, zie www.geerpark.nl

Aan Geerpark werken samen:

