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Samenvatting
RiBuilT (Research Institute for the Built environment of Tomorrow) heeft een verkenning uitgevoerd
naar de aanpak van een Bestaande Wijk van Morgen die na de transitieperiode netto geen energie,
materialen en water meer gebruikt. De wijk Kerkrade West is hierbij gekozen als testcase voor deze
aanpak en de lijst met acties en de bijbehorende tijdlijn kunnen als richtlijn worden gebruikt voor het
formuleren van nieuw beleid in de gemeente. Deze paper is een verkenning naar milieuneutrale
wijken is daarom niet definitief. Veel opties zijn nog niet in beschouwing genomen en/of vergen nader
onderzoek en tijdens de onderzoeksperiode zijn er veel vragen bijgekomen waar we nog geen
concreet antwoord op hebben. In de conclusies en discussie zal hier daarom uitgebreid bij worden
stilgestaan.
De basis van deze aanpak vormt de Urban Harvest-plus methode. Deze methode en de achtergrond
wordt uitgebreid beschreven in Deel A van deze studie waarbij de 5 stappen de leidraad vormen voor
het sluiten van de kringloop voor de bronnen energie, materialen en water in Kerkrade West:
1. Produceren
Bepalen van de maximale productiepotentie
2. Reorganiseren
Vraag anders invullen waarbij in dezelfde functie wordt vorozien basis
3. Reduceren
Direct de vraag verminderen
4. Optimaliseren
Cascaderen en combineren van vraag en aanbod
5. Maximaliseren
Maximale voorziening in de behoeften na bronnencombinaties
Voor elke bron is eerst apart gekeken wat de maximale productie in het aanbod en de vermindering in
de vraag kon zijn door te reorganiseren en reduceren, nog voorafgegaan door een nulmeting. In de
optimalisatieslag is er een keuze gemaakt op basis van de geformuleerde principes en regels uit de
hieruit voortkomende lijst met opties waarbij enkelen een dubbele claim betreffen, zoals het
dakoppervlak voor zonnepanelen of zonnecollectoren te gebruiken. Nadat voor elke bron de aanpak is
gedefinieerd, worden de drie plannen naast elkaar gelegd en ook hier een oplossing gezocht voor de
conflicten die er tussen de plannen bestaan, zoals de grote hoeveelheden staal die nodig zijn voor de
constructie van windmolens voor elektriciteitsproductie.
Sociale en economische aspecten zijn in dit deel nog niet meegenomen en zullen uitgebreid behandeld
worden in Deel C. Deze verkenning biedt daarom nog vele mogelijkheden voor vervolgonderzoek en
daagt uit tot het vinden van creatieve oplossingen teneinde de transitie naar een duurzame wijk tot
stand te brengen. Onder andere in Deel D van deze studie zullen specifieke cases uit Kerkrade West
verder worden onderzocht.
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Introductie
Deze studie is een ambitieuze verkenning van RiBuilT en moet duidelijk maken wat het betekent om
als een Bestaande Wijk van Morgen te worden, oftewel een reeds bestaande wijk die na de transitie
volledig zelfstandig zal zijn in energie-, materiaal- en watervoorziening en niet langer onze bronnen
zal uitputten. De Urban Harvest-plus methode geeft inzicht in de noodzaak en consequenties van deze
transitie en welke stappen moeten worden genomen om te komen tot deze zogenaamde nul-situatie.
Deze methode is gebaseerd op het sluiten van de kringlopen van verschillende bronnen binnen het
stedelijke gebied waarbij ernaar zal worden gestreefd uitsluitend gebruik te maken van hernieuwbare
én lokale bronnen.
De studie is uitgevoerd door RiBuilT (Research Institute for the Built environment of Tomorrow), een
onderzoeksinstituut van de Hogeschool Zuyd in Heerlen, met als doel een model te ontwikkelen voor
de transitie naar nul-wijken, -steden, -gebouwde omgevingen in Limburg en daarbuiten. Hierbij wordt
niet alleen naar het verduurzamen en verzelfstandigen van de energievoorziening gekeken, maar ook
naar het toepassen van hernieuwbare materialen in de bouw en het beheren van kwaliteit in de
waterketen.
Naast deze studie naar de Bestaande Wijk van Morgen loopt er ook een studie naar de Nieuwe Wijk
van Morgen voor nieuwbouwprojecten. In overleg met de samenwerkende partijen binnen dit project
(waaronder de grote woningbouwverenigingen van Limburg) bleek dat er ook behoefte was aan een
plan van aanpak voor het verduurzamen van een bestaande gebouwde omgeving waarna de
Bestaande Wijk van Morgen is ontstaan. De wijk Kerkrade West is voorgedragen als case study voor
deze aanpak, omdat daar recentelijk Integrale Gebiedsvisies voor zijn opgesteld en omdat deze wijk te
maken heeft met krimp, een trend waar steeds meer Limburgse gemeenten mee te maken krijgen.
De studie is opgedeeld in 4 rapporten. Deel A geeft uitleg over de achtergrond en theorie van de
Urban Harvest-plus methodiek en van de aanpak van een bestaande Wijk van Morgen. In deel B, dit
deel, wordt deze aanpak toegepast op de wijk Kerkrade West als test van de methodiek die als
leidraad kan dienen voor nog te ontwikkelen beleid in de gemeente. Deel C is een kant-en-klare
aanpak voor beleidsmakers van andere gemeenten op weg naar bronnenneutrale wijk/stad/gebouwde
omgeving. In deel D tenslotte worden gebiedsspecifieke sociale en economische aspecten, zoals
krimp, betrokken in de aanpak.
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Kerkrade West

Kerkrade West 2010
Kerkrade West is een Wijk van Kerkrade met een oppervlak
van ca 1.000 ha. De wijk is opgedeeld in de buurten
Kaalheide, Heilust, Spekholzerheide, Gracht, Terwinselen en
Dentgenbach. Het aantal woningen in Kerkrade West
bedraagt zo’n 7.200, waarvan ongeveer de helft
huurwoningen. In bijlage A zijn meer concrete gegevens te
vinden van de wijk
Kerkrade West is gegroeid uit diverse kleine kernen, die door
uitbreiding aan elkaar zijn gelinked. De huizen en gebouwen
stammen voornamelijk uit de naoorlogse periode, met
enkele recente nieuwbouwwijkjes. Er wonen ca 16.000
mensen in het gebied, maar het gebied is wel aan het
krimpen (iets wat in dit hoofdstuk nog niet wordt
meegenomen) en kent enkele wijken met sociale problemen.
In het algemeen treft men er zeer diverse bouwstijlen aan
en ook de particuliere woningen kennen een grote
verscheidenheid door individuele bouw en vele latere
modificaties.
Figuur 1 Wijk- en buurtindeling Kerkrade
De bebouwing is redelijk geconcentreerd, waardoor de wijk ook
nog grote open gebieden kent met een groot recreatie gebied (oa
GaiA Park) en een natuurgebied met een meer en een kasteel.
Tabel 1 Overzicht landgebruik Kerkrade West 2003
Tegelijkertijd bevinden zich grote winkelgebieden rond het
Rodastadion langs de snelweg en midden in het
Landgebruik Kerkrade West 2003
recreatiegebied (dat overloopt in een Heerlens deel, een
Hectare
bedrijventerrein voor zware industrie).
Stedelijk bodemgebruik
Circa 20% van het gebied is landbouwgebied. Aan de zuidkant
Bebouwd
445
grenst het gebied aan Duitsland, min of meer gescheiden door
Semi-bebouwd
88
de spoorlijn, waar in het recente verleden twee windturbines zijn
Spoor en wegen
53
gerealiseerd. Naast het Cranenweyermeer zijn er ook nog een
Recreatie
121
aantal kleine waterbronnen en stroomt er een beek door het
Subtotaal stedelijk
707
gebied, de Anselderbeek.
Op basis van het landgebruik in de wijk, zie tabel 1, is een Urbat
(Urban Average Tissue) van het gebied gemaakt die een indruk
geeft van het gemiddelde landgebruik in Kerkrade West per
hectare1, zie figuur 2.

Niet-stedelijk bodemgebruik
Agrarisch terrein
Bos en natuur
Subtotaal niet-stedelijk

217
63
280

Totaal Land

987

Totaal Water

19

Totaal Oppervlak

1

1006

Centraal Planbureau voor de Statistiek
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Figuur 2Gemiddelde hectare voor Kerkrade West

(Her)ontwikkelingsplannen
Leidraad voor wijkontwikkeling in Kerkrade zijn momenteel de Integrale Gebiedsvisies die zijn
vervaardigd voor Kerkrade-West, Kerkrade-Noord en Kerkrade-Oost. Hierin wordt een visie gegeven
op de gewenste ontwikkelingen in de periode 2006 - 2015, op alle terreinen van beleid. De gemeente
heeft deze Integrale Gebiedsvisies opgesteld in samenwerking met bewoners, corporaties, instellingen
en andere partners in de wijken. Deze integrale gebiedsvisies zullen in deel D van dit project worden
meegenomen waar ze de geformuleerde duurzaamheidambities ondersteunen of tenminste niet
nadelig beinvloeden. Waar ze conflicteren met de geformuleerde duurzaamheidsambities, zullen
alternatieve voorstellen worden ontwikkeld.
Woonmaatschappij Hestia groep beheert woningen in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf. In
Kerkrade-West beheert Hestia groep ruim 2.500 woningen, verspreid over de wijken Heilust,
Spekholzerheide, Gracht, KaSalheide en Terwinselen. In de wijk Heilust is Hestia groep bezig met een
omvangrijk herstructureringsproject gericht op verbetering van de leefbaarheid.
In Heilust worden gefaseerd en verspreid over een periode van 10 jaar 500 bestaande woningen
gesloopt, waarvoor 300 nieuwbouwwoningen terugkomen. Hestia groep speelt hiermee in op de
demografische ontwikkelingen in Parkstad. Immers, de bevolking in Parkstad krimpt. Dat betekent dat
het bewonersaantal daalt in deze regio. De bebouwing in de wijk kan daardoor een stuk minder dicht
zijn, waardoor bijvoorbeeld meer ruimte beschikbaar komt voor groenvoorziening. In deel B wordt dit
echter nog niet meegenomen, wel in de implementatieverkenning in een later deel D.
In 2008 is Kerkrade West (met name de wijk Heilust) onderwerp geweest van het ‘Ontwerplab Krimp
Parkstad Limburg’2. In 2009 is door de Gemeente Kerkrade, Woonmaatschappij Hestia en diverse
andere partners waaronder de provincie en SenterNovem, een Convenant Energiebesparing 20092011 getekend met daarin een tiental concrete afspraken om te komen tot energiebesparing
waaronder duurzaam bouwen en het energiezuiniger maken van bestaande woningen. Afspraken in
het convenant hebben ook betrekking op het stimuleren van innovatie en het delen van kennis. Deze
proactieve houding heeft de mogelijkheid geboden tot samenwerking met de Hogeschool Zuyd.
2

‘Parkstad’ is de verzamelnaam voor gemeenten in oostelijk Limburg.
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Komende jaren zal ook de nieuw geplande ringweg door ‘Parkstad’ (verzamelnaam voor gemeenten in
het oostelijk Limburgs gebied) de wijk gaan doorkruisen. Het tracé is echter nog niet definitief.
Relatie met regionale en gemeentelijke woonvisie
De woningmarkt in Parkstad wordt gekenmerkt door krimp en dit zal de komende jaren alleen maar
sterker naar voren komen. Dat deze krimp van grote invloed zal zijn op de woningmarkt in Parkstad
wordt pas sinds kort echt erkend door de verschillende belanghebbenden. Vanuit verschillende
initiatieven wordt geprobeerd de regio voor te bereiden op de krimp en de consequenties hiervan.
Vanuit Parkstad zijn een drietal doelen geformuleerd op het gebied van wonen:
• Krimp als kans zien;
• Het geven van een kwaliteitsimpuls aan het wonen in Parkstad door het stimuleren van
innovatie en vernieuwing;
• Bewoners meer kansen geven om hun woonwensen te realiseren door een aanbod te
genereren dat hier beter bij aansluit.
De transitie naar een bronnenneutrale wijk kan hier voor een deel in voorzien. De ruimte die vrij komt
door krimp kan benut worden voor de opwekking van energie, de berging en zuivering van water, het
produceren van bouwmateriaal door bijvoorbeeld aanplant of hergebruik van vrijkomend
bouwmateriaal t.g.v. sloop, etc. Daarnaast biedt deze aanpak voor een duurzame gebiedsontwikkeling
talloze mogelijkheden voor innovatie. En doordat bestaande woningen en gebouwen toch zullen
worden gerenoveerd er verduurzaamd kan ook beter tegemoet worden gekomen aan de woonwensen
van de bewoners.
Relatie met andere gebiedsontwikkelingen
De pilot Kerkrade West wordt in principe zo uitgevoerd, dat deze als een model voor andere
gebiedsplannen kan worden gebruikt. Dat wil zeggen dat in eerste instantie gebiedsspecifieke
eigenschappen en ontwikkelingen buiten beschouwing worden gelaten. Sociale en economische
aspecten worden pas in een latere fase als variabele meegenomen. Het effect van bijvoorbeeld krimp
wordt hierdoor beter zichtbaar door de aanpassingen in de aanpak weer te geven als gevolg daarvan.
Deel B, de milieuanalyse is dus een klinische analyse, reproduceerbaar voor andere gebieden. Deel D
zal ingaan op de gebiedsspecifieke omstandigheden als investeringsruimte, demografisch
ontwikkelingen en zo meer.

Kerkrade West 2050
In overleg met samenwerkende partijen binnen de (nieuwbouw-)Wijk van Morgen, is gekozen voor
Kerkrade West als pilot voor de Bestaande Wijk van Morgen. De gemeente Kerkrade heeft hier in
eerste instantie haar medewerking aan verleend, evanals de betrokken woningbouwverenigingen. De
studie is nadrukkelijk een ambitieuze verkenning uitgevoerd door RiBuilT en dient als leidraad voor
verder te ontwikkelen beleid. In theorie is het brongebruik van bijvoorbeeld woningen binnen een
Bestaande Wijk van Morgen afhankelijk van het beschikbare (hernieuwbare) volume in de wijk, maar
voor de woningen in Kerkrade West zal dat niet direct maatgevend zijn. Het belangrijkste is de
oriëntering op het sluiten van de kringlopen. Deze studie moet duidelijk maken wat het betekent
wanneer een wijk volledig op hernieuwbare en gerecyclede bronnen is gebaseerd en welke stappen
moeten worden genomen om te komen tot een Bestaande Wijk voor Morgen in 2050.
Er zijn verschillende gradaties mogelijk in de uiteindelijke ambitie van een Bestaande Wijk voor
Morgen. Omdat de gemeente hier nog geen besluit over heeft genomen, gaan we voor deze studie
daarom uit van de volgende doelstellingen:

Energieplus
Kerkrade West wordt een energieleverende wijk. Al het energiegebruik in de wijk wordt geleverd door
duurzame energieproduktie binnen de wijk, met een restant voor ‘export’.

6

Materiaal-neutraal en ‘near-zero’
Streven naar het gebruik van uitsluitend hernieuwbare en gerecyclede materialen uit het eigen
gebied.

Waterneutraal
Het water verlaat het gebied weer in minimaal dezelfde kwaliteit als dat het is binnengekomen.
Het zij hier met nadruk gesteld dat dit een analyse en planvorming is om een transitie tot stand te
brengen naar een milieuneutrale gebouwde omgeving. Een dergelijke omslag kan niet van vandaag op
morgen plaatsvinden en transitiedenken gaat er daarom van uit dat er enkele decennia nodig zijn om
die omslag tot stand te brengen. In Nederland hebben bijvoorbeeld meerdere steden aangegeven
klimaatneutraal te willen worden waarbij ze een termijn van 20-30 jaar hanteren, afhankelijk van de
grootte van de stad. Deze steden hebben echter alleen nog maar naar het energiegebruik gekeken en
nog niet naar materialen en water. Voor Kerkrade West is gekozen voor een traject van 40 jaar, dus
tot 2050.
Uiteraard is dit geschreven met de kennis van vandaag. Er kunnen komende decennia nog
ontwikkelingen plaatsvinden die dit proces al dan niet kunnen versnellen dan wel veranderen.
Regelmatig zal daarom deze studie moeten worden herzien en eventueel worden bijgesteld. De
richting en einddoel blijven evenwel hetzelfde.
Afbakening
Onder Kerkrade-west wordt het gebied verstaan dat zich binnen de oranje lijnen bevindt, zie figuur 3.
Voor dit gebied analyseert deze studie hoe de stromen voor energie, materialen en water lopen en
hoe de kringlopen kunnen worden gesloten. De vraag is hoeveel het gebied zelf kan produceren en
kan zij hiermee in de vraag voorzien?
Niet voor alle bronnen zal het zelfde schaal niveau het ideale uitgangspunt zijn: sommige bronnen
vergen een groter schaalniveau beschouwing, regio of landelijk, andere een kleiner: buurt of gebouw.
Voor sommige bronnen zal het schaalniveau moeten worden opgerekt, zoals bij voedsel. Een relatief
klein urbaan systeem als Kerkrade West kan niet in zijn eigen voedsel voorzien. Op regionaal niveau
kan dat echter wel. Echter, algemeen geldt, zoals in deel A beschreven, dat uitgegaan dient te worden
van de potentie van het eigen gebied als start. Dat kan de bouwplaats zijn, bij een
gebouwoptimalisatie of een wijk zoals hier het geval is met betrekking tot herontwikkeling van een
bestaand gebied.
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Figuur 3 Systeemgrens Kerkrade West
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Aanpak volgens Urban Harvest-plus methodiek
Als het gaat om energie, water en grondstoffenvoorziening in de Bestaande wijk van Morgen, dan is
het sluiten van kringlopen de centrale leidraad voor zowel het gebied als de gebouwen en projecten
daarvan. Voor alle drie de kringlopen zal daarom eerst apart een Plan van Aanpak worden geschetst
waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de bronnen binnen het gebied, overigens met behoud
van het huidige comfort- en welvaartsniveau. Vervolgens worden deze plannen naast elkaar gelegd
om te kijken hoe we ze kunnen integreren om de totale opbrengst in het gebied te maximaliseren. De
Urban Harvest aanpak kan daarmee in 5 stappen worden beschreven, zie ook figuur 4:
1.
2.
3.
4.
5.

Produceren
Reorganiseren
Reduceren
Optimaliseren
Maximaliseren

Bepalen van de maximale productiepotentie
Vraag anders invullen waarbij in dezelfde functie wordt vorozien basis
Direct de vraag verminderen
Cascaderen en combineren van vraag en aanbod
Maximale voorziening in de behoeften na bronnencombinaties

Stap 1 t/m 4 zijn per bron afzonderlijk, in stap 5 worden ze gecombineerd. Voorafgaand aan deze
stappen zullen we eerst de huidige situatie van het gebied in beeld brengen, de zogenaamde
nulmeting. Hieronder geven we een korte toelichting op de eerste vier stappen en de nulmeting. De
maximalisatiestap, stap 5, wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.
Verder zijn toekomstige ontwikkelingen (zoals krimp) en sociale en economische aspecten nog niet
meegenomen in de berekeningen, zie ‘realiseren’ in de figuur. In deel D zullen deze ontwikkelingen
gespecificeerd worden en zal de invloed hiervan op Kerkrade West en de transitie in kaart worden
gebracht.

Figuur 4 Schematisch overzicht Urban Harvest –plus methode
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Toelichting
In feite is het de aanpak van Urban Harvest om een groot imaginair hek om het gebied te zetten en te
meten wat de energie-, water- en materiaalstromen in diverse vormen en kwaliteiten voor
verschillende sectoren zijn binnen dat gebied. Het ‘meten aan de poort’ is de enig echte manier om te
garanderen dat er ook daadwerkelijk milieuwinst geboekt wordt. Informatie in deze vorm is echter
niet beschikbaar, deels ook vanwege bescherming van de gegevens (voornamelijk voor wat betreft
bedrijven). Veel gegevens zijn daarom gebaseerd op inschatting op basis van landelijke gemiddelden.
Hier en daar zijn berekeningen bij benadering gemaakt of onderbouwde aannames gedaan.
Verder geldt voor alle bronnen dat er een mismatch kan ontstaan tussen vraag en aanbod:
• De energie is niet in de goede vorm aanwezig: Je hebt bijvoorbeeld zonlicht en je hebt
elektriciteit, koude of warmte nodig. Conversie van energie is dan noodzakelijk;
• De energie is niet op de goede plaats aanwezig: Je hebt bijvoorbeeld restwarmte in een
industriegebied terwijl er warmtevraag is in een woongebied: Energie-transport is nodig;
• De energie is niet op de goede tijd aanwezig: Overdag is er zonlicht en ’s avonds niet. Er is
dan opslag van energie nodig.
In deze studie is daar op globaal niveau rekening mee gehouden, er zijn echter gedetailleerde
berekening nodig voor een praktische uitwerking.

Energieanalyse
De ambitie op het gebied van energie is om een energieproducerende wijk te realiseren op basis van
de hernieuwbare bronnen die binnen het gebied aanwezig zijn. Met andere woorden, het gebruik van
fossiele brandstoffen behoort daarmee tot het verleden. Dat is ook het uitgangspunt, reden waarom
er in principe niet gekeken wordt naar het hergebruiken van restwarmte uit de bestaande fossiele
energie gebruikende industrie. Na de transitie zal deze er niet meer zijn en wordt nu dus ook niet
meegenomen. We maken hierbij onderscheid in elektriciteit, warmte en brandstoffen. Door het
ontbreken van gegevens is vraag en aanbod van koude in deze studie niet meegenomen. Uitleg en
details van onderstaande berekeningen zijn te vinden in de bijlage ‘energieberekeningen’.

Nulmeting
Huidige vraag
De totale energievraag per jaar in Kerkrade West is berekend op 480.800
MWh elektriciteit (4.438.154 GJ primair), 2.652.650 GJ warmte (hoge en
lage temp) en 17 miljoen liter brandstof voor vervoer (618.230 GJ) plus
3.300 GJ brandstof bestemd voor de industrie.

Huidige productie
Na eigen telling blijkt dat er op zo’n 500 woningen in Kerkrade West
zonneboilers zijn geplaatst. Elke boiler bespaart gemiddeld 4,5 GJ aan gas
voor warmteproductie, dus 2.250 GJ primaire energie per jaar.
Daarnaast staan er ook 2 windturbines aan de rand van het gebied. Zij
hebben elk een vermogen van 2,5 MW en kunnen ca. 5.000 MWh op
jaarbasis opleveren, samen 92.308 GJ primaire energie.

Conclusie nulmeting
Er is geen grote elektriciteitscentrale of warmtebron aanwezig of in
gebruik op dit moment in het gebied. Kerkrade West is daarom in grote
mate afhankelijk van import van energie van buiten het gebied. Deze
energie is hoofdzakelijk gegenereerd met fossiele brandstoffen. Gemiddeld
is slechts 3% van het totale energiegebruik in Nederland duurzaam en 6%
van het elektriciteitsgebruik. De balans valt daarom negatief uit voor elk
type energie, zie de gele vakjes in tabel 2. Het streven van deze studie is
om de balans positief te laten uitslaan, zodat het gebied
energieproducerend wordt en duurzame energie kan gaan exporteren.
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Tabel 1 Huidig energiegebruik en duurzame energieproductie in Kerkrade West
ENERGIE - Nulmeting
Gebruik
Productie
Balans
(GJ/jaar)

Elektriciteit
Wind
Subtotaal
Warmte
Zonnecollectoren
Subtotaal
Brandstof
Subtotaal
Totaal

4.438.154
92.308
92.308

-4.345.846

2.652.650

2.250
2.250

-2.650.400

621.530
621.530

0
0

-621.530

7.712.334

94.558

-7.617.776

4.438.154
2.652.650

Produceren
Electriciteit
Het maximaliseren van de productie begint bij zonnecellen,
want het direct omzetten van zonnestraling in energie is de
meest effectieve manier van energieproductie gekeken naar
de opbrengst per m2. De oppervlakken die daar als eerste
voor in aanmerking komen zijn daken van woningen,
industrie en het stadion, omdat dit oppervlak nu niet
gebruikt wordt en gemakkelijk een dubbelfunctie kan
vervullen. Belangrijk hierbij is dat nieuwbouw vanaf nu
zodanig ontworpen wordt dat maximaal gebruik kan worden
gemaak van het zonlicht. Ook kan een drijvende zonneenergiecentrale op het Cranenweyermeer worden
gerealiseerd. Verder kan de spoorwegbedding worden
verdiept en overkapt waarbij de overkapping bedekt kan
worden met zonnepanelen. Met een maximaal rendement
van 150 kWh/m2/jaar kan de zonne-energie in totaal
137.825 MWh aan elektriciteit leveren (1.272.231 GJ primair).
Windturbines hebben het voordeel dat ze een groot oppervlak bestrijken, maar dat daaronder wel nog
gebruik van het land mogelijk is. Rekening houdend met gewenste onderlinge afstand en met de
afstand tot de gebouwde omgeving in verband met geluidsoverlast is er ruimte gevonden voor nog 19
windturbines van 5 MW en 5 windturbines van 1,5 MW extra, zie figuur 5. De twee turbines van 2,5
MW die al in het gebied staan zullen gedurende de transitieperiode aan het eind van hun levensduur
worden vervangen door 2 windturbines van 5 MW. Hiermee komt het totale vermogen neer op 112,5
MW, 225.000 MWh/jaar (2.076.923 GJ primair).
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Figuur 5 Locaties van de windmolens na de transitie

Figuur 6 Asfaltcollectoren

Ook energie uit waterkracht biedt mogelijkheden vanwege de hoogteverschillen binnen Kerkrade
West. Het verval van 5 meter tussen de beek en (de uitstroom van) het Cranenweyermeer kan benut
worden voor elektriciteitsproductie en kan zo’n 260 MWh per jaar opleveren. Ook tussen de centrale
bebouwing van het gebied en het meer is een verval van 40 meter. Door een verzamelbekken op
hoogte aan te leggen kan dit verval van het afstromend regenwater benut worden en nog eens 100
MWh/jaar opleveren. Samen kunnen ze 3.323 GJ leveren. Beide bekken kunnen bovendien een rol
spelen in de opslag van water en van energie voor dag/nachtbuffering.
Het geasfalteerde wegoppervlak kan zowel voor warmte- als elektriciteitsopwekking ingezet worden.
In Kerkrade West is zo’n 40 hectare aan asfaltwegen aanwezig. In verband met de beperkte
beschaduwing van het wegdek van provinciale wegen is aangenomen dat met name deze wegen
geschikt zijn voor energieproductie. Het oppervlak aan provinciale wegen in de wijk is zo’n 20 hectare.
Door Peltier-elementen in het asfalt te verwerken en daarbij gebruik te maken van het opgeslagen
mijnwater kan er jaarlijks 10.000 MWh aan elektriciteit worden opgewekt (92.308 GJ primair). In de
optimalisatie zal blijken of elektriciteit danwel warmte nodig is.

Warmte
Om in de helft van de warmtapwatervraag van woningen te kunnen voorzien worden zonnecollectoren
voor alle woningen op daken aangebracht. Dit levert een potentie van 29.250 GJ op.
Een grote actieve warmtebron in Kerkrade West is het opgeslagen mijnwater onder het gebied.
Warmte van lage temperatuur is daar volop aanwezig om in de gewenste combinaties aan een deel
van de vraag te voldoen. Het vergt echter uitgebreide studie om de potentiële warmte-koude
productie van deze bron in te kunnen schatten. Het mijnwater is in deze studie daarom nog buiten
beschouwing gelaten.
Zoals we hierboven al zagen kan het asfalt van de provinciale wegen voor zowel warmte- als
elektriciteitsopwekking ingezet worden. Doordat de leidingen in de weg worden verwerkt heeft deze
technologie het voordeel dat de weg minderlast heeft van bevriezing, zie figuur 6. Door collectoren in
20 hectare van het asfalt te verwerken kan er zo’n 134.000 GJ aan extra warmte worden
geproduceerd.
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Brandstof
Na de transitie zal zoveel mogelijk vervoer elektrisch plaatsvinden, zie paragraaf ‘reduceren’. De helft
van de vrachtwagens is echter te zwaar om elektrisch aangedreven te kunnen worden en zal blijven
lopen op brandstof. Voor deze vrachtwagens en voor de brandstof die rechstreeks in de industrie
gebruikt wordt, kan in het gebied biobrandstof geproduceerd worden uit algen. Met een algenvijver
van 15 hectare kan het gebruik van ca 2 miljoen liter plus 3.300 GJ aan fossiele brandstof vermeden
worden (80.500 GJ).
Tabel 2 Maximale productie van duurzame energie
in Kerkrade West na de transitie. Opties met * of **
zijn niet combineerbaar en uitsluiting van één van
beide zal in de optimalisatie worden toegelicht.

ENERGIE - Produceren
(GJ primair/jaar)
Elektriciteit
Zonnepanelen*
Wind
Waterkracht
Peltierelementen in asfalt**
Subtotaal Elektriciteit
Warmte
Zonnecollectoren*
Asfaltcollectoren**
Subtotaal Warmte
Brandstof
Biobrandstof uit algen
Subtotaal Brandstof
Totaal

Productie

1.272.231
2.076.923
3.323
92.308
3.444.785

29.250
134.000
163.250

80.500
80.500
3.688.535

Reorganiseren
Centrale wasserij
Een voorbeeld van reorganiseren is het vervangen van individuele wasmachines per huishouden door
centrale wasserijen. Geschat wordt dat hiermee 15% energie kan worden bespaard, oftewel ca 460
MWh (4.254 GJ primair) per jaar kunnen worden bespaard.

Virtueel winkelen en thuiswerken
Andere patronen van wonen en werken kunnen reductie in kantoor- en winkelareaal en transport
opleveren en de daarbij horende energievraag. Denk bijvoorbeeld aan virtueel winkelen (via internet)
en meer thuiswerken. Bovendien kan het gebouwvolume en de ruimte die zo overblijft worden
gebruikt voor extra productie van bijvoorbeeld materiaal, zie hoofdstuk materialen.
Voor thuiswerken gaan we er van uit dat iedereen de helft van de tijd thuis gaat werken ipv op
kantoor. Doordat hierdoor (met goed beleid) 50% minder kantoorruimte nodig is schatten we in dat
dit een energiebesparing van 30% betekent. Dit levert een reductie in elektriciteitsgebruik op van 520
MWh (4.800 GJ primair) en een besparing van 1.950 GJ aan gas.
In deze studie is aangenomen dat gewoon winkelen voor 50% plaatsmaakt voor virtueel winkelen
waarmee de helft van het winkelareaal vrij komt. De schatting is dat dit tot 30% energiebesparing
kan opleveren. Voor virtueel winkelen betekent dat een reductie van 8.900 MWh elektriciteit (82.154
GJ primair) en 32.100 GJ besparing in gas.
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Mobiliteit
Ook de functie mobiliteit kan anders worden ingevuld door bijvoorbeeld gebruik te maken van
deelauto’s, het gebruik van de auto voor korte ritten te ontmoedigen en door de behoefte aan
verplaatsingen met de auto te verminderen. In totaal kan dit 12% reductie opleveren, oftewel 1.568
MWh besparing (14.474 GJ primair) is). Verder nemen we aan dat thuiswerken het aantal
autokilometers met 10% vermindert. Ervan uitgaande dat auto’s na de transitie alleen nog maar rijden
op elektriciteit (zie volgende hoofdstuk ‘reduceren’), kan thuiswerken 1.307 MWh aan elektriciteit voor
vervoer besparen (12.065 GJ primair).

Tabel 3 Mogelijke reductie in energiegebruik door reorganisatie
ENERGIE - Reorganiseren
Oorspronkelijk Vermindering
(GJ primair/jaar)
gebruik

Nieuw
gebruik

Elektriciteit
Centrale wasserij
Thuiswerken
Virtueel winkelen
Beperking mobiliteit
Overig
Subtotaal Elektriciteit

28.357
15.969
29.667
0
4.364.161
4.438.154

Warmte
Thuiswerken
Virtueel winkelen
Overig
Subtotaal Warmte

6.500
107.000
2.539.150
2.652.650

-34.050

2.618.600

621.530
621.530

0
0

621.530

7.712.334

-151.796

7.560.538

Brandstof
Overig
Subtotaal Brandstof
Totaal

-4.254
-4.800
-82.154
-26.538
-117.746

4.320.408

-1.950
-32.100

Reduceren
Openbare verlichting
Op het gebied van openbare verlichting kan energie worden bespaard door minder verlichtingspunten
aan te bieden, efficiëntere lampen te gebruiken en met behulp van bewegingssensors het licht alleen
te laten branden wanneer dat nodig is. Hier kan op jaarbasis 50% op het elektriciteitsgebruik worden
bespaard, oftewel 335 MWh (3.092 GJ primair).

Passiefhuizen
Alle gebouwen worden in de loop van de transitie gerenoveerd tot passiefstandaard voor bestaande
bouw, waardoor met name de warmtevraag sterk gereduceerd wordt tot een derde van het
oorspronkelijke gebruik. Wanneer alle bestaande woningen tot passiefhuis worden gerenoveerd kan
hiermee jaarlijks 3.600 MWh (33.231 GJ primair) en 314.000 GJ aan gas worden bespaard. De
passiefstandaard geldt uiteraard ook voor alle andere gebouwen zoals kantoren, winkels en industrie,
maar de besparingen hiervoor zijn nog niet berekenend. De nieuwbouw binnen het gebied zal
uiteraard meteen bronnenneutraal dienen te zijn, anders wordt de vraag eerst vergroot en moet er
elders weer meer bespaard worden.
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Elektrisch vervoer
Verder kan er veel brandstof worden bespaard door het vervoer op elektriciteit te laten lopen in plaats
van benzine, diesel of gas. Aangenomen is dat alle motorfietsen, auto’s en bestelauto’s en de helft van
de vrachtwagens op elektriciteit zullen lopen na de transitie. Dit zal ca 15 miljoen liter fossiele
brandstof besparen op jaarbasis (541.030 GJ). Aan de andere kant komt er natuurlijk een
elektriciteitsvraag bij voor vervoer van in totaal 17.842 MWh (164.695 GJ).
Tabel 4 Maximale reductie in energiegebruik
ENERGIE - Reduceren
Oorspronkelijk
(GJ primair/jaar)
gebruik

Vermindering

Nieuw
gebruik

Elektriciteit
Openbare verlichting
Passiefhuizen
Elektrisch vervoer
Overig
Subtotaal Elektriciteit

6.185
224.308
0
4.207.662
4.438.154

-3.092
-33.231
164.695

Warmte
Passiefhuizen
Overig
Subtotaal Warmte

481.000
2.171.650
2.652.650

-314.000
-314.000

167.000
2.171.650
2.338.650

618.230
3.300
621.530

-541.030
0
-541.030

77.200
3.300
80.500

7.712.334

-726.658

6.985.676

Brandstof (L - > GJ)
Elektrisch vervoer
Overig
Subtotaal Brandstof
Totaal

128.372

3.092
191.077
164.695
4.207.662
4.566.526

Optimaliseren
De onderstaande tabel is een samenvatting van alle productie- en besparingsmogelijkheden in
Kerkrade West.
Voor brandstof is een nulsituatie bereikt, de warmte- en elektriciteitsproductie loopt echter nog achter
bij de vraag. Bovendien moet er nog een keuze gemaakt worden in twee productieopties die gebruik
maken van hetzelfde oppervlak en niet tegelijkertijd kunnen worden ingezet:
• Daken gebruiken voor zonnepanelen of –collectoren?
• Asfalt inzetten voor warmte- of elektriciteitsproductie?
De keuze volgt uit de principes en regels, zie bijlage, waarbij warmte bescherming biedt tegen het
klimaat en daarom een belangrijkere behoefte van de mens vervult dan elektriciteit.
• Daarom zal 2,5 m2 per woning (zuidkant) vrij worden gehouden voor zonnecollectoren. De
productie van elektriciteit uit zonne-energie daalt hierdoor met 2.706 MWh (24.978 GJ
primair) ten aanzien van de oorspronkelijke berekening hierboven waarbij er rekening mee
werd gehouden dat het gehele dakoppervlak werd belegd met zonnepanelen.
• Ook het asfalt zal worden ingezet voor de productie van warmte in plaats van elektriciteit. De
elektriciteitsproductie in de berekeningen daalt hierdoor met 10.000 MWh (92.308 GJ).
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Tabel 5 Overzicht maximale productie en reductie in de energievoorziening
ENERGIE - Potentieoverzicht
Gebruik
Productie
(GJ primair/jaar)

Elektriciteit
Nulmeting
Produceren
Re-organiseren
Reduceren
Subtotaal Elektriciteit
Warmte
Nulmeting
Produceren
Re-organiseren
Reduceren
Subtotaal Warmte
Brandstof
Nulmeting
Produceren
Re-organiseren
Reduceren
Subtotaal Brandstof
Totaal

4.438.154

Balans

92.308
3.444.785

-4.345.846

3.444.785

-1.003.996

2.250
163.250

-2.650.400

163.250

-2.141.350

0
80.500

-621.530

0
-541.030
80.500

80.500

0

6.833.880

3.688.535

-3.145.346

-117.746
128.372
4.448.780

2.652.650
-34.050
-314.000
2.304.600

621.530

Tabel 6 Plan van aanpak voor de duurzame energievoorziening van de wijk na de transitie
ENERGIE - Plan van Aanpak
Gebruik
Productie
Balans
(GJ primair/jaar)

Elektriciteit
Zonnepanelen
Wind
Waterkracht
Subtotaal Elektriciteit
Warmte
Zonnecollectoren
Asfaltcollectoren
Subtotaal Warmte
Brandstof
Biobrandstof uit algen
Subtotaal Brandstof
Totaal

4.448.780
1.247.252
2.076.923
3.323
3.327.498

-1.121.282

29.250
134.000
163.250

-2.141.350

80.500

80.500
80.500

0

6.833.880

3.571.248

-3.262.632

4.448.780
2.304.600

2.304.600
80.500
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De wijk heeft nog steeds een tekort in de energiebalans, al is deze wel geslonken van de
oorspronkelijke 7,6 miljoen GJ tot 3,3 miljoen GJ. Zonder extra maatregelen zou de wijk na de
transitie daarom nog steeds energie moeten importeren en is zij nog niet volledig onafhankelijk en
zeker niet energieproducerend. Een aantal kansrijke opties voor energieproductie zijn echter nog niet
meegenomen in deze studie vanwege capaciteitsgebrek. Met het gebruik van niet-fossiele restwarmte
en het mijnwater in het gebied kan bijvoorbeeld nog in een belangrijke deel van de warmtevraag
voorzien worden. Zie bijlage C voor mogelijk vervolgonderzoek.

Landgebruik
Het energieplan zorgt voor de volgende verschuivingen in
landgebruik:
• 15 hectare nodig voor algenvijver in ‘semi-bebouwd
gebied’
• 25 ha waterbekken tussen Cranenweyermeer en woonwijk
in oorspronkelijk ‘semi-bebouwd gebied’ als
waterkrachtcentrale
• 11 hectare ‘leeg’ industrieterrein (‘bebouwd gebied’) wordt
PV-park

Tabel 8 Overzicht landgebruik Kerkrade West
na optimalisatie van de energievoorziening
Landgebruik na optimalisatie Energie
Hectare
Stedelijk bodemgebruik
Bebouwd
445
Semi-bebouwd
48
Spoor en wegen
53
Recreatie
121
Subtotaal stedelijk
667
Niet-stedelijk bodemgebruik
Agrarisch terrein
Bos en natuur
Subtotaal niet-stedelijk

217
63
280

Totaal Land

947

Algenvijver
Waterbekken
Overig
Totaal Water

15
25
19
59

Totaal Oppervlak KW

1006
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Figuur 7 Kaart van Kerkrade West na optimalisering van de energievoorziening
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Materiaalanalyse
Bij materiaal zijn er verschillende kwaliteiten te onderscheiden, net zoals bij energie (elektriciteit,
warmte, koude en brandstof). Materialen zijn echter heel moeilijk eenduidig in te delen naar kwaliteit.
Hier is daarom gekozen om in principe slechts onderscheid te maken in hernieuwbare materialen en
niet-hernieuwbare materialen, aangezien dat de passende scheiding is in de ambitie van deze studie.
Vanuit hernieuwbaren zijn veelal niet diezelfde kwaliteiten te genereren als er bij niet hernieuwbaren
vraag naar was. Er is nu bijvoorbeeld een vraag naar staal, maar materiaal met dezelfde
eigenschappen is niet uit de productie van hernieuwbare grondstoffen te leveren. De vraag zal
daarom op een andere manier dienen te worden ingevuld. Dit in tegenstelling tot energie, waar
elektriciteit uit niet-hernieuwbaren (bijvoorbeeld uit gas in een elektriciteitscentrale) ook prima uit
hernieuwbaren is te maken (met zonnestraling die wordt omgezet in PV-panelen). Door restmaterialen
uit sloop te hergebruiken kan echter wel in een deel van de vraag naar de oorspronkelijke kwaliteit
van niet-hernieuwbaren worden voorzien.
Hernieuwbare materialen zijn er in vele soorten en kunnen op vele manieren worden ingezet, denk
bijvoorbeeld aan hout voor dragende constructies, hennep en vlas als isolatiematerialen, stro en riet
voor daken, geperste houtchips als houten vloer en leem voor de fabricage van bakstenen. De
behoefte van het gebied bepaalt welke soorten dienen te worden geproduceerd en voor welke
functies. Binnen de restmaterialen maken we onderscheid in 3 kwaliteiten, namelijk organische,
metale en minerale stoffen. Daarbinnen kan dan nog gekeken worden of de reststof een product
(bijvoorbeeld baksteen) of grondstof (bijvoorbeeld granulaat) betreft.
Een ander verschil met energie en water is dat materialen een vaste stof zijn en daardoor niet direct
uit het systeem kan verdwijnen als ze niet meteen gebruikt worden, terwijl warmte bijvoorbeeld kan
vervliegen en water verdampen. Als een gebouw gesloopt wordt betekent dit daarom dat niet alleen
de vraag naar materialen om in de onderhoud van het gebouw te voorzien afneemt, maar ook dat de
reststoffen uit de sloop weer hergebruikt kunnen worden. Slopen is daarmee dus een vorm van
productie van materiaal. Daarnaast kan het oppervlak waar het gebouw stond na de sloop weer
gebruikt worden voor de productie van organische materialen. Sloop levert daarmee op twee fronten
winst op, reductie van de vraag en extra productie. Opties die voortkomen uit een reorganisatie van
functies kunnen daarom behalve een vermindering in de vraag ook een aandeel leveren in de
productie van materialen. Deze opties zullen worden beschreven in de paragraaf ‘reorganiseren’, maar
de functieveranderinegen worden ook al meegenomen in de paragraaf ‘produceren’.
Sommige stromen zijn in deze studie, die zich vooral
op gebouwde omgeving heeft gericht, buiten
beschouwing gelaten, zoals de stroom goederen die
omgaat in winkels en industrie. Het beeld dat nu
voorligt betreft alleen de cijfers met betrekking tot
de gebouwde omgeving en biedt een redelijk beeld
van de huidige stromen in materiaalgebruik en van
een duurzame aanpak van materialen na de
transitie. Wanneer onder andere de goederenstroom
ook in acht wordt genomen zal echter een grotere
belasting naar voren komen dan waar nu rekening
mee is gehouden.
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Nulmeting
Huidige vraag
In de 0-situatie wordt per jaar ca 26.000 ton bouwkundig materiaal gebruikt in Kerkrade West. De
grootste fracties vormen de nieuwbouw woningbouw (11.300 ton), wegenbouw (4.392 ton) en
onderhoud van de bestaande woningbouw (3.500 ton). Ook de nieuwbouw van kantoren is
meegenomen, een aandeel dat in deze berekeningen echter ontbreekt, is het onderhoud van de
kantoren. Wanneer gedifferentieerd naar materiaal dan is uiteraard beton de grootste fractie (10.000
ton), organisch materiaal (5.000 ton), keramisch materiaal zoals stenen en pannen (4.000 ton) en
staal (2.354 ton).
Onderverdeeld naar (niet-)hernieuwbaren is de huidige vraag:
Hernieuwbaar
5.000 ton
Niet-hernieuwbaar
21.345 ton
Totale vraag
26.345 ton

Huidige produktie
De winning van materialen binnen het gebied Kerkrade West beperkt zich tot mijnsteen (ca 1.000
ton/jaar) (conservatieve schatting op basis van eigen lokale waarneming) en snoeiafval (249
ton/jaar). Verder komt er jaarlijks ca 3.200 ton materiaal vrij bij de sloop van woningen en ca 7.500
ton bij de sloop van industrieële gebouwen. Gedifferentieerd naar type materialen komt 1.040 ton
organische, 1.660 ton metale en 8.010 minerale reststoffen vrij. De baksteenfabriek in de wijk maakt
ook gebruik van het leem dat ook in het gebied gewonnen wordt. Hoeveel leem daadwerkelijk uit
Kerkrade West komt, is echter onbekend en daarom is de leemwinning hier buiten beschouwing
gelaten.
Samengevat:
Hernieuwbaar
Niet-hernieuwbaar
Totale productie

1.289 ton
10.670 ton
11.959 ton

Conclusie 0-situatie
Een overzicht van de huidige productie en gebruik staat in tabel 9. De ambitie op het gebied van
materialen in Kerkrade West voor deze studie is om zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale en
hernieuwbare materialen. Dat betekent dat het getal in de lichtgroene vakjes de nul zo dicht mogelijk
zou moeten naderen.
Tabel 9 Huidig materiaalgebruik en -productie in Kerkrade West
Materiaal (primair) - Nulmeting
Gebruik
Productie
Balans
(Ton/jaar)
Hernieuwbaar
Snoeiafval
Organische reststoffen
Nieuwbouw en onderhoud
Subtotaal hernieuwbaar
Niet-hernieuwbaar
Mijnsteen
Beton
Keramiek
Staal
Overig
Metale reststoffen
Minerale reststoffen
Subtotaal niet-hernieuwbaar
Totaal

249
1.040
5.000
5.000

1.289

-3.711

1.000
10.000
4.000
2.345
5.000

21.345

1.660
8.010
10.670

-10.675

26.345

11.959

-14.386
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Puur gekeken naar de massa is de verhouding gebruik-productie ongeveer 2 op 1 (26 kton:12 kton).
Er blijft daarmee nog een restvraag van ca 14 kton over. De voornaamste conclusie van de nulmeting
is dan ook dat de vraag minimaal 2 keer groter is dan het potentiële aanbod. Houd daarbij in
gedachten dat wanneer er meer gedetailleerdere cijfers beschikbaar komen de vraag naar materialen
nog verder zal stijgen, terwijl de productie hooguit zal toenemen met de fractie leem die in de
baksteenfabriek gebruikt wordt.
Wanneer we de balans opmaken naar soort zijn de grotere gevraagde fracties beton, keramiek en
hout voor nieuwbouwwoningen en beton en staal met betrekking tot kantoren en industrie. Voor een
deel komt dat overeen met de fracties die weer beschikbaar komen uit de jaarlijkse sloop,
bijvoorbeeld staal uit kantoren, of uit de winning van mijnsteen ten behoeve van keramiek, en uit het
snoeiafval dat in houten producten verwerkt kan worden. Deze match is niet verder gespecificeerd,
omdat in een duurzame aanpak, waarbij de materiaal cyclus gesloten dient te worden, een andere
vraag ontstaat.
Daarbij moet worden opgemerkt dat een groot deel van de opbrengst van het gebied naar alle
waarschijnlijkheid op dit moment niet binnen het gebied gebruikt wordt, maar wordt geëxporteerd
waarna de totale vraag weer geïmporteerd wordt. Voor de berekeningen van de Urban Harvest
methode gaan we er echter van uit dat het lokale beschikbare materiaal ook binnen het gebied
gebruikt wordt.

Londen
Vergelijken we dit met cijfers van bijvoorbeeld Londen3, tabel 10 dan wijkt dat niet al te veel af. Het
gebruik van constructiematerialen ligt op 27.779 kton wat in de buurt komt van de 26.345 ton in
Kerkrade West (de cijfers voor London zijn in kilotonnen, maar Londen heeft dan ook 1.000 keer meer
inwoners).
Tabel 10 Materialenstroom Londen 2002

3

Citylimitslondon, 2002
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Produceren
Gebieden als Kerkrade West zijn nooit geoptimaliseerd om in hun eigen bronnen te voorzien, althans
niet de laatste 100 jaar. Er zit daarom een groot potentieel in een ander gebruik van het gebied zoals
groenproductie in parken, zelfs met behoud van oorspronkelijke functies als recreatie. Ook kan het
aantal voetbalvelden worden ingeperkt aangezien er maar een paar uur per week gebruik van wordt
gemaakt. Met functies die niet voorzien in de eerste basisbehoeften, zoals recreatie en
vrijetijdsbesteding, wordt namelijk nog geen rekening gehouden in dit deel. In deel D zal hier
uitgebreid op worden ingegaan.
Met de productie van materialen worden in principe hernieuwbare materialen bedoeld. Het gaat er
namelijk om de materialenkringloop te sluiten en niet-hernieuwbare materialen zijn per definitie
uitputtend. In het geval van materialen wil hernieuwbaar zeggen dat ze nagroeibaar zijn en dus veelal
land oppervlak vereisen om ze te genereren. Daarnaast zijn er enkele materialen die een constante
stroom vertegenwoordigen, zoals zand en leem uit bijvoorbeeld erosie. Via rivieren komen deze
grondstoffen het gebied binnen en kunnen ze op een duurzame manier gebruikt worden. In Kerkrade
West stroomt bijvoorbeeld de Anselderbeek. Een andere vorm van de productie van materialen zijn de
zogenaamde reststoffen: de binnen het gebied vrijgekomen materialen en producten uit bijvoorbeeld
sloop kunnen worden hergebruikt.
In dit
•
•
•

deel wordt verkend hoe de productie van materialen in het gebied is te maximaliseren door:
Hernieuwbare bronnen in het gebied benutten
Organische grondstoffen te produceren met bestaande beschikbare areaal
Organische grondstoffen produceren met extra gecrëerd areaal door reorganisaties en
reducties
• Reststoffen uit reguliere sloop
• Reststoffen uit extra sloop door reorganisaties en reducties

Hernieuwbare bronnen aanwezig in gebied
Ook hier rekenen we het snoeiafval mee dat in de nulmeting ook al aanwezig was: 249 ton/jaar
Leem of klei kan duurzaam gewonnen worden vanwege aanvoer uit de Anselderbeek. De schatting is
dat de beek 221 ton leem/klei per jaar aanvoert.
Overzicht ‘Aanwezige bronnen’
Hernieuwbaar 470 ton/jaar

Organische productie uit bestaande beschikbare areaal

Agrarisch gebied
217 hectare in het gebied is in gebruik voor de landbouw. Dit areaal kan ook worden ingezet voor
materiaalproductie. In de maximalisatie zal worden gekeken of dit gebied beter ingezet kan worden
voor materialen- of voedselproductie.

Bos- en natuurgebied
Er is 63 hectare bos- en natuurgebied aanwezig. Door op een duurzame manier de aangroei van
materialen in dit gebied te oogsten kan de natuur- en bosfunctie behouden blijven.

Bebouwd terrein
Elk jaar komt door reguliere sloop van kantoorpanden zo’n 15.000 m2 vrij. Aangenomen dat een
kantoorpand gemiddeld uit 4 lagen bestaat komt er 0,38 hectare per jaar vrij. Over 20 jaar zal dit
kantoorareaal uitgeput zijn en is er ca 7,5 hectare vrijgekomen voor de productie van materialen.

Braakliggend terrein
In het gebied is momenteel 88 hectaren semi-bebouwd dat ingezet kan worden voor
materialenproductie.
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In totaal is 368 hectare in Kerkrade West beschikbaar voor de productie van materialen. We gaan er
hier van uit dat een hectare circa 4 ton droge stof per jaar oplevert4, een gemiddelde is over hout,
stro en andere gewassen. In een parallele studie naar nieuwbouw en landgebruik binnen de
onderzoeksprogramma’s SREX en de Wijk van Morgen, wordt de opbrengst per soort gedetailleerd
onderzocht.
Overzicht organische productie uit bestaande beschikbare areaal
Hernieuwbaar 1.502 ton/jaar

Organische productie uit extra gecreëerd oppervlak

Productie uit tuinen
In Kerkrade West hebben zo’n 3.000 woningen een tuin die voor de helft ingezet kan worden voor
materialenproductie. Een gemiddelde tuin met tuin bedraagt ca 50 m2, waarmee 7,5 hectare
beschikbaar komt.

Productie uit parken
Ook de parken en plantsoen zijn produktief in te richten waarmee zo’n 10 hectare bij de productie
gerekend kan worden.

Reductie lokale wegen
Wegen zijn vrijwel allemaal uitgevoerd als tweerichtingsverkeer voor middelzwaar verkeer. Door de
ruimte in de wijk te benutten voor gezamenlijke parkeerplaatsen en de lokale wegen als hoven in te
richten kan het wegoppervlak gereduceerd worden. Elke straat wordt eenrichtingsverkeer waarbij de
overgebleven strook kan worden gebruikt voor hulpdiensten en incidenteel particuliere belevering. Het
wegoppervlak dat vrij komt zou weer gebruikt kunnen worden voor materialenproductie. Bovendien
levert het een vermindering in de vraag naar materialen op voor onderhoud en vervanging van de
wegen plus een stroom te herbruiken materialen.
Circa 50% van de lokale wegen (25% van het totale wegoppervlak binnen het gebied) zou hiervoor in
aanmerking kunnen komen wat neerkomt op een reductie in het wegoppervlak van 17 hectare.

Stapelen sportvelden
Op dit moment zijn er 11 voetbalvelden in het gebied. Door optimaal gebruik van de velden te maken
kan het aantal met drie worden teruggebracht. Van de overige 8 zijn er 4 “te stapelen” waarbij we de
daken van de industriegebouwen benutten voor kunstgrasvelden, zie figuur 8. Dit levert in totaal ca
3,5 hectare productief land op.

Figuur 8 Stapelen sportvelden op industriegebouwen

4

deFlander, 2010
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Reductie industrie
Een grote verandering zal gaan plaatsvinden in de industrie. De huidige industrie, onder andere op
Dentgenbach, zal in een gesloten kringloop benadering namelijk geen bestaansrecht meer hebben,
omdat ze werken met niet-hernieuwbare materialen en fossiele brandstoffen. Er zal een geheel
nieuwe industrie ontstaan, vergelijkbaar met de de C-2-C aanpak, en veel kleiner, gezien de
functiewijzigingen en reducties in vraag. Met het verdwijnen van de oude industrie op fossiele
brandstoffen is de schatting dat de helft van het huidige oppervlak vrij komt . Hierdoor kan op nog
eens 45 hectare productie van materialen worden gerealiseerd.
In totaal wordt hiermee 83 hectare extra gecreëerd die met een gemiddelde opbrengst van 4
ton/hectare voor 332 ton materialen kan leveren.
Overzicht organische productie uit extra gecreëerd oppervlak
Hernieuwbaar
332 ton/jaar

Reststoffen uit reguliere sloop
De opbrengst van reststoffen uit reguliere sloop zijn gelijk aan die van de nulmeting.
Overzicht reststoffen uit reguliere sloop
Hernieuwbaar
1.040 ton/jaar organische reststoffen
Niet-hernieuwbaar
1.660 ton/jaar metale reststoffen
8.010 ton/jaar minerale reststoffen

Reststoffen uit extra sloop
De reststoffen die vrijkomen uit extra sloop zijn eenmalig. Om toch een waarde te kunnen krijgen
voor de productie per jaar, is er van uit gegaan dat de reststoffen over een periode van 20 jaar
vrijkomen.

Reductie lantaarnpalen
De lantaarnpalen zelf bevatten veel staal waardoor het gunstig is om 50% van de palen te vervangen
door constructies die minder staal vereisen. Hierbij wordt ook gekeken of het aantal
verlichtingspunten kan worden teruggebracht, denk aan bevestiging direct aan panden, via kabels aan
gebouwen over de wegen of houten masten. Hierdoor komt in totaal 280 ton staal vrij. Over een
periode van 20 jaar levert het 14 ton staal per jaar op.

Reductie lokale wegen
Reductie van het wegoppervlak (Zie ‘Organische productie uit extra gecreëerd oppervlak’) levert een
stroom restmateriaal op van 34.000 ton klinker, 76.500 ton puingranulaat en 42.500 ton gemixt zand.
Bij geleidelijk invoering over de komende 20 jaar is dat een constante stroom te herbruiken materiaal
van 7.650 ton minerale reststoffen per jaar.

Sloop leegstaande kantoren
Naast de verouderde kantoorpanden waarvan elk jaar een deel gesloopt wordt, staat er op het
ogenblik ook 7.500 m2 kantoorruimte, veelal nieuwbouw, leeg in Kerkrade West, (oa boven de
KARWEI in winkelzone). Wanneer deze kantoren gesloopt worden levert dit eenmalig in totaal 7.500
ton aan materialen op, te weten 750 ton organische, 1.500 ton metale en 5.250 minerale reststoffen.
Verdeeld over 20 jaar is dat per jaar 37,5 ton organische, 75 ton metale en 262,5 ton minerale
reststoffen. Het extra areaal dat hiermee eenmalig vrij komt is niet meegenomen in de berekeningen,
omdat dit cijfer erg klein is.
Overzicht reststoffen uit extra sloop
Hernieuwbaar
37,5 ton/jaar organische reststoffen
Niet-hernieuwbaar
89 ton/jaar metale reststoffen
7.912,5 ton/jaar minerale reststoffen
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Tabel 11 Maximale productie van materialen in Kerkrade West na de transitie.
Opties met * zijn niet combineerbaar (zie ook ‘reductie’) en uitsluiting van één
van beide zal in de optimalisatie worden toegelicht.
Materiaal - Produceren
Oppervlak (ha)
Productie
(ton/jaar)

Hernieuwbaar
Aanwezige bronnen
Snoeiafval
Leem/klei
Organische productie
- Reeds beschikbaar
Agrarisch gebied
Bos- en natuurgebied
Bebouwd terrein
Braakliggend terrein
- Extra productie
Productie uit tuinen
Productie uit parken
Reductie lokale wegen
Stapelen sportvelden
Nieuwe industrie

249
221

217
63
7,5
88

868
252
30
352

7,5
10
17
3,5
45

30
40
68
14
180

Organische reststoffen
Reguliere sloop woningen/kantoren*
Sloop leegstaande kantoren
Subtotaal hernieuwbaar

1.040
38
458,5

3.382

Niet hernieuwbaar
Metale reststoffen
Reguliere sloop woningen/kantoren*
Reductie lantaarnpalen
Sloop leegstaande kantoren

1.660
14
75

Minerale reststoffen
Reguliere sloop woningen/kantoren*
Reductie lokale wegen
Sloop leegstaande kantoren

8.010
7.650
263

Subtotaal niet-hernieuwbaar

17.672

Totaal

21.053
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Reorganiseren
Virtueel winkelen
Het fysiek winkelen legt een grote belasting op grondstoffen en verkeer. Hier is veel winst te behalen
door het virtueel winkelen te stimuleren, het winkelen op internet, maar ook door gebruik te maken
van de thuisbezorgservice van de supermartk en misschien de SRV-man in ere te herstellen. Ook
lokale markten bieden voordelen om de druk van de nieuwbouw te halen.
Door 50% van de aankopen via internet te doen kan met een ruwe berekening 20 hectare
winkelareaal worden vrijgemaakt voor materialenproductie, ongeveer het gebied De Locht. Met een
gemiddelde opbrengst van 4 ton per hectare kan per jaar 80 ton biomassa op dit areaal worden
geproduceerd.
Verder levert het afbreken van de winkels ook een stroom aan reststoffen op. Met een gemiddeld
gewicht van 1 ton/m2 voor een winkel/kantoor levert virtueel winkelen in totaal 20.000 ton materialen
op. Verdeeld over 20 jaar is dat 1.000 ton per jaar.
Overzicht reorganiseren
Hernieuwbaar
80 ton/jaar organische productie
100 ton/jaar organische reststoffen
Niet-hernieuwbaar
200 ton/jaar metale reststoffen
700 ton/jaar minerale reststoffen

Tabel 12 Extra productie van materialen door reorganisatie
Materiaal - Reorganiseren
Oppervlak
(ton/jaar)

Hernieuwbaar
Organische productie
Virtueel winkelen

20

Organische reststoffen
Virtueel winkelen
Subtotaal hernieuwbaar

Productie

80

100
20

180

Niet-hernieuwbaar
Metale reststoffen
Virtueel winkelen

200

Minerale reststoffen
Virtueel winkelen

700

Subtotaal niet-hernieuwbaar

900

Totaal

20

1.080
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Reduceren
Woning-kantooruitwisseling:
In de periode 2007-2008 zijn er jaarlijks gemiddeld ca 50 woningen en ca 15.000 m2 kantoor
gesloopt. Tegelijkertijd zijn er 113 nieuwe woningen gebouwd en is er 1.350 m2 nieuw kantoor
aangebouwd. Hier zit een groot potentieel in de vermindering van de vraag van materialen door sloop
te voorkomen en door kantoor en woningen onderling uit te ruilen. In een toekomst waarin
grondstoffen schaars zijn, kan hiermee een groot voordeel behaald worden. In theorie kan de
behoefte aan nieuwbouwwoningen teruggebracht worden tot 63 door die 50 woningen niet te slopen.
De sloop van kantoren zou vergelijkbaar kunnen worden teruggebracht tot 13.650 m2.
De resterende kantoorpanden die op de nominatie staan om gesloopt
te worden kunnen worden ingezet als woningruimte. Een gemiddelde
woning beslaat ongeveer 100 m2. Door de te slopen kantoorruimte om
te bouwen tot woningen kan daarmee ook de bouw van de overige 63
nieuwbouwwoningen voorkomen worden en zo kan vrijwel het gehele
woning en kantoorbestand uitgeruild worden. Na deze uitruil blijft er
jaarlijks nog 7.350 m2 kantoorareaal over om te slopen.
Overzicht kantoor-woninguitruil
Hernieuwbaar
-1.000/jaar hout
Niet-hernieuwbaar
-800 ton/jaar metaal
-9.500 ton/jaar mineraal
-1.430 ton/jaar overig niet hernieuwbaar
Doordat er niet of minder gesloopt hoeft te worden komen er ook minder reststoffen vrij. In de
optimalisatie zal worden gekeken welke optie de voorkeur heeft en worden de berekeningen
aangepast.

Materiaalneutrale nieuwbouw
Uiteindelijk is het streven en noodzaak om alle nieuwbouw van hernieuwbare materialen te maken.
We gaan er nu van uit dat alle nieuwbouwwoningen worden geconstrueerd met hernieuwbare
materialen. Omdat hernieuwbare materialen lichter zijn dan niet-hernieuwbare materialen is er in
plaats van 11.300 ton materiaal voor de geplande 113 woningen (met een gemiddelde van 1 ton per
m2 waarvan 1.000 ton hernieuwbaar) nog maar 6.700 ton materiaal nodig. Dit is een totale reductie
van 4.600 ton, zich vertalend in een reductie van 10.300 ton niet-hernieuwbare materialen en een
extra vraag van 5.700 ton hernieuwbare materialen.
Overzicht Materiaalneutrale nieuwbouw
Hernieuwbaar
5.700 ton/jaar
Niet-hernieuwbaar
-10.300 ton/jaar
Deze optie kan niet samen met de voorgaande optie, woning-kantooruitruil, plaatsvinden, aangezien
er dan geen behoefte meer is aan nieuwbouw. In de optimalisatie zal worden bekeken welke optie de
voorkeur heeft.
Vervanging lichtmasten
Het vervangen van de stalen palen door andere oplossingen (zie ‘produceren’) levert behalve een
productie van staal, ook een reductie in de vraag naar staal voor onderhoud en vervanging van de
palen.
Overzicht Vervanging lichtmasten
Niet-hernieuwbaar
-14 ton/jaar staal
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Reductie lokale wegen
De reductie in het wegoppervlak (zie ‘Organische productie uit extra gecreëerd oppervlak’) levert een
vermindering in de vraag naar materialen op voor onderhoud en vervanging. Dit komt in totaal neer
op een reductie van 920 ton mineralen per jaar.
Overzicht Reductie lokale wegen
Niet-hernieuwbaar
-920 ton/jaar mineralen
Tabel 13 Maximale reductie van materiaalgebruik in Kerkrade West na de transitie. Opties met * zijn
niet combineerbaar (zie ook ‘produceren) en uitsluiting van één van beide zal in de optimalisatie
worden toegelicht.
Materiaal - Reduceren
Oorspronkelijk Vermindering
Nieuw
Ton/jaar
gebruik
gebruik

Hernieuwbaar
Woning-kantooruitwisseling*
Materiaalneutrale nieuwbouw*
Overig
Subtotaal hernieuwbaar
Niet-hernieuwbaar
Metaal
Woning-kantooruitwisseling*
Vervanging lichtmasten

1.000
4.000
5.000

-1.000
5.700
0
4.700

14

-800
-14

Mineraal
Woning-kantooruitwisseling*
Reductie lokale wegen
Divers
Materiaalneutrale nieuwbouw*

9.700

-9.500
-920

10.300

-10.300

Overig
Woning-kantooruitwisseling*
Subtotaal niet-hernieuwbaar

11.031
21.345

0
-1.430
-20.734

611

Totaal

26.345

-16.034

10.311
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Optimaliseren
Tabel 4 Overzicht maximale productie en reductie in de materialenvoorziening
Materiaal - Potentieoverzicht
Gebruik
Productie
(Ton/jaar)

Hernieuwbaar
Nulmeting
Produceren
Reorganiseren
Reduceren
Subtotaal hernieuwbaar
Niet-hernieuwbaar
Nulmeting
Produceren
Reorganiseren
Reduceren
Subtotaal niet-hernieuwbaar
Totaal

5.000

4.700
9.700

21.345

Balans

1.289
3.382
180
3.562

-6.139

10.670
17.672
900

-20.734
611

18.572

17.961

10.311

22.133

11.822

In het overzicht in tabel 14 is te zien dat, wanneer alle bovenstaande opties worden uitgevoerd, er
een overschot aan niet-hernieuwbare materialen is en een tekort aan hernieuwbare materialen. Er is
echter nog sprake van een conflict tussen de optie woning-kantooruitruil en de opties
materiaalneutrale nieuwbouw en de productie uit reststoffen en het vrijkomen van landareaal uit
reguliere sloop. Eén van de basisprincipes van kringlopen sluiten is het reduceren van het volume in
de kringloop en het verlagen van de snelheid waarmee bijvoorbeeld materialen door die kringloop
gaan. Dit leidt tot de keuze voor het uitruilen van woning- en kantoorruimte waarmee het gebruik van
materialen wordt beperkt en de balans in de gevraagde kwaliteiten gunstiger uitpakt: het tekort aan
hernieuwbaren wordt kleiner en het overschot aan niet-hernieuwbaren wordt beperkt.
Dit betekent dat de materiaalneutrale nieuwbouwwoningen vervallen waarbij de vraag naar
hernieuwbare materialen niet zal toenemen met 5.700 ton en de vraag naar niet-hernieuwbaren niet
zal afnemen met 10.300 ton. Verder zal de productie van materialen en reststoffen uit reguliere sloop
(met name mineralen en metalen) afnemen, omdat er geen woningen meer gesloopt worden en nog
maar de helft van de kantoren. Hierbij vervalt in totaal 6.950 ton aan reststoffenproductie en 7.650
m2 aan landoppervlak. De nieuwe productie uit reguliere sloop is:
Hernieuwbaar
Niet-hernieuwbaar

ca 15 ton/jaar organische productie
375 ton/jaar organische reststoffen
750 ton/jaar metale reststoffen
3750 ton/jaar minerale reststoffen
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Tabel 15 Plan van aanpak voor materialen in Kerkrade West
Materiaal - Optimaliseren
Gebruik
Productie
(Ton/jaar)

Hernieuwbaar
Aanwezige bronnen
Organische productie
Organische reststoffen
Subtotaal hernieuwbaar

Balans

4.000

4.000

470
1.899
513
2.882

-1.119

2.491
1.372

Niet-hernieuwbaar
Metale reststoffen
Minerale reststoffen
Subtotaal niet-hernieuwbaar

10.911

10.911

1.039
12.363
13.402

Totaal

14.911

16.283

Uit tabel 15 blijkt dat er na de aanpak nog een tekort aan hernieuwbare materialen is van 1.119
ton/jaar, maar dat er nog steeds een overproductie is van niet-hernieuwbare reststoffen van 2.491
ton/jaar. In totaal is er daarmee, kwantitatief, een positieve balans van 1.372 ton/jaar aan materialen.
Verschillende opties voor de materialenvoorziening zijn nog niet meegenomen. Zie bijlage C voor
mogelijkheden van vervolgonderzoek.
Tabel 16 Overzicht landgebruik Kerkrade West
na optimalisering van de materialenvoorziening

Landgebruik
Het plan van aanpak voor materialen zorgt voor de volgende
verschuivingen in het landgebruik van de wijk:
• 305 hectare agrarisch en semi-bebouwd gebied is
volledig getranformeerd naar productie van materialen.
• Ook is 17 hectare wegen omgevormd tot
productiegebied
• 3,5 hectare recreatiegebied (sportvelden) is in gebruik
genomen voor de productie van materialen
• Als laatste is 76 hectare van de gebouwde omgeving
(tuinen, kantoren, winkels en industrieterrein) geclaimd
voor materialenproductie.
• De 63 hectare natuur- en bosgebied en 10 hectare
parken worden ingericht voor materialenproductie, maar
kunnen worden behouden en naast de functie van
materialenproductie blijven bestaan.

Landgebruik na optimalisatie Materialen
Hectare
Stedelijk bodemgebruik
Bebouwd
369
Spoor en wegen
36
Recreatie
117,5
Subtotaal stedelijk
522,5
Niet-stedelijk bodemgebruik
Bos en natuur
Productie materialen
Subtotaal niet-stedelijk

63
401,5
464,5

Totaal Land

987

Totaal Water

19

Totaal Oppervlak KW

1006
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Figuur 9 Kaart van Kerkrade West na optimalisering van de materialenvoorziening
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Wateranalyse
De ambitie op het gebied van water is om dezelfde kwaliteit water uit het gebied te laten stromen als
dat er binnenkomt. We hebben hiervoor een onderscheid gemaakt in verschillende kwaliteiten water:
Primaire kwaliteit (drinkwaterkwaliteit)
• Leidingwater
• Bronwater
Secundaire kwaliteit
• Regenwater
• Grondwater
• Oppervlaktewater (meren, beken, etc)
• Effluent rioolwaterzuivering
Grijs water
• Douchewater
• Wasbakwater
• Gootsteenwater
Bruin water
• Toiletwater
Verder onderscheiden we de instroom, uitstroom, productie en het gebruik van water.
Onder instroom wordt al het water verstaan dat Kerkrade West binnenkomt aan het oppervlak (dus
geen ondergronds water en luchtvochtigheid), verticaal of horizontaal; oppervlaktewater via de
Anselderbeek, regenwater, grondwater, bronwater en leidingwater.
Met de ‘productie’ van water in het gebied bedoelen we het water dat binnen het gebied van kwaliteit
veranderd, bijvoorbeeld afvalwater en het effluent van de rioolzuiveringsinstallatie. Over het algemeen
gebeurt dit door menselijk handelen, maar dat hoeft niet. Wanneer het bronwater bijvoorbeeld het
Cranenweijermeer instroomt wordt het oppervlaktewater en wordt er zogezegd secundair water
‘geproduceerd’.
Onder uitstroom verstaan we het water dat van het oppervlak in Kerkrade West verdwijnt. Dat kan
zijn doordat het het gebied weer uitstroomt via de beek, dat het verdampt of infiltreert. De uitstroom
is dan ook gelijk aan de instroom.
Tussen de instroom en uitstroom kan het water gebruikt worden voor functies waarna het van
kwaliteit kan veranderen, lager danwel hoger. Het water dat we gebruiken om te douchen is primair
van oorsprong, maar na gebruik is het grijs water en heeft dus kwaliteit verloren. Als we dat grijs
water vervolgens weer gebruiken in de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het gezuiverd tot
secundair water en is de kwaliteit verhoogd.
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Nulmeting
Huidige gebruik

Primair water
Aangezien de vraag naar water op dit moment bijna volledig ingevuld wordt met leidingwater, is het
gebruik van primair water in de nulmeting rechstreeks gekoppeld aan de vraag.
Er is op dit moment in Kerkrade West op jaarbasis een vraag naar 1,75 miljoen m3 water, 0,75 miljoen
m3 voor huishoudens en 1 miljoen m3 voor zakelijk en industrieel gebruik. Afgezien van een kleine
fractie, zoals watergebruik met buitenkranen, wordt al het huishoudelijke water na gebruik afgevoerd
via het riool naar de zuiveringsinstallaties. Een aantal bedrijven loost het afvalwater direct op het
oppervlaktewater, maar omdat niet bekend is om hoeveel water dit gaat, gaan we er hier van uit dat
ook al dit water na gebruik in het riool terecht komt.
Het dagelijks particuliere gebruik (in en om het huis)

Tabel 17 Dagelijks particulier watergebruik 2007

bedroeg in Nederland in 2007 gemiddeld ca. 128 liter
pp, zie tabel 155. Voor Kerkrade West betekent dit met
16.120 inwoners een totaal particulier gebruik van ca.
0,75 miljoen m3 schoon leidingwater per jaar.

Gemiddeld particulier waterverbruik in
liters per persoon per dag

2007

Bad
Douche
Wastafel
Toiletspoeling
Was
Afwas
Voedselbereiding
Koffie, thee, water drinken
Overig
Totaal

2,5
49,8
5,3
37,1
17,2
6,8
1,7
1,8
5,3
128

Voor het ‘zakelijk’ water bleek het niet mogelijk de
benodigde kwaliteit te achterhalen, waardoor is
aangenomen dat ook deze watervraag volledig met
leidingwater wordt ingevuld.
Het bronwater in het gebied omhoog welt (0,37 miljoen
m3) verliest zijn primaire kwaliteit door vermenging met
oppervlaktewater.

Secundair water
Een deel van het regenwater (1,18 miljoen m3) komt
in het riool terecht en wordt grijs water.

Afvalwater
Het grijze (2,71 miljoen m3) en bruine water (0,22 miljoen m3) komt terecht in het riool en wordt
gebruikt in de rioolwaterzuiveringsinstallatie Kaffenberg die in het gebied staat.

Huidige instroom
Primair
Totaal:

water
Leidingwater (gelijk aan de vraag naar water): 1,75 miljoen m3/jaar
Bronwater; 0,37 miljoen m3/jaar
2,12 miljoen m3/jaar

Secundair water:
- Oppervlaktewater: 4,73 miljoen m3/jaar via de Anselderbeek
- Regenwater; 7,5 miljoen m3 neerslag per jaar bij een gemiddelde neerslag van 750 mm
- Grondwater; 0,05 miljoen m3/jaar voor besproeïng van sportvelden
Totaal: 12,28 miljoen m3/jaar
In totaal stroomt er op dit moment 14,4 miljoen m3 water het gebied binnen.

5

Waterstatistiek 2007, VEWIN
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Huidige produktie

Primair water
Er wordt op dit moment geen primair water geproduceerd in Kerkrade West.

Secundair water
In de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt 2,93 miljoen m3 secundair water geproduceerd uit
regenwater, grijs en bruin water, het zogenaamde effluent.
Doordat het bronwater zich vermengt met oppervlaktewater verliest het zijn primaire kwaliteit en
verwordt tot 0,37 miljoen m3 secundair water.

Grijs en zwart water
Binnen het gebied wordt 2,71 miljoen m3 grijs water geproduceerd nadat al het leidingwater, behalve
toilet water, na gebruik in het riool terecht komt samen met het regenwater (1,18 miljoen m3).
Een ander deel van dit rioolwater is zwart water: 0,22 miljoen m3.
Huidige uitstroom
Het water dat het gebied is ingestroomd verlaat het gebied ook weer via de beek, door verdamping ca
(4,185 miljoen m3) en infiltratie (1,985 miljoen m3). Er blijft dan nog 8,25 miljoen m3/jaar over dat het
gebied weer als oppervlaktewater verlaat, waaronder 2,93 miljoen m3 effluentwater. Dit
oppervlaktewater is volledig van secundaire kwaliteit.
Conclusie nulmeting
Water van de hoogste kwaliteit wordt niet in het gebied zelf geproduceerd, maar geïmporteerd.
Vervolgens wordt dit water na gebruik niet gezuiverd tot de oorspronkelijke kwaliteit waardoor op een
jaar tijd 2,12 miljoen m3 water van primaire kwaliteit verloren gaat, zie tabel. Over het geheel gezien
zou de natuurlijke instroom van water naar het gebied (12,65 miljoen m3) ruimschoots voldoende
moeten zijn om in de vraag (1,75 miljoen m3) te kunnen voorzien.
Het streven is dat het getal in de lichtblauwe vakjes van de tabel 0 is wat wil zeggen dat er evenveel
water van de oorspronkelijke kwaliteit uit het systeem uit stroomt als dat er binnenkwam. Hieronder
zullen we kijken hoe we de natuurlijke instroom op een efficiënte manier kunnen benutten.
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Tabel 88 Huidige instroom, uitstroom, productie en gebruik van water in Kerkrade West
Water - Nulmeting
(miljoen m3/jaar)

Instroom

Primair water
Leidingwater huishoudens
Leidingwater zakelijk
Bronwater
Subtotaal primair water
Secundair water
Oppervlaktewater
Regenwater
Grondwater
Verdamping
Infiltratie
Rioolwater
Effluent rioolwaterzuivering
Subtotaal secundair water

Instroom/uitstroom
Uitstroom

0,75
1,00
0,37
2,12

4,73
7,50
0,05

Balans

0,00

11,47

0,75
1,00
0,37
-2,12

-0,75
-1,00
-0,37
-2,12

-6,74
7,50
0,05

0,00

-0,75
-1,00
-0,37
-2,12

0,37

0,37
0,00
0,00

2,93
3,30

2,93
2,12

-1,18
12,28

2,93
14,40

2,12

Grijs water
Na huishoudelijk gebruik
Na industrieel gebruik
Hemelwaterafvoer
Naar rioolwaterzuivering
Subtotaal Grijs water

-1,18

0,53
1,00
1,18
-2,71
-2,71

Bruin water
Na huishoudelijk gebruik
Na industrieel gebruik
Naar rioolwaterzuivering
Subtotaal Bruin water
Totaal

Gebruik/productie
Gebruik
Productie
Balans

2,71

0,00

0,22
0,00
-0,22
-0,22
14,40

14,40

0,22

0,00

0,00

Produceren
Primair water
In totaal stroomt er per jaar 12,6 miljoen m3 water op natuurlijke wijze Kerkrade West binnen:
Primair water
Bronwater; 0,37 miljoen m3/jaar
Secundair water:
Oppervlaktewater: 4,73 miljoen m3/jaar via de Anselderbeek
Regenwater; 7,5 miljoen m3 neerslag per jaar
We nemen het regenwater dat op de daken valt als bron om te voorzien in de vraag naar water (de
Urban Max), omdat dit deel vrij makkelijk is op te vangen en op te slaan in onder andere een groot
verzamelbekken dat ook gebruikt kan worden voor energie-opslag en - productie. Het totaal bebouwd
oppervlak van Kerkrade West was in 2003 445 ha waarmee het potentieel aan regenwateropvang
uitkomt op ca 3,34 miljoen m3 water per jaar. Al dit water kan in theorie gezuiverd worden tot
primaire kwaliteit waarbij we ervan uit gaan dat dit niet leidt tot verliezen in de hoeveelheid water.
Samen met bronwater is daarmee de maximale productiepotentie van primair water 3,71 miljoen
m3/jaar. Dit is al ruim voldoende om in de huidige vraag te kunnen voorzien, nog voor deze is
gereduceerd. Een groot gedeelte van de watervraag hoeft niet eens ingevuld te worden met primaire
kwaliteit water. De fractie die echt van primaire kwaliteit moet zijn kan met lokaal secundair water
worden geproduceerd door middel van intensieve zuivering.
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Wat betreft grondwater zou er tot 2 miljoen m3 duurzaam kunnen worden opgepompt (het deel dat
ook elk jaar infiltreert), maar omdat we regenwater als basis nemen voor de watervraag gaan we
ervan uit dat alleen dat deel wordt opgepompt waar direct vraag naar is (0,05 miljoen m3 per jaar
voor het sproeien van sportvelden gelijk aan de nulmeting).

Secundair water
In plaats van het opgevangen regenwater te zuiveren tot primair water kan het regenwater ook direct
toepast worden voor gebruik om bijvoorbeeld het toilet te spoelen, kleding te wassen en de tuin te
sproeien. In de optimalisatieslag zullen we kijken waar we het regenwater het beste voor kunnen
gebruiken. We nemen nu aan dat we 3,34 miljoen m3 secundair water kunnen opvangen voor gebruik.
Na gebruik van water in huishoudens of door bedrijven moet het (grijze) water weer gezuiverd
worden tot secundaire kwaliteit vóór het het gebied weer verlaat. In het geval van Kerkrade West
staat er een rioolwaterzuiveringsinstallatie in het gebied waar het water gezuiverd zou kunnen
worden. Omdat het hebben van een zuiveringsinstallatie een uitzondering is en we hier een
voorbeeldsituatie willen creëren voor andere gemeenten, nemen we aan dat we het water op een
natuurlijke manier binnen het gebied moeten zuiveren. Bovendien gebruiken helofytenfilters geen
energie en kan er riet in de filters verbouwd worden.
Door het grijze afvalwater op locatie te zuiveren met helofytenfilters in plaats van centraal in een
zuiveringsinstallatie kan energie en kilometers leidingen bespaard worden. Na zuivering in de filters is
het water weer van secundaire kwaliteit en kan worden teruggevoerd naar de woningen voor gebruik.
Om het grijs water van de huishoudens van Kerkrade West (na reductie, zie hieronder) op natuurlijke
manier te kunnen zuiveren zou 2,5 hectare land vrij moeten worden gehouden67. Dit hoeft geen
aaneengesloten voorziening te zijn. Het kan worden verdeeld over de wijk.

Tabel 99 Maximale productie van water in Kerkrade West
Water - Produceren
Productie
(miljoen m3/jaar)

Primair water
Zuivering secundair water
Bronwater
Subtotaal Drinkwater

3,34
0,37
3,71

Secundair water
Regenwateropvang via daken
Subtotaal Secundair water

3,34
3,34

Reorganiseren
Op woningniveau kan water worden bespaard door voorzieningen te centraliseren waardoor van
schaalvoordelen en grotere investeringssommen ten behoeve van duurzame apparatuur geprofiteerd
kan worden. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van individuele wasmachines per huishouden
door centrale wasserijen. Geschat wordt dat hiermee 50% van het watergebruik bespaard kan
worden8, oftewel 0,05 miljoen m3 per jaar. Bovendien hoeft voor het wassen van kleding geen
drinkwater gebruikt te worden, maar kan worden volstaan met water van secundaire kwaliteit.

6

Waterwegwijzer voor architecten. Vlaamse Milieumaatschappij
Recyclage van grijswater in situ (2008). Brussels instituut voor milieubeheer.
8
http://www.trouw.nl/krantenarchief/2007/06/18/2265812/Pleidooi_voor_centrale_wasserij.html
7
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Tabel 20 Maximale reductie in watergebruik na reorganiseren
Water - Reorganiseren
Oorspronkelijk Vermindering
(miljoen m3/jaar)
gebruik

Nieuw
gebruik

Drinkwaterkwaliteit
Regenwater voor kledingwassen
Subtotaal Drinkwater

0,10
0,10

-0,10
-0,10

0,00
0,00

Secundair water
Kledingwassen
Centrale wasserij
Subtotaal Secundair water

0,00
0,00
0,00

0,10
-0,05
0,05

0,10
-0,05
0,05

Grijs water
Reductie watergebruik
Subtotaal Grijs water

2,71
2,71

-0,05
-0,05

2,66
2,66

Bruin water
Subtotaal Bruin water

0,00

0,00

0,00

Reduceren
Primair water
In deze situatie hebben we al voldoende water van primaire kwaliteit om in de vraag te kunnen
voorzien zonder te reduceren. Het kost echter energie om water te zuiveren waardoor we toch het
gebruik van primair water zo ver mogelijk willen terugbrengen en waar mogelijk vervangen door
secundair water.
Huishoudelijk
In de nulsituatie zijn er we van uitgegaan dat er dagelijks 128 liter per persoon wordt gebruikt in
Kerkrade West, zie tabel 7. Voor toiletspoeling en ‘overig’ gebruik hoeft echter geen water van
primaire kwaliteit gebruikt te worden. Hiermee kan ca 37,1 liter drinkwater pp/dag worden bespaard.
Voor Kerkrade West betekent dit een potentiële besparing van 0,25 miljoen m3 leidingwater per jaar.
Daarnaast kan op woningniveau bespaard worden met de bekende maatregelen als waterbesparende
douchekoppen en kranen. Een waterbesparende douchekop kan zo’n 50% van het watergebruik onder
de douche besparen. Dat is 24,9 liter pp/dag en 0,15 miljoen m3 op jaarbasis voor heel Kerkrade.
Waterbesparende kranen bij wastafels en gootstenen kunnen zo’n 25% besparen, 3 liter pp/dag, 0,02
miljoen m3/jaar.
Het gebruik van primair water in huishoudens kan daarmee worden teruggebracht tot 0,23 miljoen
m3/jaar.
Zakelijk
De besparingsmogelijkheden voor zakelijk water zijn nog niet in kaart gebracht. Waterbesparende
kranen en vacuümtoiletten kunnen uiteraard ook in bedrijfsgebouwen worden toegepast. Voor dit
moment gaan we er nog van uit dat kantoren, bedrijven en industrie 1 miljoen m3 primair water per
jaar gebruiken. Na gebruik verliest dit water kwaliteit en wordt grijs water.
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Secundair water
Huishoudelijk
Doordat de functies toiletspoeling en ‘overig’ niet meer met primair maar secundair water worden
vervuld neemt het gebruik van secundair water voor huishoudens toe met 0,25 miljoen m3/jaar.
Verder zijn er diverse typen waterbesparende of zelfs waterloze toiletten op de markt die het gebruik
van secundair water kunnen terugdringen, zie kader. Wij hebben hier gekozen voor de toepassing van
vacuümtoiletten, omdat het afvalwater bij deze toepassing gebruikt kan worden voor de productie van
biogas. Het watergebruik met een vacuümtoilet neemt af tot 7 liter pp/dag en bespaart daarmee 0,18
miljoen m3/jaar.
Het gebruik van secundair water komt daarmee na reduceren op 0,07 miljoen m3/jaar (exclusief
gebruik bij ‘reorganiseren’), zie ook tabel 8. ‘Wassen’ staat hier nog onder huishoudelijk watergebruik
om een vergelijking te kunnen maken met de nulsituatie, maar hoort na reorganisatie eigenlijk onder
zakelijk watergebruik thuis.
Gemiddeld particulier waterverbruik in
liters per persoon per dag
Bad
Douche
Wastafel
Toiletspoeling
Was
Afwas
Voedselbereiding
Koffie, thee, water drinken
Overig
Subtotaal
Totaal

2007
2,5
49,8
5,3
37,1
17,2
6,8
1,7
1,8
5,3
128

Na transitie
Primair
Secundair
2,5
24,9
4
7
8,6
5,1
1,7
1,8
5,3
40
20,9
60,9

Tabel 21 Dagelijks particulier watergebruik na de transitie

Grijs water
Huishoudelijk
Door gebruik van water in de woning met ruim 50% terug te brengen is de productie van grijs water
gereduceerd tot 60,9 liter pp/dag; 0,37 miljoen m3 per jaar in heel Kerkrade West.

Voorbeelden van waterbesparende toiletten:
• Composttoilet; geen waterverbruik, levert bruikbare compost
• Vacuümtoilet; nauwelijks waterverbruik (ca. 1l/spoeling = 85% minder als
conventioneel), levert grondstof voor vergistinginstallatie t.b.v. productie biogas
• Gustavsberg-toilet; hergebruikt water uit afvoer (douche, wasbak, gootsteen) voor
toiletspoeling. Voorbeeld van ‘cascaderen’ (vertraging kringloop).
• Scheidingstoilet; scheiding van urine en fecaliën scheiden; fecaliën kunnen vergist
worden, urine kan benut worden als grondstof voor de industrie. Scheiden van urine
spaart bovendien de leidingen (urinesteen, betonrot).
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Bruin water
Bij gebruik van een vacuümtoilet is de fractie zwart water te reduceren tot ca. 7L p/p/d, 0,04 miljoen
m3/jaar. Deze fractie kan via een vergistinginstallatie worden omgezet in biogas. Een kleine installatie
voor ca 30 woningen past in een garagebox9. Bij de vergisting wordt ook CO2 geproduceerd dat
gebruikt kan worden in kassen en blijft er slib achter dat kan worden omgezet in meststof. Door ook
de verwerking van het GFT-afval via bijvoorbeeld een keukenvermaler te koppelen aan het
vacuümsysteem van het toilet kan dit afval aan de zwart water fractie worden toegevoegd, waardoor
de biogasproductie toe neemt.
Tabel 22 Maximale reductie in watergebruik
Water - Reduceren
Oorspronkelijk Vermindering
(miljoen m3/jaar)

Nieuw

Primaire kwaliteit
Regenwater voor toiletspoeling en
overig
Waterbesparende douchekop
Waterbesparende kranen
Bad, voedselbereiding, drinken
Zakelijk watergebruik
Gebruik bronwater
Subtotaal Drinkwater

0,25

-0,25

0,00

0,29
0,07
0,04
1,00
0,37
2,02

-0,15
-0,02
0,00
0,00
-0,37
-0,79

0,14
0,05
0,04
1,00
0,00
1,23

Secundair water
Toiletspoeling en overig
Vacuümtoilet
Rioolwater
Zakelijk watergebruik
Subtotaal Secundair water

0,00
0,00
1,18
0,00
1,18

0,25
-0,18
-1,18

0,25
-0,18
0,00

-1,11

0,07

Grijs water
Reductie huishoudelijk
watergebruik
Zakelijk watergebruik
Afkoppelen hwa
Subtotaal Grijs water

0,53

-0,17

0,37

1,00
1,18
2,71

0,00
-1,18
-1,35

1,00
0,00
1,37

Bruin water
Vacuümtoilet
Subtotaal Bruin water

0,22
0,22

-0,18
-0,18

0,04
0,04

Optimaliseren
Zoals te zien in het overzicht in tabel 23 wordt de productie van primair en secundair water beide nog
gemaximaliseerd, waardoor er veel meer water van primaire kwaliteit wordt geproduceerd (3,34
miljoen m3) dan nodig is. In deze optimalisatie kiezen we er daarom voor om niet meer water tot
primaire kwaliteit te zuiveren dan er vraag naar is (0,86 miljoen m3 daar 0,37 miljoen m3 kan worden
ingevuld met bronwater). De restvraag zal worden ingevuld met secundaire kwaliteit water (0,12
miljoen m3).

9

Ecosanitatieproject Sneek
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Bij water is van belang dat niet voor elke functie de hoogste waterkwaliteit benodigd is. Het koppelen
van de benodigde kwaliteit water waar vraag naar is en niet hoger kan veel verspilling voorkomen in
waterkwaliteit en energie om het water te zuiveren. Voor huishoudelijk water hebben we hier al een
aantal maatregelen toegepast.
Water dat bij industriële productieprocessen gebruikt wordt kan wellicht ook via verbeteringen in het
productieproces worden hergebruikt. Er zouden ook afspraken tussen bedrijven kunnen worden
gemaakt over het uitwisselen van (afval)water; het ene bedrijf kan wellicht het water dat een ander
bedrijf loost nog gebruiken. Reductie en hergebruik van zakelijk water vergt echter nadere studie.
Tabel 103 Overzicht van maximale productie en reductie in de watervoorziening. Verschillen in het
optellen kunnen komen door afronding
Water - Potentieoverzicht
(miljoen m3/jaar)
Primair water
Nulmeting
Na transitie
Produceren
Reorganiseren
Reduceren
Subtotaal Primair water
Secundair water
Nulmeting
Na transitie
Produceren
Reorganiseren
Reduceren
Subtotaal Secundair water

Instroom

Instroom/uitstroom
Uitstroom

2,12
0,37

0,00
3,71

Balans

-2,12
3,34

-2,12

0,00

-2,12

3,34

0,37

3,71

3,34

12,28
12,28

14,40
12,65

2,12
0,37

-0,10
-0,79
-1,23

3,34

2,11

-1,18

3,30

2,12

3,34

12,28

12,65

0,37

Grijs water
Nulmeting
Produceren
Reorganiseren
Reduceren
Subtotaal Grijs water
Bruin water
Nulmeting
Produceren
Reorganiseren
Reduceren
Subtotaal Bruin water
Totaal

Gebruik/productie
Gebruik
Productie
Balans

12,65

16,36

0,05
-1,11
-0,12

3,34

3,22

-2,71

2,71

0,00

-1,32

-0,05
-1,35
1,32

0,00

-0,22

0,22

0,00

-0,04

-0,18
0,04

0,00

3,71

In tabel 24 zien we dat het volume van het water dat kwaliteit verliest in het gebied is beperkt tot
0,37 miljoen m3 (het natuurlijke bronwater) ten opzichte van 2,12 miljoen m3 in de nulsituatie. Na de
transitie is Kerkrade West zelfvoorzienend op het gebied van water met lokale drinkwaterzuivering en
eigen zuivering van het afvalwater. Voor Kerkrade West zou een geoptimaliseerd watersysteem er als
volgt uit kunnen zien:
• Opvang van regenwater via bebouwing, minimaal 0,98 miljoen m3 per jaar
• Opvang bronwater: 0,37 miljoen m3
• Oppompen grondwater: 0,05 miljoen m3
• Locale drinkwaterzuivering: 0,86 miljoen m3/jaar
• Gebruik van helofytenfilters voor zuivering grijs huishoudelijk water: 1,31 miljoen m3/jaar
• Vergisting van zwart water: 0,04 miljoen m3/jaar
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Tabel 114 Plan van aanpak voor water in Kerkrade West
Water - Optimaliseren
(miljoen m3/jaar)

Instroom/uitstroom
Instroom Uitstroom
Balans

Primair water
Drinkwater huishoudens
Drinkwater zakelijk
Bronwater
Subtotaal primair water
Secundair water
Oppervlaktewater
Regenwaterafvoer
Grondwater
Verdamping
Infiltratie
Effluent helofytenfilters
Zuivering tot drinkwater
Huishoudelijk gebruik
Subtotaal secundair water

0,37
0,37

0
0,00

0,00
0,00
0,37
-0,37

4,73
7,50
0,05

3,79
7,50
0,05

-0,94
0,00
0,00

-0,23
-0,63
-0,37
-1,23

1,31

0,23
0,63
0,86

0,00
0,00
-0,37
-0,37

0,37

0,37
0,00
0,00

1,31
-0,86

1,31

0,82

0,70

-0,12
12,28

12,65

0,37

Grijs water
Na huishoudelijk gebruik
Na zakelijk/industrieel gebruik
Naar helofytenfilters
Subtotaal Grijs water

-0,12

0,31
1,00
-1,31
-1,31

Bruin water
Na huishoudelijk gebruik
Na zakelijk/industrieel gebruik
Naar vergistingsinstallatie (verdamping?)
Subtotaal Bruin water
Totaal

Gebruik/productie
Gebruik
Productie
Balans

1,31

0,00

0,04
0,00
-0,04
-0,04
12,65

12,65

0,04

0,00

0,00

Tabel 25 Overzicht landgebruik Kerkrade West
na optimaliseren van de watervoorziening

Landgebruik na optimalisatie Water
Hectare
Stedelijk bodemgebruik
Bebouwd
445
Semi-bebouwd
60,5
Spoor en wegen
53
Recreatie
121
Subtotaal stedelijk
679,5
Niet-stedelijk bodemgebruik
Agrarisch terrein
Bos en natuur
Subtotaal niet-stedelijk
Totaal Land

Landgebruik
De optimalisatie van het watergebruik heeft geleid tot
de volgende verschuivingen in landgebruik:
• 2,5 hectare helofytenfilters in semi-bebouwd
gebied in de wijk
• 25 hectare waterbekken voor wateropslag

217
63
280
959,5

Helofytenfilters
Waterbekken
Cranenweyermeer
Totaal Water

2,5
25
19
46,5

Totaal Oppervlak KW

1006
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Figuur 10 Kaart van Kerkrade West na optimalisering van de watervoorziening
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Maximaliseren
Per bron, energie, materialen en water, zijn in het vorige hoofdstuk plannen gemaakt om de
opbrengst en het gebruik van de specifieke bron te optimaliseren. Wanneer we deze plannen over
elkaar leggen zullen we echter zien dat ze op bepaalde punten in conflict komen. Dit conflict kan
ontstaan doordat 2 of meer bronnen gebruik maken van hetzelfde stuk land, bijvoorbeeld gebruik van
industriedaken voor voetbalvelden of pv-panelen, of doordat een bron een claim legt op een andere
bron, zoals dat het bouwen van windmolens staal vereist. Aan de andere kant kunnen sommige
maatregelen van een bron een bijdrage leveren aan een andere bron, zoals de vergisting van bruin
water biogas oplevert. Deze conflicten en bijdragen worden hieronder weergegeven en toegelicht.
Voor deze conflicten zullen oplossingen moeten worden gezocht en keuzes worden gemaakt op basis
van de principes en regels, zie deel A en bijlage B van dit deel voor een toelichting.

Conflictsituaties
Energie
Tabel 12 Invloed van materialen- en waterplan op de energievoorziening
naar
Claim op Energie

Bijdrage aan Energie

Vanuit
• Met uitruiloptie vermindering
energievraag
• Reductie industrie
reduceert energiegebruik

Materialen

Water

• Warmtebron voor
vergistingsinstallatie
• Elektriciteit voor zuivering tot
drinkwater

• Biogasproductie door
vergisting bruin water
• Extra energieproductie door
effluent helofytenfilters

Claim op energie
•
•

De vergistingsinstallaties voor bruin water vereisen een warmtebron.
Om regenwater te zuiveren tot drinkwater is energie nodig

Bijdrage aan energie
•
•
•
•

Doordat kantoren en woningen worden uitgewisseld en neiuwbouw naar 0 gaat, vermindert
energievraag, zij het marginaal.
Halvering van de industrie zorgt ook voor een reductie van het elektriciteits- en
warmtegebruik.
Met het vergisten van de bruin water fractie kan biogas worden gemaakt.
Bij afwatering van het effluent uit de helofytenfilters kan extra elektriciteit worden opgewekt
via het waterbekken.
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Materialen
Tabel 137 Invloed van energie- en waterplan op de materialenvoorziening
naar
Claim op Materialen

Bijdrage aan Materialen

Vanuit

Energie

• Stalen constructies voor
windturbines

• Door thuiswerken komen
reststoffen uit sloop van
kantoren vrij

• Renovatie woningen tot
passiefstandaard
• Silicium voor zonnepanelen

• Rietproductie in
waterbekken

• Metalen leidingen voor
asfaltcollectoren

Water

• Substraat voor
helofytenfilters
• Materiaal voor vervangen
douchekoppen, toiletten en
leidingen

• Rietproductie in
helofytenfilters

Claim op materialen
•
•
•
•
•
•

Voor de productie van zonnepanelen zijn materialen zoals silicium nodig.
Windturbines vereisen een grote hoeveelheid staal.
De leidingen in het asfalt voor warmteproductie zijn van metaal
Voor de aanleg van de helofytenfilters is substraat nodig
Om de woningen te renoveren tot passiefstandaard is extra hernieuwbaar materiaal nodig
Alle toiletten, leidingen en douchekoppen moeten vervangen worden, dit vereist materiaal.
Voor vacuümtoiletten en leidingen zelfs veel metaal.

Bijdrage aan materialen
•
•
•

De helofytenfilters kunnen materiaal produceren in de vorm van riet.
Ook het waterbekken kan gebruikt worden voor rietproductie.
Thuiswerken zorgt ervoor dat kantoren gesloopt kunnen worden en er reststoffen vrij komen.

Water
Tabel 148 Invloed van energie- en materialenplan op de watervoorziening
naar
Claim op Water

Bijdrage aan Water

Vanuit
Energie
Materialen

• Extra watervraag voor
irrigatie

• Reductie industrie vermindert
watergebruik

Claim op water
•

Irrigatie van het land waar materialen geproduceerd worden zorgt voor een lichte stijging in
de vraag naar water.

Bijdrage aan water
•

Reductie in de industrie vermindert de watervraag.
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Landgebruik
Tabel 15 Claims van de verschillende bronnen op hetzelfde grondgebied
claim
op

Industrieterrein

Kantoordaken

Winkeldaken

Oppervlak na reductie
lokale wegen

Semi-bebouwd
gebied

Landbouwgebied

Vanuit
Energie

• Zonne-energie

Materialen

• Voetbalvelden
• Sloop

• Sloop

• Sloop

• Materialenproductie

Water

• Regenwateropvang

• Regenwateropvang

• Regenwateropvang

• Helofytenfilters

• Waterbekken
• Algenvijver
• Materialenproductie

Voedsel

• Materialenproductie

• Voedselproductie

Industrieterrein
De industriedaken worden door alle drie de bronnen geclaimd: vanuit energie voor elektriciteits- en
warmteproductie met zonnepanelen- en collectoren; vanuit materialen voor voetbalvelden; vanuit
water voor het opvangen van regenwater. Daarnaast verdwijnt ook de helft van de industrie waardoor
dakoppervlak verloren gaat. Het oppervlak dat hiermee vrij komt kan wel gebruikt worden voor
materialenproductie.
Naast het dakoppervlak ligt er ook een dubbele claim op het industrieterrein, namelijk voor
materialenproductie na sloop en voor een PV-veld.

Kantoordaken
De kantoordaken kunnen regenwater opvangen, maar als de kantoren gesloopt worden (ivm reguliere
sloop en halvering kantoorruimte door thuiswerken) vermindert het oppervlak voor wateropvang. Het
vrijgekomen oppervlak kan wel gebruikt worden voor materialenproductie.

Winkeldaken
Ook de daken van winkels vangen regenwater op. Met virtueel winkelen kan de helft van het
winkeloppervlak verdwijnen en vrijkomen voor materialenproductie.

Oppervlak na reductie lokale wegen
Het oppervlak dat vrijkomt nadat de helft van de lokale wegen is opgebroken kan worden ingezet voor
materialenproductie of helofytenfilters.

Semi-bebouwd gebied
Vanuit materialen wordt beslag gelegd op het hele semi-bebouwde gebied binnen de wijk voor de
productie ervan. Daarnaast leggen energie en water een claim op het semi-bebouwde terrein voor een
waterbekken en een algenvijver.

Landbouwgebied
Tot dusverre hebben we voedselproductie buiten beschouwing gelaten, maar omdat voedsel een
basisbehoefte is, willen we er hier toch even op in gaan.
Met betrekking tot een gebied als Kerkrade West blijkt dat er momenteel 217 ha landbouwgrond is,
voldoende voor 2170 personen met een vegetarisch dieet. Ook wanneer we alle beschikbare grond in
de wijk inzetten, zoals bos, natuur en parken, is dat nog steeds niet voldoende om alle inwoners van
voedsel te voorzien. Wanneer we een schaalniveau hoger gaan, de regio Limburg, dan blijkt het totale
Limburgse landbouwareaal wel voldoende te zijn om het huidige aantal inwoners van geheel Limburg
vegetarisch te voeden, waarbij nog 15% landbouwgrond overblijft. Dus ook de ca 16.000 in plaats van
2.170 inwoners van KW. Met andere woorden: Het lijkt daarom de juiste methode om de
voedselvoorziening op een ander schaalniveau te beschouwen dan die van een wijkniveau of stedelijk
niveau en hiervoor een regionaal (Limburgs) schaalniveau te nemen. Dit betekent dat we uitgaan van
een gereduceerde vraag naar voedsel, namelijk vegetarisch ipv carnivorisch, en dat alle
landbouwgrond in de provincie, met uitzondering van 15%, verder wordt uitgesloten van opties voor
water-, materiaal- en energieconcepten, dus ook binnen Kerkrade West.
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Oplossingen
Verwerking bruin water
In de optimalisatie van het waterplan is gekozen voor vacuümtoiletten die het watergebruik met zo’n
85% terug konden brengen en bij de vergisting van de fecaliën biogas kon produceren. De aanleg van
vacuümtoiletten kost echter veel metaal en extra operationele energie. Metaal is geen hernieuwbare
bron en bovendien beperkt voorradig als reststroom, waardoor vacuümtoiletten in de Urban Harvestplus methode niet kunnen worden toegepast. Ook scheidingstoiletten en Gustavsbergtoiletten
vereisen een complete vervanging van toiletpot en leidingen en vergen dus veel inzet van niethernieuwbaren. In plaats van vacuümtoiletten zal daarom worden gekozen voor composttoiletten die
geen leidingen behoeven, geen water gebruiken, slechst beperkt materiaalinzet (afhankelijk van de
uitvoering hernieuwbaar of bioplastics) en waarbij de fecaliën kunnen worden gecomposteerd en
gebruikt voor bemesting van het land voor voedsel- en materiaalproductie. Met deze oplossing neemt
het huishoudelijk watergebruik met nog eens 7 l pppd af (0,04 miljoen m3/jaar). Met composttoiletten
vervalt wel de mogelijkheid om biogas te produceren.
Landbouwgrond
Om in de voedselvoorziening te kunnen voldoen kan slechts 15% van de 217 hectare landbouwgrond
worden ingezet voor de productie van materialen. De productie van materialen uit het eerdere plan
daalt hiermee met ca 738 ton tot zo’n 130 ton per jaar.
Helofytenfilters
Helofytenfilters nemen ruimte in die ook voor materialenproductie zou kunnen worden gebruikt.
Omdat schoon water van directer belang is voor de mens dan materialen krijgt de 2,5 hectare filters
de voorkeur. Met intensieve filtering (zoals Sequential Batch Reactor, Membraanbioreactor,
Biologische schijven) kan het areaal nog verder verkleind worden. Dit leidt echter wel weer tot extra
energie- en materiaalgebruik. Bovendien kunnen de extensieve helofytenfilters juist ook weer
materialen in de vorm van riet produceren waardoor in deze studie toch wordt gekozen voor
extensieve filtering. De rietproductie wordt geschat op 4 ton/hectare/jaar (drooggewicht), dus in
totaal 10 ton/jaar.
Voor de aanleg van de helofytenfilters substraat nodig (eenmalig ca 25.000 ton). Dit substraat kan
komen van leemwinning in het gebied of van minerale reststoffen. De vraag, gerekend over 20 jaar
implementatie, naar materialen gaat hiermee met 1.250 ton/jaar omhoog.
Vraag naar metaal
Er ligt een zware claim op metaal voor windmolens en voor een buizensysteem voor de
asfaltcollectoren (claim voor vacuümtoiletten is komen te vervallen). Metaal is geen hernieuwbare
bron en wat beschikbaar is, is afhankelijk van het hergebruik uit bijvoorbeeld sloop of het vervangen
van staal dat in gebruik is door andere materialen, zoals vervanging van de lantaarnpalen door
lampen aan kabels of houten palen. Een deel van het staal probleem kan worden opgelost door
vliegermolens, windmolens aan kabels. De ontwikkeling is nog volop in gang, maar verwacht mag
worden dat dit in de loop van de transitie realiseerbaar wordt. Dit zou de vraag aanzienlijk reduceren,
voor het resterende deel zal nog een aanvullende studie nodig zijn.
Waterbekken en algenvijver
De algenvijver voor biobrandstofproductie en het waterbekken voor elektriciteitsopwekking middels
waterkracht wedijveren beide met de productie van materialen. Daar het voorzien in materialen vóór
de vraag naar biobrandstoffen gaat vervalt de vijver. Hiermee daalt de energieproductie met 80.500
GJ. Het waterbekken heeft echter niet alleen een functie als energieproducent en -opslag, maar ook
als wateropslag. Dit waterbekken is belangrijk om te kunnen voorzien in de watervraag van de wijk en
bovendien kan in het bekken ook riet geproduceerd worden (ook 4 ton/hectare/jaar) waardoor het
oppervlak niet verloren gaat voor materialenproductie. Verder stijgt de elektriciteitsproductie nog met
100 MWh/jaar vanwege de extra aanvoer van water uit de helofytenfilters naar de
waterkrachtcentrale.
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Passiefwoningen
Voor de renovatie van woningen tot passiefstandaard is 525 ton hernieuwbaar materiaal per jaar (20
jaar lang voor hele voorraad) nodig, oftewel zo’n 130 hectare permanent te reserveren. Een
basisbehoefte van de mens is bescherming tegen het klimaat, regen en wind, die eigenlijk al gegeven
wordt door de bestaande woningen. Deze huizen zouden alleen nog verwarmd moeten worden en de
vraag rijst dan hoe deze warmtevraag het meest efficiënt ingevuld kan worden; gereduceerd maar
met 130 hectare voor materialenproductie, of met zo’n 17,5 hectare aan zonnecollectoren10. De
collectoren kunnen bovendien op de daken komen te liggen waardoor ze geen beslag leggen op grond
voor andere toepassingen, maar alleen wel concurreren met zonnepanelen. Elektriciteit staat lager op
de ranking in de principes en regels waardoor het geen priotiteit heeft.
De conclusie voor dit moment is daarom dat de huizen niet gerenoveerd zullen worden tot
passiefstandaard waardoor het warmte- en elektriciteitsgebruik niet zal worden verminderd met
314.000 GJ en 3.600 MWh (33.231 GJ) zoals eerder in het energieplan was beoogd. Daarnaast
verdwijnt er 17,5 hectare aan zonnepanelen (26.250 MWh) en komen er zonnecollectoren voor in de
plaats (315.000 GJ). Hier is een interessante bevinding ontstaan die verder zal worden nabesproken in
de ‘Discussie’.
Kantoor- en winkeldaken
Door thuiswerken, virtueel winkelen en reguliere sloop gaat er dakoppervlak verloren dat was
meegerekend in de potentie voor regenwateropvang. Omdat de totale opvangpotentie al ruimschoots
voldoende is, levert deze beperkte verkleining van het bebouwd oppervlak geen problemen op voor de
watervoorziening.
Industrie
De industriedaken worden geclaimd voor energieproductie met PV-panelen, voor voetbalvelden en
voor regenwateropvang. Het opvangen van regenwater kan prima naast de overige functies worden
voldaan en vormt daarom geen conflict. Materiaal gaat voor elektriciteitsproductie, waardoor 3,5
hectare PV-panelen moeten wijken. De energieproductie gaat hierdoor met 5.250 MWh (48.462 GJ)
omlaag.
Daarnaast verdwijnt 45 hectare industrieterrein doordat industrie op fossiele brandstoffen niet meer is
toegestaan in de wijk. Het dakoppervlak is ongeveer een derde van het terreinoppervlak, waarmee 15
hectare dakoppervlak voor PV verloren gaat. Daarnaast was er een PV-veld van 11 hectare
opgenomen in de energieplannen, maar ook hier gaat de productie van materialen vóór elektriciteit.
In totaal vermindert de elektriciteitsproductie met nog 39.000 MWh (360.000 GJ).
Aan de andere kant vermindert ook de vraag naar energie, warmte en water als de industrie
gehalveerd wordt. De verwachting is dat hierdoor 180.000 MWh elektriciteit (1.661.538 GJ primair),
410.000 GJ aan gas, 3.300 GJ aan brandstoffen en 0,3 miljoen m3 water kan worden vermeden.
Nieuwe industrie is ook nodig voor de productie van bijvoorbeeld windturbines, zonnecellen en
isolatiemateriaal. De productie van goederen zoals deze is hier nog niet meegenomen en de effecten
zullen apart in een aanvullende studie verkend moeten worden.

10

Beiden zijn alleen de directe stromen. De indirecte energie en materiaalverbruiken zijn hier nog niet meegrekend. Een
verdere studie zal dit moeten detailleren.
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Aanpassingen maximalisatie
Samenvatting Energie
Veranderingen in productie:
•
•
•
•
•
•

Afname van 80.500 GJ aan brandstoffen vanwege wegvallen van algenvijver
Toename van 100 MWh uit waterkracht na extra aanvoer uit helofytenfilters (923 GJ)
Afname van 39.000 MWh elektriciteitsproductie door reductie van de industrie in het gebied
(360.000 GJ)
Afname van 26.250 MWh elektriciteit aan zonnepanelen op woningdaken dat nu bestemd is
voor warmteproductie na het wegvallen van de passiefhuizen (242.308 GJ)
Toename van 315.000 GJ in warmteproductie ivm wegvallen van passiefhuizen
Afname van 5.250 MWh door inname 3,5 hectare industriedaken voor sportvelden ipv PVpanelen

Veranderingen in de vraag:
•
•
•
•
•

Toename in de elektriciteitsvraag van 3.600 MWh ivm wegvallen passiefhuizen (33.231 GJ)
Toename in de warmtevraag van 314.000 GJ ivm wegvallen passiefhuizen
Afname met 180.000 MWh elektriciteit (1.661.538 GJ) door reductie in de industrie
Afname met 410.000 GJ warmte door reductie in de industrie
Afname met 3.300 GJ aan brandstoffen door reductie in industrie.

Vraag naar energie neemt toe door onderstaande optie, maar deze cijfers zijn in deze studie niet
verder gespecificeerd:
•

Extra vraag naar energie voor de zuivering van regenwater tot drinkwater
Tabel 30 Aangepast Plan van Aanpak voor de energievoorziening
ENERGIE - Plan van Aanpak
Gebruik
Productie
(GJ primair/jaar)

Elektriciteit
Zonnepanelen
Wind
Waterkracht
Subtotaal Elektriciteit
Warmte
Zonnecollectoren
Asfaltcollectoren
Subtotaal Warmte
Brandstof
Subtotaal Brandstof
Totaal

Balans

2.820.473
621.462
2.076.923
4.246
2.702.631

-117.842

344.250
134.000
478.250

-1.730.350

77.200

0
0

-77.200

5.106.273

3.180.881

-1.925.392

2.820.473
2.208.600

2.208.600
77.200
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Samenvatting Materialen
Veranderingen in de productie
•

Toename van 10 ton vanwege rietproductie in helofytenfilters

Veranderingen in het areaal voor materialenproductie:
•
•

Vermindering met 183 ha door gebruik landbouwgrond voor voedsel
Vermindering met 2,5 hectare voor helofytenfilters

Veranderingen in de vraag:
•

toename van 1.250 ton/jaar voor substraat van helofytenfilters

Vraag naar materialen neemt toe door onderstaande opties, maar deze cijfers zijn in deze studie niet
vedrer gespecificeerd:
•
•
•
•

Composttoiletten
constructie vliegerwindmolens
aanleg asfaltcollectoren
Productie van zonnepanelen en –collectoren

Tabel 31 Aangepast Plan van Aanpak voor de materialenvoorziening
Materiaal - Potentieoverzicht
Gebruik
Productie
(Ton/jaar)

Hernieuwbaar
Aanwezige bronnen
Organische productie
Organische reststoffen
Subtotaal hernieuwbaar

Balans

4.000

4.000

470
1.189
513
2.171

-1.829

2.491
662

Niet-hernieuwbaar
Metale reststoffen
Minerale reststoffen
Subtotaal niet-hernieuwbaar

10.911

10.911

1.039
12.363
13.402

Totaal

14.911

15.573

Samenvatting Water
Veranderingen in de vraag
•
•

Vermindering van 0,04 miljoen m3/jaar met composttoiletten ipv vacuümtoiletten
Afname van 0,3 miljoen m3 zakelijk watergebruik door reductie industrie

Afname in productie met:
• 15 hectare dakoppervlak door reductie in de industrie
• 20 hectare door verdwijnen winkels vanwege virtueel winkelen
• 4 hectare door verdwijnen kantoren door reguliere sloop
In totaal: 39 hectare, oftewel 0,29 miljoen m3/jaar. Er blijft nog ruim voldoende over voor de
watervraag in de wijk.
Veranderingen die niet doorgerekend zijn:
• Toename in gebruik door extra irrigatie materiaalproductievelden
• Afname in productie door verdwijnen van kantoren wegens thuiswerken
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Tabel 32 Aangepast Plan van Aanpak voor de waterievoorziening
Water - Maximaliseren
(miljoen m3/jaar)

Instroom/uitstroom
Instroom Uitstroom
Balans

Primair water
Drinkwater huishoudens
Drinkwater zakelijk
Bronwater
Subtotaal primair water
Secundair water
Oppervlaktewater
Regenwaterafvoer
Grondwater
Verdamping
Infiltratie
Effluent helofytenfilters
Zuivering tot drinkwater
Huishoudelijk gebruik
Subtotaal secundair water

0,37
0,37

0,00
0,00

0,00
0,00
0,37
-0,37

4,73
7,50
0,05

5,10
6,49
0,05

-0,37
1,01
0,00

-0,23
-0,33
-0,37
-0,93

1,01

0,23
0,33
0,56

0,00
0,00
-0,37
-0,37

0,37

0,37
0,00
0,00

1,01
-0,56

1,01

0,82

0,74

-0,08
12,28

12,65

0,37

Grijs water
Na huishoudelijk gebruik
Na zakelijk/industrieel gebruik
Naar helofytenfilters
Subtotaal Grijs water

-0,08

0,31
0,70

Bruin water
Na huishoudelijk gebruik
Na zakelijk/industrieel gebruik
Subtotaal Bruin water
Totaal

Gebruik/productie
Gebruik
Productie
Balans

12,65

12,65

-1,01
-1,01

1,01

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Samenvatting Landgebruik
Na maximalisatie geven de bronnenplannen de volgende verschuivingen in landgebruik ten opzichte
van de huidige situatie:
Bebouwd gebied (445)
• Als laatste is 76 hectare van de gebouwde omgeving geclaimd voor materialenproductie: 3,5
vanwege de reguliere sloop van kantoren; 7,5 hectare tuin; 45 hectare voormalig
industriegebied; en 20 hectare na sloop van winkels.
Semi-bebouwd gebied (88)
• 25 ha waterbekken met rietproductie tussen Cranenweyermeer en woonwijk in oorspronkelijk
‘semi-bebouwd gebied’
• 63 hectare semibebouwd gebied wordt omgebouwd tot productiegebied
Spoor en wegen (53)
• Ook is 14,5 hectare wegen is omgevormd tot productiegebied
• 2,5 hectare helofytenfilters en rietproductie ipv wegen in de wijk
• Spoorwegbedding wordt verdiept, overkapt en belegd met zonnepanelen
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Recreatiegebied (121)
• 10 hectare park en plantsoen (oorspronkelijk
recreatiegebied) kan zo worden ingericht dat ze productief
worden en tegelijkertijd hun functie kunnen worden
behouden
• 3,5 hectare recreatiegebied (sportvelden) is in gebruik
genomen voor de productie van materialen
Agrarisch gebied (217)
• 32,5 hectare agrarisch gebied is volledig getranformeerd
naar productie van materialen.
Bos en natuur (63)
• De 63 hectare natuur- en bosgebied wordt ingericht voor
duurzame materialenproductie met behoud van functie

Veranderingen die niet doorgerekend zijn:
•

Vrijgekomen kantoorareaal na thuiswerken

Tabel 33 Overzicht landgebruik Kerkrade
West na maximaliseren

Landgebruik Kerkrade West 2050
Ha
Stedelijk bodemgebruik
Bebouwd
Semi-bebouwd
Spoor en wegen
Recreatie
Subtotaal stedelijk

369
0
36
117,5
522,5

Niet-stedelijk bodemgebruik
Agrarisch terrein
Bos en natuur
Puur materiaalproductie
Subtotaal niet-stedelijk

184,5
63
189,5
437

Totaal Land

959,5

Helofytenfilters
Waterbekken
Craneweyermeer
Totaal Water

2,5
25
19
46,5

Totaal Oppervlak KW

1006

Figuur 11 Gemiddelde hectare Kerkrade West na de transitie
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Figuur 12 Kaart Kerkrade West na maximalisatie
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Blik op Kerkrade West na de transitie
Kerkrade West is getransformeerd in een duurzame stad-land omgeving, waar mensen graag
verblijven, verzorgd worden en duurzaam omgaan met hun omgeving. Het stedelijk gebied is
getransformeerd van verslindende consumptie in producerende omgevingen,: Alles draait om
hernieuwbare materialen en energie, Urban farming is geïntegreerd, deels op daken in kassen die in
voor en najaar ook een aangename hof vormen, mobiliteit wordt effectief gedeeld en neemt nog maar
de helft van de ruimte in die is vrijgekomen voor natuurlijke waterzuivering, recreatie, groen
geïntegreerd als productie voor bio-grondstoffen. De buurt draait grotendeels op diensten: Diensten
mbt mobiliteit en zorg, maar ook in het gezamenlijk eigendom en beheer van een energie en
waterbedrijf, dat tevens voor werkgelegenheid heeft gezorgd. Boodschappen worden aan huis
geleverd of uitgezocht, maar niet alleen een ’SRV-achtige’ functie is terug maar met een geheel
nieuwe functie en producten: hij heeft de postbodefunctie overgenomen, verzorgt medicijnen, haalt
en brengt de was.
Op het ‘platteland’ zien we windturbines die hoog in de lucht zweven, (gebrek aan staal heeft de
“vliegermolen” doen ontstaan), een gevarieerd landschap dat voedsel produceert, maar ook groene
grondstoffen, materialen voor de bouw en bioplastics. Het zeer productieve bamboe heeft ook in
Limburg zijn intrede gedaan. Afgewisseld met waterbekkens voor water en energieopslag,
kleinschalige waterkracht turbines, met daartussen schone C2C industrie.
Wijken hebben een impuls gekregen door hergroepering via een ruilsysteem waardoor met beperkte
nieuwbouw sommige minder gewenste kernen in zijn gehele zijn vrijgekomen, en andere versterkt
met nieuwe input. Krimp was de ideale katalysator. Gebouwen zijn allemaal 0-energie of producerend,
de tuin inrichting is mede produktief gemaakt voor productie van groene grondstoffen, waarbij de
moderne composttoiletten de meststoffen verzorgen.
De producten voor dit alles zijn lokaal ontwikkeld en geproduceerd. Er zijn geïntegreerde
bouwelementen, die dragend en energieproducerend zijn. Vele bedrijfjes hebben zich gevestigd, of
omgebouwd vanuit de oude fossiele industrie, naar een maakindustrie op basis van hernieuwbare
materialen. Dat is een grote motor voor de werkgelegenheid geweest: Zowel in de productie van die
materialen op bio-landbouw, als in de ontwikkeling van talloze nieuwe producten daaruit. Zoals sterke
bioplastics die metalen kunnen vervange zoals hang en sluitwerk. Aangevuld met materialen uit
recycling, letterlijk alles krijgt steeds opnieuw een nieuwe functie. Tenminste, als het niet in de
reparatieshops is terecht gekomen, die zijn er inmiddels tientallen.
In KW, in samenhang met de regionale schaal is
voedsel , en met name slow food de grote drijfveer
geworden, de mensen hebben nieuwe eetgewoonten en
gerechten ontdekt. Vlees wordt nog maar een enkel keer
per week gegeten, regionaal geproduceerde Algen en
insecten zijn verwerkt tot eiwitrijke producten De wegen
in de regio wekken energie op, en fijnstof problemen
bestaan niet meer, door ander vervoer en zuiverende
materialen in weg en gebouw. En belangrijk: De
overheid heeft regelgeving en economische
instrumenten zo aangepast dt ze deze ontwikkellingen
faciliteren ipv bemoeilijken,. Het is een stap in de
ombouw naar sturen op basis van Bruto nationale
Welvaart, ipv Bruto Nationaal Product

Figuur 13 Impressie van het meer met de druivende zonneenergiecentrale en de vliegermolens op de achtergrond

53

Figuur 14 Straat Kerkrade West 2010

Figuur 15 Straatbeeld Kerkrade West 2050. Het
wegoppervlak is gereduceerd en daarvoor in de plaats zijn
er helofytenfilters en groenvoorzieningen voor
biomassaproductie gekomen, het vervoer is elektrische, de
daken zijn belegd met zonnepanelen en –collectoren of
kassen voor voedselproductie en lantaarnpalen hebben
plaatsgemaakt voor verlichting aan kabels.

Concrete acties en resultaten
Hieronder volgt een overzicht van alle maatregelen zoals zijn benoemd in het Plan van Aanpak van
elke bron na maximalisatie.

Maatregelen in de bebouwde omgeving
Woningen
•
•
•
•
•

19,3 hectare zonnecollectoren op woningdaken die in de verwarming en warmwater voorzien
van alle 7.215 woningen (1.250 m2 is reeds aanwezig).
9,6 hectare zonnepanelen op alle woningdaken.
Alle toiletten worden vervangen door composttoiletten.
7,5 hectare tuin komt beschikbaar voor materialenproductie
Alle kranen en douchekoppen waterbesparend

Industrie
•
•

De bestaande industrie gebaseerd op fossiele brandstoffen wordt vervangen door C-2-C
industrie waarbij 45 hectare industriegebied vrij komt.
26,6 hectare zonnepanelen op industriegebouwen en bedrijfshallen

Infrastructuur
•

De straatverlichting wordt totaal gerenoveerd waaronder minder verlichtingspunten,
duurzamer gebruik van materialen (kabels ipv palen, houten ipv stalen palen),
bewegingssensors, efficiëntere lampen.

Detailhandel
•

50% van het winkelareaal verdwijnt en wordt vervangen door virtueel winkelen.

Kantoren/bedrijven
•
•
•

50% van het kantoorareaal verdwijnt nu veel mensen thuis gaan werken.
Renovatie van kantoorruimte tot 63 woningen
Sloop van leegstaande, nieuwe kantoorpanden

Maatregelen in verkeer en vervoer
Wegen
•

20 hectare asfaltweg wordt voorzien van asfaltcollectoren
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•

Opbreken helft van de lokale wegen (17 hectare)

Spoor
•

De spoorwegbedding wordt verdiept en de overkapping belegd met 11 hectare zonnepanelen

Particulier Vervoer
•

Alle auto’s, lichte bedrijfswagens, motorfietsen en minimaal de helft van de zware
bedrijfswagens rijdt op elektriciteit.

Openbaar vervoer
•

Stimulering van het openvaar vervoer door de frequentie en het aantal lijnen op te hogen en
het vervoer zeer goedkoop aan te bieden.

Mobiliteitsplan
•

Uitgebreid plan voor het verduurzamen van het gebied.

Maatregelen in recreatie
Sportvelden
•

Drie voetbalvelden komen vrij door het combineren van het gebruik van de velden en vier
worden verplaatst naar industriedaken.

Stadion
• 2,2 hectare op het dak van het stadion is belegd met zonnepanelen.

Maatregelen in bos, natuur en water
Cranenweyermeer en waterbekken
•
•
•

2 hectare drijvende zonne-energiecentrale wordt op het Cranenweyermeer gerealiseerd
Waterkrachtcentrale bij stuwdam construeren
Jaarlijks wordt 221 ton leem gebaggerd uit het meer

Waterbekken
•
•

25 hectare waterbekken wordt aangelegd met waterkrachtcentrale.
Regenwater wordt opgevangen en 0,56 miljoen m3 wordt gezuiverd in installaties tot
drinkwater.

Helofytenfilters
•

2,5 hectare helofytenfilters worden aangelegd.

Overige maatregelen
Windturbines
•

21 windturbines van 5 MW en 5 van 1,5 MW worden geplaatst (de 2 van 2,5 MW die al
aanwezig waren worden in transitieperiode vervangen).

Bronwater
•

0,37 miljoen m3 bronwater opvangen

Hernieuwbare materialenproductie
•

189,5 hectare wordt ingezet als productiegebied voor materialen

Centrale wasserij
•

Binnen de wijk worden een of enkele wasserijen gerealiseerd.
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Conclusies en discussie
Conclusies transitie Kerkrade West
Algemeen
Een transitie van een bestaand gebied, zoals hier geëvalueerd Kerkrade West, is geen sinecure. Ons
consumptief patroon maakt het zeer lastig om hetzelfde niveau te handhaven wanneer alleen wordt
uitgegaan van lokale en hernieuwbare bronnen.
Water is voldoende aanwezig in het gebied en hoeft, indien goed gebruikt en gezuiverd, geen
probleem te vormen. Een basisvoorziening voor voedsel is ook gegarandeerd, zij het voor een
vegetarisch dieet. Op het gebied van materialen kan net in een klein overschot worden voorzien, maar
dit is vooral in kwantitatief opzicht, niet zozeer in kwalitatief opzicht. En daarbij is de goederenstroom
door het gebied nog niet meegenomen. In energie dreigt nog een flink tekort, met name in het
voorzien in de warmtevraag. Hier moet wel nog worden opgemerkt dat veel opties nog niet zijn
meegenomen zoals gebruik van mijnwater en restwarmte in het gebied.
Deze studie laat niet alleen zien dat alles op alles gezet moet worden, maar ook dat vergaande
innovaties nodig zijn. Enerzijds in systemen/processen en gedrag: hoe gaan we in bepaalde behoeften
voorzien? Dat zou er na reorganisatie wel eens heel anders kunnen zijn. Anderzijds in
techniek/producten: door ook het effect op andere bronnen mee te nemen, beperk je de mogelijke
opties of moet je de opties sterk verbeteren zodat ze minder belastend zijn, denk bijvoorbeeld aan de
vliegerwindmolens. Dit geldt met name voor effecten op het materiaalgebruik. Materialen zijn op
lokaal niveau maar zeer beperkt voor handen. Maar ook op mondiaal niveau worden een aantal
materialen steeds schaarser, hetzij fysiek, hetzij door geografisch beperking (import), en dat vereist
dat vergelijkbare producten uit andere grondstoffen gemaakt dienen te worden. Denk aan koper voor
leidingen, denk aan metaal voor hang en sluitwerk, maar vergeet zeker niet de zeldzame metalen die
nodig zijn voor verschillende toepassingen in de duurzame energieproductie.
Energie
Duidelijk is dat alle opties tot het uiterste benut dienen te worden om het
binnen bereik te brengen. Alle daken volgelegd met zonnecellen en
collectoren ( ook de noordkant), evenals zonnepanelen op de
spoorwegoverkapping, zonnecollectoren in het asfalt en aanvullend
oppervlak in de vorm van drijvende zonnecellen (‘off-shore-PV’) in het
Cranenweyermeer. Daarnaast 26 windturbines, in eerste instantie het
huidige type, waardoor ook in de ruimtelijke ordening ruimte gecreëerd
dient te worden voor de molens. In tweede instantie de nieuwe types, die
veel minder materiaal (moeten gaan) vereisen: de zwevende of
vliegerturbines. Ook kan het hoogteverschil binnen Kerkrade West benut
worden voor waterkracht.
Aan de gebruikerskant zijn vele reorganisties en reducties doorgevoerd,
zoals elektrisch vervoer en een andere manier van openbare verlichting,
inclusief het opheffen van lantaarnpalen en daarvoor in de plaats lampen
aan draden. Met betrekking tot winkelen en werken zijn de nieuwe
Figuur 16 Vliegermolens
mogelijkheden tenvolle benut: Flexibel werken, winkelen krijgt deels een
virtueel karakter, deels een dienstenkarakter met service aan huis: De SRV+ optie, met leveren van
inkopen, ophalen en bezorgen van was, postbode functie en zo meer.
Energie analyses zijn in de basis eenvoudig, dat wil zeggen, daarover is kennis en ervaring aanwezig
om dat te analyseren, ook op een dergelijk niveau. De samenhang met andere bronnen maken dit
echter weer complexe en de berekeningen laten zien dat Kerkrade West in deze eerste uitwerking nog
niet energieproducerend is. Afgezien van het feit dat een aantal opties nog niet zijn meegnomen, is
ook nog niet gekeken naar mogelijkheden om het gebruiksniveau verder te verlagen waarbij het
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comfort en de levenswijze zullen veranderen, zoals het verwarmen van slechts één ruimte in huis
tegenover het hele huis. Een andere uitkomst is dat energie, met uitzondering van verwarming als een
basisbehoefte, een sluitpost blijkt te zijn in de bronnenanalyse.
Verdere knelpunten zijn het leveren van hoge temperatuur warmte en de opslag van energie. In dit
onderzoek is nog geen onderscheid gemaakt in verschillende kwaliteiten elektriciteit (naar voltages)
en warmte (naar temperaturen). In de opslag van energie is deels voorzien, maar verdere studie is
noodzakelijk. Gedetailleerd onderzoek is ook nodig naar de mogelijkheden rond de aanleg van een
warmtenet. In principe zijn er na de transitie geen warmtebronnen meer aanwezig van industrie op
basis van fossiele brandstoffen. De vraag is welke restwarmte er in het gebied overblijft en benut kan
worden. Door de verrassende uitkomst met betrekking tot materialen benodigd voor renovaties en
isoleren versus meer warmte, die er op duidt dat de woningen ongeisoleerd verder door het leven
gaan, blijft er een grote warmtebehoefte ontstaan. Overigens zou een warmtenet opnieuw een groot
beslag leggen op de materialenvoorziening. De ambitie, alle woningen 0-energie, blijft overeind. Waar
het om gaat is of dat met meer materialen of meer energie zal worden bereikt.
Water
Aan de kant van de ‘produktie’ van water bestaat er feitelijk geen problem. Er is voldoende
regenwater in het gebied, om ruim in alle behoeften en kwaliteiten te voorzien. Er zijn zelfs geen
extreme maatregelen nodig om dat beschikbaar te maken. Daken leveren daarvoor in principe
voldoende oppervlak voor opvang. Wel zijn er verschillende kwaliteiten gewenst, zoals drinkwater. Dat
zal lokaal geproduceerd moeten worden door regenwater te zuiveren. Reductie van watergebruik is
toch nagestreefd, omdat dat ook effecten heeft op energie en materialen. In feite zijn de keuzes voor
het gebruik van water daarom vrijwel geheel afhankelijk gebleken van de effecten op andere bronnen.
Dit uit zich onder andere in de keuze voor het toiletsysteem.
De eis dat het water in dezelfde kwaliteit het gebied uit dient te gaan als het er in kwam heeft wel
nog enige gevolgen. Grijswater zal via helofytenfilters in de wijken worden gezuiverd en samen met
regenwater worden verzameld in een nieuw waterbekken, dat dient als waterkracht centrale, opslag
van energie (door fluctuatie van het waterniveau) en water voor tijden van droogte.
Voor deze studie is een indeling in kwaliteiten opgezet die nog getoetst moet worden. De indeling zelf
heeft in principe goed gewerkt, maar zou in een volgende studie opnieuw ingedeeld moeten worden
naar functionaliteit: drinkwater, waswater, sproeiwater, etc. om meer recht te doen aan de Urban
Harvest-plus methode van kringlopen sluiten op basis van functies.
Materialen
De ambitie om voor materialen te streven naar het gebruik van uitsluitend lokale en hernieuwbare
bronnen maakt direct duidelijk dat land een cruciale factor is om deze ook te produceren. Dat
betekent in de praktijk dat de ruimtelijke ordening erop gericht dient te zijn zoveel mogelijk land vrij
te maken of meervoudig gebruik van land mogelijk te maken, zoals het verplaatsen van voetbalvelden
naar de daken van bedrijfsgebouwen. Braakliggend terrein en tuinen worden ook zo ingericht dat ze
hernieuwbare grondstoffen produceren. Recreatiegebieden blijven bestaan, maar het groen staat ten
dienste van materialen. Ook bos en natuurgebied dient zo veel mogelijk bij te dragen aan de
materialenproductie en zelfs het wateroppervlak draagt bij door rietproductie. De geproduceerde
biomassa wordt in nieuwe C-2-C bedrijfjes verwerkt tot producten -en dus niet tot energie- waarbij
zelfs de snippers worden verwerkt to spaanplaten.
Verder zal er voor een groot deel geleund worden op hergebruik en recycling van alle vrijkomend
materiaal en in combinatie met andere maatregelen zelfs extensief worden geoogst. Zo komt er een
mobiliteitsplan dat slechts de helft van de wegbreedte nodig heeft waardoor de andere helft gesloopt
kan worden. Dat levert grote hoeveelheid te recyclen grondstoffen op, vermindert onderhouden
materiaalvraag voor wegen, en er komt grond vrij voor productie en helofytenfilters. De vraag naar
materialen is sterk gereduceerd, onder andere door de vraag naar ruimte in te vullen met leegstaande
panden die van functie veranderen waarbij nieuwbouw voorkomen wordt.
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Materiaalgebruik blijkt een cruciaal element in de analyse, waarbij de goederenstroom nog niet eens is
meegenomen. Er zijn maar beperkte mogelijkheden voor de productie van materialen in het gebied en
de keuzes in de water- en energieplannen hebben grote gevolgen voor de vraag naar materialen.
Windenergie bijvoorbeeld, noodzakelijk in het energieplaatje, vergt (voorlopig) enorme hoeveelheden
staal. Nog niet geheel doorgerekend, maar inmiddels al wel duidelijk is dat de keuze voor
warmtenetten voor energie zeer interessant zijn, maar een geheel nieuwe infrastructuur vereisen
waarvoor niet direct het materiaal beschikbaar is. Ook de keuze voor waterbesparing bij toiletten werd
bepaald aan de hand van de materiaalvraag voor het vervangen van het sanitaire systeem en de
daarbij behorende infrastructuur. Maar het meest opvallende was nog de keuze om af te zien van
passiefwoningen.
Passiefwoningen zouden de warmtevraag flink kunnen terugdringen, maar ze leggen een enorme
claim op materialen voor renovatie en isolatie. Een eerste verkenning in deze studie wijst uit dat de
niet isoleren en renoveren, maar de huidige warmtevraag gewoon invullen, de beste oplossing is
gezien de ruimte/tijd-verhoudingen. Het is zaak dit snel nader te onderzoeken met een uitgebreide
exergetische analyse, gezien de op handen zijnde renovatie en isolatie van het woningbestand.
Mogelijk is dit niet de juiste oplossing voor de bestaande bouw.
En het probleem met materialen ligt niet alleen in het volume, maar ook in de kwaliteit. De kwaliteit
van niet-hernieuwbaren, zoals staal, is niet eenvoudig te vervangen door hernieuwbaren en komt
alleen beschikbaar uit reststromen. Alternatieven voor vele hedendaagse staaltoepassingen zijn er nog
niet veel. Ter illustratie is in deze studie aangenomen dat zwevende windturbines gedurende de
transitieperiode beschikbaar komen. Zo niet, dan ontstaat er een serieus probleem om aan het staal te
geraken voor de masten. De studie laat zien dat vooral op nog veel innovatie en onderzoek nodig is
om de ze vraag naar deze materialen te reduceren of te vervangen door andere materialen.

Conclusies toepassing Urban Harvest-plus aanpak
De 5 stappen
Alhoewel het stappanplan hier en daar als een knellende structuur ervaren, is het toch een goede
manier gebleken om consequent met de materie bezig te zijn, keuzes hard te kunnen maken en
discussies bij twijfel te verhelderen. Het voorkwam dat hier en daar een onbewuste voorkeur of
ingebouwde vooroordelen de overhand kregen, zoals dat isoleren per definitie goed is of een
warmtenet altijd nuttig. De klinische benadering vormt een goede startanalyse om in ieder geval te
verzekeren dat keuzes bijdragen aan een daadwerkelijke vermindering van de milieubelasting. Ook
heeft de stappenaanpak een groot inzicht opgeleverd in de samenhang tussen de bronnen en de
consequenties daarvan. Als laatste biedt het in zijn uiteindelijke vorm en prima referentiekader om
keuzes te maken en gedurende de transitieperiode opties tegen elkaar af te wegen en nieuwe
ontwikkelingen in te passen. In een vervolgfase zal dit getest worden door onder andere
krimpvariabelen in te voeren en andere sociale en culturele wensen en veranderingen in de
samenleving.
Theoretisch lijkt de analytische manier waarop hier getracht is een beeld te verkrijgen juist en zal als
basisaanpak overeind kunnen blijven. Praktisch is echter geconstateerd dat gedurende het proces al
fasen door elkaar kunnen lopen en geïntegreerde afwegingen te maken zijn. Het vasthouden aan de
maximale productie van primaire kwaliteit water door al het regenwater te zuiveren, terwijl men weet
dat daar maar een klein deel van nodig is, is werkverschaffend, maar wordt pas tegen elkaar
afgewogen in de optimalisatiefase waarna de berekeningen moeten worden aangepast.
Door in een aantal gebieden deze 5 stappen aanpak toe te passen, kunnen algemene bevindingen
ontstaan die reeds voor de optimalisatie en maximalisatie kunnen worden meegenomen in de bronnen
analyse. Er zal een reeks richtlijnen ontstaan die de bronnen analyse al sturen in de richting van het
vermijden van conflicten in de maximalisatie. Als bijvoorbeeld duidelijk is dat meer warmte opwekken
prevaleert boven materialen produceren voor passiefhuis renovaties, kan al bij de bronnenplannen
rekening worden gehouden met een hogere warmteproductie.

58

Principes en regels
De case study Kerkrade West was ook een test case voor de toepassing van de principes en regels.
Over het algemeen blijkt dat het goed werkt en de focus scherp houdt op waar het werkelijk om gaat,
0-belasting. Bij complexe situaties met veel factoren zou een extra analyse wel gewenst zijn om ook
keuzes in deze gevallen hard te kunnen maken. Tijdens de uitvoering van de studie zijn deze
verscheidene malen aangepast en aangevuld, zoals bij de case met passiefwoningen.
Het renoveren en isoleren van de woningen vraagt 130 ha voor materiaal input, terwijl de
ongeïsoleerde situatie 17,5 hectare rekent aan zonnecollector voor de warmtevraag. Dit heeft geleidt
tot een evaluatie van de principes waarop hier gekozen wordt. De 17,5 ha is exergetisch (in ruimtetijdbeslag) dus een betere optie dan de isolatievariant. Die 17,5 hectare zijn echter in eerste instantie
ook niet aanwezig, omdat het dak al belegd is met zonnepanelen voor elektriciteit. Evenwel, de vraag
ontstaat of energie in het algemeen is te behandelen? Of is er een onderscheid in ranking van
gevraagde kwaliteiten voor bepaalde behoeften? De conclusie moet zijn dat warmtevraag in feite deel
uit maakt van de directe overlevingsbehoefte van de mens, terwijl elektriciteit veelal alleen voor de
extra’s wordt ingezet, het verhogen van comfort en levensstandaard. Op basis hiervan zijn de
principes aangepast: niet het rijtje: lucht-water-voedsel-materiaal-energie, maar lucht-water-voedselbescherming is gedefinieerd. Bescherming met betrekking tot veiligheid en klimaat.
Dit geeft een juister (en bevredigender) beeld: de 17,5 hectare wordt toegewezen, en gaat ten koste
van elektriciteitsproductie. Nadere studie zal nodig zijn om de hier gehanteerde 130 hectare tegenover
de 17,5 hectare te detailleren en onderbouwen, aangezien deze conclusie verstrekkende gevolgen
heeft voor de aanpak van bestaande gebied. Dat mag niet op basis van één exercitie regel worden.
Functionele indeling van bronnen
De indeling binnen de bronnen is op dit moment verschillend. Energie is ingedeeld naar
verschijningsvorm (elektriciteit, warmte en brandstoffen), materialen naar wel en niet hernieuwbaren
en water naar kwaliteit. Het lijkt echter logischer om de bronnen in te delen naar functionaliteit,
omdat het principe van het sluiten van de kringlopen is gebaseerd op functies. Energie zou dan
bijvoorbeeld ingedeeld kunnen worden naar energie voor verlichting, verwarming, koeling, etc.;
materialen naar woningbouw, vervoersmiddelen, huishoudelijke apparatuur, etc.; en water naar
drinkwater, waswater, spoelwater, etc. Op deze manier kan ook binnen de bronnen onderscheid
worden gemaakt naar basisbehoeften en luxe voorzieningen. Drinkwater is namelijk van groter
levensbelang dan water om de wc mee door te spoelen en verwarming is belangrijk dan verlichting.
Kwaliteiten matchen
Naast een functionale indeling zal een verdere verdeling in kwaliteiten moeten worden gemaakt om
vraag en aanbod beter op elkaar te kunnen afstemmen. In de watervoorziening is primair, secundair
en grijs water al apart behandeld. Voor energie kan worden gedacht om onderscheid te maken nin
voltages voor elektriciteit en temperaturen voor warmte/koude. Een kwalitatieve benadering met
betrekking tot materialen staat echter nog in de kinderschoenen. Te denken valt aan een indeling in
dichtheid of dragende constructies versus waterdichtend en afwerkend, maar de vraag is of dit wel zo
kan worden benaderd als bij energie en water het geval is. Vele materialen zijn op vele manieren
samen te stellen tot vergelijkbare prestaties, onder al dan niet de toevoeging van energie. Het vergt
een uitgebreide studie om een exergetische analyse te maken van de materiaalketens die zo kunnen
ontstaan. Wij staan hier nog slechts aan het begin van een nieuwe analyse vorm waarbij energie en
massa gezamenlijk worden beschouwd in de analyse. Slechts gedeeltelijk is hier dan ook ingegaan op
het matchen van benodigde kwaliteiten en er zal zeker vervolgonderzoek nodig zijn.
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M2 als waardeindicator.
Uiteindelijk blijkt dat, bij een omschakeling naar een samenleving op basis van gesloten kringlopen en
dus hernieuwbare grondstoffen, de m2 de belangrijkste indicator is. Het draait uiteindelijk namelijk om
het verbeteren van de kwaliteit van leven en dat kan alleen door de opbrengst per vierkante meter te
vergroten. Dat wil zeggen de toegang tot zonnestraling en de capaciteit om die om te zetten in
bruikbaar voedsel, materiaal of energie. Dat is ook het uitgangspunt geweest bij het parallel
onderzoek naar m2 beslag voor de realisatie van nieuwbouw. Hoeveel land over hoeveel tijd is nodig
om de grondstoffen en energie te produceren voor bouw en gebruik van de woning? Het blijkt echter
niet altijd eenvoudig om het effect terug te rekenen naar vierkante meters, zoals leemwinning,
waardoor uitgebreidere studie nodig.

Discussie
Dit onderzoek heeft een aantal interessante inzichten opgeleverd en problemen aan het licht gebracht
die aanleiding tot discussie gaven. Drie van deze discussies lichten we hieronder toe:
passiefwoningen, leemwinning en vacuümtoiletten.
Renoveren versus verwarmen van bestaande woningen
De renovatie van woningen tot passiefhuis standaard met als doel energiebesparing, vereist de nodige
materialen. Het komt neer op 525 ton materiaal per jaar waarvoor ongeveer 130 ha gereserveerd
moet worden. Materialen, dat net positief uitvalt in de in de kwantitatieve balans na optimalisatie
heeft al bijna 200 ha moeten inleveren vanwege de voedselvoorraad en daar zou dus nog eens 130 ha
extra af moeten. In de ongeïsoleerde situatie zou 17,5 hectare extra nodig zijn zonnecollectoren voor
de warmtevraag. Exergetisch (in ruimte-tijdbeslag) is de 17,5 ha is dus een betere optie dan de
isolatievariant. Puur vanuit de principes geredeneerd is dit een logisch -maar onverwacht- gevolg.
Dit leidt tot een aantal overwegingen en mogelijke consequenties. Er zal namelijk ergens moeten
worden ingeleverd. Dat kunnen de zonnepanelen zijn die in eerste instantie de ruimte op het dak
innamen en nu vervangen worden door zonnecollectoren voor warmteproductie, zoals in deze studie
is gehanteerd. Er blijft dan minder elektriciteit over voor toepassingen. Maar er kan ook voor gekozen
worden om het comfortniveau te verlagen door bijvoorbeeld het te verwarmen deel te verkleinen,
terug naar 1 kamer verwarmen.
Een andere oplossing, kijkend naar de systemgrenzen, is de benodigde grond aankopen, zodat de
balans weer hersteld wordt. Met andere woorden, 130 hectare extern vastleggen voor de passief
niveau renovatie van het huizenbestand van Kerkrade West met hernieuwbare materialen. Overigens
dat is niet hetzefde als importeren. In dit geval wordt die 130 hectare daadwerkelijk vastgelegd, zodat
geen oneigenlijke claim ontstaat op bijvoorbeeld bossen die gekapt worden zonder controle11.
Uiteraard, is duidelijk dat dit slechts een theoretische optie is, wijken in Heerlen of Maastricht zullen
tegen de zelfde problemen aanlopen, en er ontstaat grond tekort. Een gedeeltelijke oplossing biedt de
beschouwing van materialen op een ander schaalniveau, vergelijk voedsel. Op Limburgs niveau,
vrijwel gelijk aan Nederlands niveau, is er dan 30-35 % van het oppervlak beschikbaar voor materiaal
productie terwijl dat voor Kerkrade West 28 % is. Het geringe verschil komt voor uit het feit dat het
grotere onbebouwde oppervlak in Limburg vrijwel geheel ten goede dient te komen aan
voedselproductie. Het schaalniveau vergroten naar Nederland of België biedt ook dan ook geen echte
oplossing in deze.
Wat dat betreft kan krimp een zegen zijn. De vraag naar bronnen daalt én er komen materialen en
grond vrij voor gebruik.

11

Rovers 2008
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Is leem duurzaam?
Eén van de uitgangspunten bij de gebiedsanalyse in dit rapport was dat grondstoffen lokaal en
hernieuwbaar zijn. Dat levert discussie op of bijvoorbeeld lokaal aanwezige leem mag worden ingezet,
meer dan het deel dat met de beek wordt aangevoerd. Wanneer leem wordt afgegraven is het niethernieuwbaar, maar wel een in het systeem aanwezige bron en afgraven lijkt niet direct een
probleem. Immers, dan verlaag je een bepaalde m2 met 1 meter, maar hebt nog steeds 1 m2
oppervlak over. Er zitten echter paar haken en ogen aan.
1. Een kuil van 1 meter diep is een verandering in de hoogte van het landschap en dus ook in de
toegang tot zonnestraling: er ontstaat schaduw.
2. Wanneer ontgraven in het extreme getrokken wordt, tot onder grondwaterniveau, ontstaat
verlies aan land (bijvoorbeeld de grindgaten).
3. Ondergrondse huizen lijken een exergetisch optimale oplossing: Er wordt zeer veel
woonoppervlak gecreëerd met weinig landoppervlak. Daarbij genereert het grondstoffen (de
uitgegraven leem/grond) en is energetisch zeer interessant door de constante
grondtemperatuur rondom. Het is er een zeer effectieve basis voor verwarmen en koelen.
Het sluit ook aan bij een, hier niet behandelde, analyse van bestaande bebouwing en de toegang cq
belemmeringen die ontstaan door beschaduwing. In hoeverre kan een stedelijk gebied verdicht
worden voordat de m2 zonnestraling toegang teveel onder druk komt te staan?
Beide overwegingen, naar beneden in relatie tot ontgronden en naar boven tot verdichten en bouwen,
wijzen erop dat er nog een slag gemaakt dient te worden, in feite die van een speciale 2D benadering
naar een algemene 3D benadering in exergetische valueren. Een conclusie die ook vanuit het parallel
onderzoek wordt ondersteund. En eveneens wanneer de bron lucht wordt meegnomen in de
kringloopanalyse, want lucht gaat per definitie per m3.
Toiletsysteem
De functie van een toilet is om fecaliën af te voeren. Hiervoor bestaan een aantal oplossingen, maar
die keuze blijkt bij nadere analyse niet zo zeer een waterprobleem te zijn: er is water voldoende in
gebied van directe kwaliteit voor die functie. Bij de combinatie met de bronnen energie en materialen
blijkt materialen hier de essentiële factor voor een bestaand gebied. Uitgaande van individuele
oplossingen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld centrale badhuizen), zijn de opties achtereenvolgens:
0. huidig systeem blijft (oude toiletten en infrastructuur)
1. waterbesparend toilet (nieuwe toiletten vereist; oude infrastructuur)
2. vacuum toilet (nieuwe toiletten en infrastructuur)
3. no mix toilet (nieuwe toiletten en infrastructuur)
4. composttoilet (nieuwe toiletten; geen infrastructuur nodig)
Optie 2 en 3 vallen af vanwege benodigde infrastructuur en de hiermee verbonden vraag naar
materialen. Optie 1 voegt weinig toe, kost beperkt materialen en energie om water te besparen, maar
water is niet het probleem. Optie 0, niks veranderen, is op zich geen slechte optie, maar je blijft zitten
met de riolering en rioolwaterzuiveringsinstallatie die energie, materialen en landoppervlak behoeven.
Bovendien gaat het ten koste van verlies van veel voedingsstoffen. Uiteindelijk blijven dan
composttoiletten over als beste, meest milieuvriendelijke, optie. Het vergt enige materiaalinzet
(voornamelijk reststoffen en hernieuwbare materialen), maar maakt de afvalstoffen voor een groot
deel weer beschikbaar als bemesting, zonder infrastructuur. Dat levert dan weer materiaal op uit de
oude overbodige infrastructuur. Dit zal echter in een detailstudie nader moeten worden onderbouwd.

Verder onderzoek
De studie naar de aanpak voor een bronnenneutraal gebied heeft uiteindelijk meer vragen dan
antwoorden opgeleverd. Veel van deze onderzoeksvragen zijn al genoemd of besproken in
voorgaande tekst. In bijlage C is een longlist opgenomen met een overzicht van deze mogelijkheden
voor verder onderzoek.
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Slotwoord
Deze -deels beperkte- studie, maakt duidelijk dat het zeer moeilijk is de ambities op alle terreinen
naar 0 te brengen in een bestaande bebouwde omgeving, ook wanneer schaalgroottes daarbuiten
worden meegenomen (regionaal, landelijk). Zelfs met extreme reducties en reorganiseren van
functies, overigens zonder aantastig van het comfortniveau, blijkt het haast niet mogelijk.
Binnen dit project zijn direct de spanningsvelden en cruciale keuzes duidelijk geworden. De moderne
maatschappij leunt zwaar op materialen die slechts beperkt voorradig zijn, en geografisch gelimiteerd
tot een paar gebieden in de wereld. Het is maar de vraag of die in de toekomst beschikbaar zijn. Het
vraagt een enorme inspanning op het gebied van productontwikkeling om te zoeken naar producten
die wel algemeen geproduceerd kunnen worden.
Maar zelfs met de wel binnen het gebied aanwezige grondstoffen en energie is een tekort haast
onvermijdelijk en zal verdere keuzes vereisen in ons levenspatroon en behoefte-invulling. Het zal zeer
veel creativiteit vergen om te zoeken naar oplossingen die het gewenste comfort leveren, maar dat
met een minimum aan bronnenbelasting doen. Die zullen zeker van invloed zijn op onze levenswijze,
dat wil zeggen, wellicht het zelfde resultaat, maar via een compleet andere benadering. Een dagelijkse
brede huis-aan-huis service zal daar een zeker bij horen. Om echt naar 0-impact te komen met
betrekking tot alle bronnen, in een bestaande verstedelijkt gebied, is nog zeer veel inventiviteit nodig.
Ook is duidelijk dat optimaliseren naar energie alleen een zeer slecht uitgangspunt is en als
suboptimaliseren kan worden bestempeld. De interactie met voedsel, materialen en water is zeer
groot, en in veel gevallen doorslaggevend voor de keuzes in de energievoorziening.
Er zal uiteraard komende decennia nog allerlei kennis bijkomen, die een aantal gekozen invullingen
zou kunnen veranderen, ook vanuit aanvullend onderzoek nav dze verkennende studie. Dat neemt
niet weg dat de eerste stappen en in stedenbouwkundige planning, daarop niet hoeven wachten. Het
geeft geen zin te wachten op alle antwoorden, als een transitie binnen een aantal decennia moet
plaatsvinden. Voormalig Burgemeester Jaime Lerner van de stad Curitiba in Brazilië en wereldwijd
voorbeeld van een succesvolle aanpak, blijft dat steeds uitdragen: Niet wachten, gewoon beginnen en
doen, en tijdens de rit bijstellen.
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Implementatie
Als handreiking voor de implementatie van de Urban Harvest-plus aanpak naar een Bestaande Wijk
van Morgen is een begin gemaakt met een overzicht van richtlijnen voor gebiedsontwikkeling, een
tijdpad voor de uitvoering van concrete acties en een aanpak voor de evaluatie van de voortgang.

Richtlijnen
Doordat de aanpak en berekeningen nog niet compleet zijn, kan niet alles al vertaald worden in
concrete richtlijnen. Er is hier en daar nog aanvullende studie nodig. Maar de richting waarin
oplossingen gezocht moeten worden is wel duidelijk geworden. Hieronder een paar vuistregels.
1. Algemeen

De centrale aanpak betreft de evaluatie van iedere m2 oppervlak in een gebied: of dat nu een m2 dak,
weg, bos, braakliggend of voetbalveld is, de centrale vraag is steeds hoe kan deze een bijdrage
leveren in een van de bronnenplannen (of minder belasting veroorzaken)? Iedere m2 zal beschouwd
en geëvalueerd dienen te worden.
•

•

Als richtlijn kan aangehouden worden dat m2’s in bebouwd gebied met name een rol spelen
mbt energie en water cyclus, (doch niet uitsluitend) naast uiteraard realiseren van materiaal
reducties.
Onbebouwde m2’s zullen met name een rol spelen mbt materiaalproductie en voedsel cyclus,
naast het plaats bieden aan grootschalige oplossingen voor energie (windmolens) en
water(berging).

2. Landgebruik

Land is cruciale ‘bron’ mbt realiseren neutraliteit van bronnen. Land in brede zin des woords: alle
oppervlak zal in principe nuttige functie moeten krijgen, en bijdragen in ombouw van consumptieve
gebieden naar productieve gebieden. Daarbij zijn in principe harde oppervlakken geschikt voor water
en energie winning, en “zachte oppervlakken voor voedsel en materiaalwinning, (alsmede
waterzuivering). Voedsel is apart gezekerd via vrijgestelde ruimte, maar kan aanvullende productie
opleveren in dubbelfuncties (denk aan kassen op daken bijvoorbeeld).
•

•

•

Waar mogelijk zacht oppervlak vergroten en concentreren, oa door verkleining verhard
oppervlak (wegoppervlak), verplaatsen consumerende functies van zacht naar hard oppervlak
(voetbalvelden naar kunststofvelden op daken industrie), verplaatsen gebouwen om ruimte
voor windturbines te creëren.
Alle zacht oppervlak inrichten als bijdragend aan productie, in eerste plaats van
massa/materialen grondstoffen, in tweede plaats voor additioneel voedsel. Alle zacht
oppervlak ook als zodanig beheren.
Meervoudig landgebruik is leidend in de keuze voor bronnen.

3. Voedsel

Teneinde een basisvoorziening mbt voedsel overeind te houden, is het schaalniveau van een stadsdeel
of wijk (zoals KW) te klein. Op regionaal niveau ( in dit geval Limburg), kan dat wel, waarbij het
aanwezig agrarisch oppervlak in het gebied dan volledig wordt meegenomen.
•

Voor voedsel dient op gebiedsniveau het huidige agrarische oppervlak gehandhaafd te
worden.
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4. Materialen

In principe zal gehele gebied moeten overschakelen op materialen die binnen gebied gewonnen en
geproduceerd kunnen worden, hernieuwbare materialen uit productie en niet-hernieuwbare
materialen als reststoffen uit sloop voor recycling.
•
•

•

Alle niet-agrarisch en onbebouwd gebied nuttig in te richten mbt hernieuwbare materiaal
productie (verdeling naar soort nog te maken)
Alle grond/ontgrondingen komen ter beschikking van leembouw/baksteenproductie, behalve
de 80 cm toplaag, die zeer vruchtbaar is en voor nieuw landbouw gebied gereserveerd dient
te worden: bijvoorbeeld op daken.
Alle reststromen uit gebied worden geschikt gemaakt worden voor hergebruik (gaan naar
centraal verwerkingsgebied: nieuwe industrie, C2C industrie). Hetzij in directe vorm (balken
bijv- kringbouwwinkel) hetzij indirect via recycling in nieuwe producten.

5. Energie

Gehele omschakeling naar hernieuwbare energie. Alle energievragende functies in gebied zullen in de
loop der tijd geschikt gemaakt moeten worden om op hernieuwbare energie te draaien, uiteraard met
gereduceerde vraag.
•

•
•

Functies ( mbt energievraag) zullen geoptimaliseerd moeten worden naar beschikbare
hernieuwbare energieaanbod ( zon, wind waterkracht, evt mijnwaterwarmte,
geothermie).(bijv voor sector woning: oriëntatie optimalisaties mbt warmte, actieve winning
zonne energie in daken gevels etc)
Windlocaties vastleggen
Energiewinning uit biomassa en energie uit vast afval zijn in principe geen optie: alle afval en
biomassa zijn nodig om tot materiaal-produkten verwerkt te worden ( handhaven kwaliteitpotentie) . Uitzondering zijn mogelijk, zoals wellicht biogas uit afvalwater)

6. Water
Regenwater wordt via de bebouwing opgevangen en deels opgeslagen in helofytenfilters en het
waterbekken waarna het direct of na zuivering gebruikt kan worden.
•
•

Bij renovatie wordt de woning of het gebouw geschikt gemaakt voor het gebruik van
regenwater in huis met afvoer naar de helofytenfilters.
Nieuwe huizen worden niet meer aangesloten op de riolering en deze wordt langzaam
afgebroken.

7. Woningbouw
• Gevels en daken worden zo (her-) ontwikkeld dat er maximaal hernieuwbare energie
geproduceerd kan worden.
• Regenwater zal worden opgevangen op hoogte (zwaartekracht) en direct ingezet dan wel
afgevoerd naar centraal punt voor drinkwaterproductie
• “Woningen worden niet afgebroken, tenzij…”. Dat is het uitgangspunt. Indien afgebroken: zal
selectieve ontmanteling plaatsvinden met hergebruik van alle onderdelen, binnen gebied.
• “Geen nieuwbouw, tenzij...”. Tenzij: technische kwaliteit dusdanig slecht dat meer energie en
mat investering nodig is dan voor nieuwbouw.
• In principe zullen daken geen onderdeel meer uitmaken van huur of koop uitmaken en
worden ondergebracht in een energiebeheersmaatschappij oid.
• Woningbouwprojecten worden ontwikkeld inclusief vervoersconcept, inclusief e-autos,
deelautoplan, openbaar vervoer, etc.

64

Tijdpad
Om in 2050 de transitie te kunnen hebben gemaakt zoals deze in de plannen voor energie, materialen
en water staat, kan een tijdslijn richting geven aan de te nemen maatregelen. Onderstaand tijdpad is
een concept en zal het komende jaar moeten worden uitgewerkt.

Dit jaar (2010)
•
•
•

Ambities voor Kerkrade West definiëren
Afronden plan van aanpak Urban Harvest-plus in Kerkrade West (incl maximalisatie
optimalisatie) en aanvullende studies op hierboven gemelde onderwerpen.
Uitvoeren afspraken in Convenant Energiebesparing 2009-2011 met SN

Volgend jaar (2011)
Bebouwde omgeving
• Uitvoeren afspraken in Convenant Energiebesparing 2009-2011 met SN
• Voorbereiden wetsvoorstel dat er in principe geen nieuwbouw meer plaatsvindt in de wijk,
maar dat oude gebouwen zoveel mogelijk worden opgeknapt (tot energieplus, met gebruik
van hernieuwbare en lokale materialen en opvang van regenwater). Onderdeel van dit plan is
ook de ombouw van oude kantoren tot woningen.
• Plan opstellen om in elke buurt een bestaande woning te om te bouwen tot energieplus en
waterneutraal als voorbeeld voor de wijk.
• Aanwijzen terrein en vergunningverlening voor verwerking van materialen/grondstoffen
(stortplus, kringloopwinkelplus, vergistingsinstallatie voor zwart water) binnen de wijk voor
alle snoei-, bouw-, organisch afval, vervuild water, etc en hout- en rietproductie. - Alle

reststromen uit gebied worden geschikt gemaakt voor hergebruik (gaan naar centraal
verwerkingsgebied: nieuwe industrie, C2C industrie). Hetzij in directe vorm ( balken bijvkringbouwwinkel) hetzij indirect via recycling in nieuwe producten.
Verkeer en vervoer
• Opstellen mobiliteitssplan (van twee- naar eenrichtingsverkeer op lokale wegen binnen 20 jaar
van nu, centrale parkeerplaatsen op kruispunten met minimaal 1 deel-auto per parkeerplaats;
daken parkeerplaatsen bedekken met PV; OV gratis aanbieden en aantal lijnen/frequentie
ophogen; speciaal fietsplan voor verbeteren van paden en snellere doorstroom (minder
stoplichten, voorrang groen licht; elektrisch vervoer stimuleren waarbij al locaties worden
aangewezen voor eerste 10 oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Bos, natuur en water
• Vergunningaanvraag indienen voor drijvende zonnecentrale op Craneweijermeer en
subsidie/fondsen werven.
Overig
• Cases/verder onderzoek uit deze studie verder uitwerken (warmtenet bv)
• Voorbereidingen voor het oprichten van een Lokaal Energiebedrijf
/Energiebeheersmaatschappij oprichten: doel, werkwijze (beheer daken bv), onder welke
vlag, etc?
• Keuze locatie en PvA centrale kledingwasserij (incl promotie), voorrang ivm voorbeeldfunctie
van reorganisatie

65

Binnen 2-5 jaar
Wonen en werken
• Zonne-energie
o Bij huurwoningen is minimaal 10% voorzien van zonnepanelen en zonnecollectoren
o Voor koopwoningen geldt dat minimaal 5% is voorzien van zonnepanelen en
zonnecollectoren
o Alle nieuwbouwwoningen hebben vanaf nu verplicht zonnepanelen en
zonnecollectoren op dak
• Alle nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen voortaan energieplus en waterneutraal
• Start maken met onteigenen daken voor multifunctioneel gebruik
• Afspraken maken met woningcorporaties over plaatsen zonnepanelen en -boilers op
huurwoningen
• Start renovatie 6 voorbeeldwoningen
• Op natuurlijke momenten wordt de bestaande woning- en gebouwvoorraad energieplus en
waterneutraal gerenoveerd
• Structureel beheer leegstaande panden (zeker nu er in principe geen nieuwbouw meer
plaatsvindt)
• Bouw en opening van materialenverwerkingscentrale en kringloopwinkel-plus met ophaal- en
brengservice, ook van compost.
• Voorbereidingen worden getroffen voor het slopen van 50% van de winkels. Nieuwe
vergunningen worden niet meer afgegeven en virtueel winkelen en huis-aan-huisdiensten
worden gestimuleerd.
• Ook thuiswerken wordt gestimuleerd dmv bv campagnes, beloningen aan werkgevers en een
bewonersenquete naar de behoeften en wensen voor thuiswerken teneinde de vraag naar
kantoorruimte terug te dringen.
• Slopen van nieuwe kantoorruimtes die nog steeds leeg staan.
• Voorbereiding wetsvoorstel waarbij de gemeente bij overdracht van de woning de helft van de
tuin aankoopt. In de 30-35 jaar die nog rest tot de transitie zal daarmee het grootste deel van
de tuinen in handen van de gemeente vallen.
• Start maken met afkoppelen hemelwaterafvoer van riolering en water opvangen in oa
verzamelbekken
Verkeer en vervoer
• Plan opstellen waarbij de asfaltcollectoren gefaseerd in de provinciale wegen worden verwerkt
bij vervanging en onderhoud van het asfalt.
• Realiseren eerste 10 oplaadpunten voor elektrische auto’s
• Wetsvoorstel voor gratis OV en ophogen frequentie.
Bos, natuur en water
• Realiseren drijvende zonnecentrale op Craneweijermeer
• Voorbereidingen treffen voor waterkrachtcentrale bij Cranenweyermeer
• Locaties aanwijzen voor helofytenfilters in de wijk voor zuivering van het afvalwater die
kunnen worden aangelegd nadat de lokale wegen zijn opgebroken.
• Inhuren van bedrijf voor het baggeren van het meer tot maximaal 221 ton leem/jaar
• Bronwater afvangen en gebruiken in nabijgelegen gebouwen
• Hernieuwbare materialen uit bos en natuur verzamelen en en afgeven bij
materialenverwerkingscentrale in de wijk
Overig
• Energiebeheersmaatschappij/Lokaal Duurzaam EnergieBedrijf oprichten om
huiseigenaren/bedrijven/industrie te stimuleren energiebesparingsmaatregelen in te voeren en
duurzame energietechnieken toe te passen.
• Voorbereiden bestemmingsplan/vergunningen voor plaatsing van 5 windturbines van 1,5 MW
• Bouw en opening van centrale wasserij met veel promotie van de services en
tegemoetkomingen om mensen over te halen er gebruik van te maken. Goede ervaringen
verzamelen en promoten.
• Braakliggend terrein en deel van agrarisch gebied inrichten voor materialenproductie
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5-10 jaar
Wonen en werken
• Zonne-energie:
o Bij huurwoningen is minimaal 20% voorzien van zonnepanelen en zonnecollectoren
o Voor koopwoningen geldt dat minimaal 10% is voorzien van zonnepanelen en
zonnecollectoren
o 10% van het beschikbare dakoppervlak van de industrie is belegd met zonnepanelen
• Analyse van industrieën die moeten kunnen blijven bestaan, moeten aanpassen of moeten
verdwijnen en welke C-2-C industrie er terug moet komen om alle voorzieningen op
wijkniveau te kunnen leveren. Niet–duurzame bedrijven die zich in de wijk willen vestigen
krijgen geen vergunning meer. Aan de hand van deze analyse aanwijzen op welke daken
voetbalvelden komen te liggen en waar alvast begonnen kan worden met het plaatsen van
PV-panelen op daken.
• De huursector (woningen en andere gebouwen) is nu na renovatie voor 10% energieplus en
waterneutraal; In de koopsector is dit 5%.
• Kwaliteit van internet- en telefoonverbindingen voor thuiswerken controleren en indien
noodzakelijk verbeteren
• Plan voor duurzame straatverlichting uitwerken (minder verlichtingspunten, efficiëntere
lampen, bewegingssensoren, materiaalbesparende oplossingen)
Verkeer en vervoer
• Start met de gefaseerde aanleg van asfaltcollectoren
• Start met de vergunningaanvraag voor verdiepen en overkappen spoorweg
Recreatie
• Stadion wordt belegd met zonnepanelen
Bos, natuur en water
• Mogelijkheden voor rietproductie in Craneweijermeer en duurzame klei- en leemwinning
onderzoeken
• Realiseren van waterkrachtcentrale bij Craneweyermeer
Overig
• Plaatsing van de 5 windturbines van 1,5 MW
• Keuze locatie en PvA centrale kledingwasserij (incl promotie)
• Voorbereiden van de vervanging van de twee windturbines van 2,5 MW aan het eind van de
levensduur voor twee turbines van 5 MW
• Plaatsen van waterzuiveringsinstallatie(s) voor het zuiveren van regenwater tot
drinkwaterkwaliteit

10-20 jaar
Wonen en werken
• Daken zijn niet langer onderdeel van de koop, maar worden beheerd door gemeente(LDEB,
oid)
• Zonne-energie:
o Bij huurwoningen is minimaal 50% voorzien van zonnepanelen en zonnecollectoren
o Voor koopwoningen geldt dat minimaal 30% is voorzien van zonnepanelen en
zonnecollectoren
o 30% vann het beschikbare dakoppervlak van de industrie is belegd met zonnepanelen
o Spoorwegbedding wordt verdiept en overkapt met zonnepanelen
• De huursector (woningen en andere gebouwen) is nu na renovatie voor 30% energieplus en
waterneutraal; In de koopsector is dit 20%.
• Uitvoering van het plan voor reductie en vernieuwing van de industrie in de wijk, vrijgekomen
grond inrichten voor materialenproductie
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•

•

Waterplan opstellen en uitvoeren voor waterbesparing in kantoren, woningen (koop/huur)
(reductie watergebruik (waterbesparende kranen, douchekoppen), hergebruik/cascaderen van
water (ook tussen bedrijven/gebouwen onderling), scheiding gebruik drinkwater/regenwater
in huishouden) (geleid door LEB)
Uitvoering van het straatverlichtingsplan voor 50% van de wijk

Verkeer en vervoer
• Start maken met het afbreken van lokale wegen en het inrichten van centrale parkeerplaatsen
• Opties uit verkeersplan uivoeren om OV en fiets aantrekkelijker te maken
Recreatie
• Materiaalproductie parken en plantsoenen in de gemeente verzamelen en verwerken
Bos, natuur en water
• Voorbereidingen treffen voor de aanleg van het waterbekken en de bijbehorende
waterkrachtcentrale
• Start aanleg helofytenfilters tegelijk met het opbreken van de wegen
Overig
• Vervangen twee bestaande windturbines van 2,5 MW voor twee van 5 MW
• Voorbereiden bestemmingsplan/vergunningen voor 10 windmolens van 5 MW

20-30 jaar
Wonen en werken
• Zonne-energie:
o Bij huurwoningen is minimaal 70% voorzien van zonnepanelen en zonnecollectoren
o Voor koopwoningen geldt dat minimaal 50% is voorzien van zonnepanelen en
zonnecollectoren
o 75% vann het beschikbare dakoppervlak van de industrie is belegd met zonnepanelen
• Uitvoering straatverlichtingsplan voor de hele wijk
• De huursector (woningen en andere gebouwen) is nu na renovatie voor 70% energieplus en
waterneutraal; In de koopsector is dit 60%.
Verkeer en vervoer
• Laatste kilometers asfaltweg worden voorzien van asfaltcollectoren
Recreatie
• Verplaatsen sportvelden naar industriedaken en vrijgekomen ruimte inrichten voor
materialenproductie
Bos, natuur en water
• Realiseren verzamelbekken op hoogte en waterkrachtcentrale
Overig
• Plaatsen 10 windturbines van 5 MW
• Voorbereiden bestemmingsplan/vergunningen voor laatste 9 windmolens van 5 MW

30-40 jaar (2050): Kerkrade West bronnenneutraal!
Wonen en werken
• Zonne-energie:
o Alle woningen voorzien van zonneboilers
o Alle restruimte op woningdaken belegd met zonnepanelen
o Al het beschikbare oppervlak van industriedaken is belegd met zonnepanelen
• Alle woningen en gebouwen zijn gerenoveerd tot energieplus- en waterneutraalstandaard.
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Verkeer en vervoer
• 25 oplaadpunten elektrische auto’s
• Laatste kilometers lokale weg worden afgebroken
• Nu de riolering overbodig is geworden kan deze worden verwijderd bij
onderhoudswerkzaamheden
• Laatste maatregelen uit verkeersplan worden uitgevoerd
Overig
• Plaatsen van 9 windturbines van laatste 5 MW

Evaluatie
Om de voortgang van de transitie naar gesloten kringlopen te kunnen bewaken en om te evalueren of
de gestelde ambities inderdaad gehaald worden zijn prestatie-indicatoren nodig. Hieronder is daarvoor
een aanzet gedaan. Daarbij moet worden opgemerkt dat ook de evaluatie onderdeel is van de
verkenning naar de aanpak en dit hoofdstuk nog een zoektocht is naar de juiste indicatoren.

Energie
Ambitie
De ambitie voor Kerkrade West in deze verkenning is bepaald op energieplus, dat wil zeggen dat alle
energiegebruik in de wijk is geleverd door duurzame energieproduktie binnen de wijk, met een restant
voor ‘export’.

Criterium
•
•
•
•
•
•

Uitvoer > invoer
Geen invoer van fossiele energie meer naar gebied en netto duurzame energieuitvoer
Bepalen tusentijdse criteria:
Overall reductie energievraag: 40 % tov startsituatie, bijvoorbeeld 1% per jaar
Overall produktie hernieuwbare energie is minimaal 60 % van startgebruik energie, (1,5% per
jaar)
Reductie import gas/elektra/kolen/brandstof is 5-10 % per jaar\

Indicatoren
•
•
•
•

Energieproductie
Energie-import
Energie-export
Energiegebruik

Meten
•
•
•

Import/ export aan “poort”:
Meten van elektriciteit, gas en brandstof-import en -export in/uit het gebied.
Meten van elektriciteits-, warmte- en brandstofproductie in het gebied

Benodigd
•
•

Energiegebruiksgegevens van Energiebedrijven
Registratie van toepassing van duurzame maatregelen in de wijk (middels subsidie-aanvragen
bv)
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Materiaal
Ambitie
De materiaal-transitie wijk; streven naar reductie van het gebruik en omschakeling naar hernieuwbare
materialen.

Criterium
Invoer = of < uitvoer(maar dan wel van dezelfde kwaliteit)/ óf 0 invoer van materialen in het gebied
of benadering hiervan

Indicatoren
Het aandeel hernieuwbare en of gerecyclede/hergebruikte materialen en producten ten
opzichte van het totaal aan gebruikte materialen
• Het aandeel hernieuwbare materialen geproduceerd binnen het gebied ten opzichte van het
totale gebruik
Sub criteria kunnen zijn;
• Het aandeel hernieuwbare en of gerecyclede/hergebruikte materialen en producten,
ingevoerd naar het gebied, ten opzichte van het totaal aan ingevoerde materialen.
• Het aandeel hergebruikte/gerecyclede materialen binnen gebied ten opzichte van wat er in
totaal beschikbaar komt na sloop.
•

Meten
•
•
•
•

Productie van hernieuwbare materialen in het gebied
Verwerking van materialen op de materialenverwerkingslocatie
In- en uitvoer van materialen en goederen in het gebied
Vrijkomen van materialen na sloop

Benodigd
•
•

Orgaan dat de administratie van stromen controleert
Inkoopgegevens van winkels, kantoren en industrie

Water
Ambitie
Waterneutraal: water erlaat gebied in zelfde kwaliteit als binnengekomen

Criterium
Tegengaan van verslechtering van de waterkwaliteit.

Indicatoren
•
•

Gebruik van leidingwater in het gebied
Zuivering binnen het gebied

Meten
•
•

Invoer van leidingwater meten (afbraak van leidingen zekerste garantie dat er niks meer het
gebied ingevoerd wordt)
(Geleidelijke) afbraak van riolering

Benodigd
Concrete watergebruiksgegevens waterleidingbedrijf
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Bijlage A Toelichting algemene gegevens Kerkrade West
Woningen
In totaal zijn er 7.215 huishoudens in Kerkrade West, waarvan:
- Vrijstaand: 866
- 2-onder-1 kap: 1.443
- Rijwoning: 3.968
- Etagewoning: 433
- Appartement (< 5 lagen): 289
- Appartement (> 5 lagen): 216

Figuur 2 48-49% van de woningen in de wijk zijn huurwoningen

Figuur 1 Concentratie van de woningen in de wijk

Scholen
Scholen (inclusief enkele gymzalen) bevinden zich op Campus Kerkrade en in de wijken Gracht,
Kaalheide, Terwinselen en Heilust

Zorginstellingen
-

-

Lupinehof:
o zorgcentrum: 5.625 m2
o kantoor: 3.750 m2
Firenschat: 8.000 m2

Horeca
Oppervlak in de wijk ca 3 hectare.

Detailhandel
Er zijn een aantal kleinere winkels in wijken en supermarkten aan het Carboonplein en de Akerstraat,
tesamen ca 13 hectare.

Kerken
In Gracht, Spekholzerheide, Terwinselen, Kaalheide en Heilust (oppervlaktes onbekend)

Dierentuin
Gaiapark
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Industrie
Er bevinden zich 2 terreinen met zwaardere industrie in de wijk, de rest bestaat voornamelijk uit
bedrijfshallen en grote weidewinkels.
Bedrijventerrein De Locht
Opp. ca 30 ha, waarvan 23 ha in gebruik; bestaat voor helft uit bedrijfshallen en helft uit grote
weidewinkels, doe-‘t-zelvers.
Bedrijventerrein Rodaboulevard
Opp. Ca 23 ha, waarvan 13 ha in gebruik; grootste oppervlakte wordt ingenomen door het
Parkstadstadion en de parking (9 ha); voor de rest grote weidewinkels en doe-‘t-zelvers (54 %),
kantoren (30 %) en horeca (16%)
Bedrijventerrein Spekholzerheide
Opp. ca 46 ha, waarvan 42 ha in gebruik met voornamelijk enkele zwaardere industriebedrijven, wat
bedrijfshallen (25 ha) en de afvalinzameling (9 ha):
- Machinefabriek Het Zuiden: fabrieken, industriële ovens en overige machines
- Medtronic Cardiac Surgery: medische apparaten industrie
- Tredegar: overige chemische industrie, kunstvezel, farmaceutisch
- Steenfabriek Linssen: bouwproducten uit klei
Bedrijventerrein Willem-Sophia
Opp. ca 34 ha, waarvan 33 ha in gebruik; o.a. grote
groeve (10 ha) en voor de rest bedrijfshallen (23 ha).
Bedrijventerrein Dentgenbach
Opp. ca 116 ha, waarvan 110 ha in gebruik; bestaat met
name uit zwaardere industrie en bedrijfshallen (85 ha):
- E-max (Alcoa): basis non-ferro metaal industrie
- Bakkersland: bakkerij (taarten Hema)
- Boston Scientific, Invista, Plalloy en Kecofa:
overige chemische industrie, kunstvezel,
farmaceutisch
- Burrows en ENR: papier/karton
- Exxonmobil en GBC: kunststofverwerkend
- Simrax: rubberverwerkend

Figuur 3 Concentratie bedrijventerreinen in de wijk
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Bijlage B Toelichting berekeningen energieanalyse Kerkrade West
Introductie en beperking
De eerste verkenning geeft een schatting van de totale vraag van het onderzoeksgebied. Niet alle
functies konden even goed in kaart worden gebracht omwille van de ontbrekende data. Met name
voor de industrie- en bedrijvensector is het lastig een goed beeld te vormen. De gebruikte gegevens
zijn gebaseerd op Nederlandse gemiddelde cijfers voor een gelijkaardig bedrijf.

Nulmeting

Huidige vraag
Tabel 1: Energievraag Kerkrade West bebouwde omgeving.
Functie
Elek, MWh
Warmte/gas, GJ Andere, GJ
Woningen
24.300
481.000
Scholen
880
11.000
Lupinehof
830
4000
Firenschat
440
4000
Horeca
3700
26.000
Detailhandel
15.000
54.000
OVL
670
Industrie
435.000
2.072.000
3300
TOTAAL
480.800
2.652.000
3300
Vervoer, liter

17.000.000

Vervoer
Het totaalgebruik aan brandstoffen binnen de wijk is 17.000.000 l brandstof, gebaseerd op gegevens
van aanwezige tankstations in onderzoeksgebied (onderverdeling op basis van Nederlands
gemiddelde).

Uitgedrukt in primaire energie
De verdeling van het gebruik van brandstoffen naar type vervoer is als volgt:
- auto’s 61,5 % = 10.455.000 liter
- lichte bedrijfswagens 14 % = 2.380.000 liter
- zware bedrijfswagens 23,5 % = 3.995.000 liter
- motor-/bromfietsen 1 % = 170.000 liter
De gemiddelde verdeling naar type brandstofgebruik in auto’s is 66 % benzine, 30 % diesel, 4 %
LPG12. Verder is aangenomen dat voor lichte bedrijfswagens dezelfde brandstofverdeling geldt als voor
auto’s, dat zware bedrijfswagens op diesel rijden en motor- en bromfietsen op benzine.
Daarmee komt het primaire energiegebruik per type brandstof op:
- Benzine: 8.641.100 liter. Bij een energie-inhoud13 van 34,8MJ/l is dat 300.710.280 MJ
- Diesel: 7.845500 liter. Diesel heeft een energie-inhoud van38,6 MJ/l waardoor het primaire
energiegebruik van diesel neerkomt op 302.836.300 MJ
- LPG: 513.400 liter. Met 26,8 MJ/l wordt er 14.683.240 MJ aan primaire energie gebruikt
In totaal wordt er 618.229,8 GJ gebruikt aan energie voor vervoer in de wijk.

12
13

CBS – Energieverbruik door verkeer en vervoer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline
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Huidige productie
Er zijn zonneboilers geplaatst door Hestia, maar hun gegevens zijn niet erg duidelijk. We hebben
daarom zelf een ruwe telling gedaan en kwamen op ongeveer 500 woningen met een zonnecollector
uit. Een zonneboiler voor tapwaterverwarming heeft meestal een collectoroppervlak tussen 2 en 3 m2
en elke m2 levert bij deze samenstelling ca. 400 kWh per jaar warmte van de zon. Het toepassen van
deze technologie leidt tot een besparing van zo’n 4,5 GJ aan fossiele brandstof per woning. Daarmee
wordt waarschijnlijk de helft van de warmtapwatervraag gedekt en een klein deel van de vraag naar
warmte voor ruimteverwarming.
Daarnaast zijn ook 2 windturbines aan de rand van het gebied geplaatst met elk een vermogen van
2,5 MW. Samen kunnen ze ca. 10.000 MWh op jaarbasis opleveren (92.309 GJ primair).

Produceren

Zonnepanelen
-

-

-

Beschikbaar oppervlak daken industriegebouwen en bedrijfshallen: 41,6 ha
Daken huizen: met een gemiddeld oppervlak van 40 m2 14) is er zo’n 28,9 hectare beschikbaar
in de wijk. Rekening houdend met schuine daken zal de helft de zonnepanelen het volledige
rendement kunnen benutten, de andere helft verliest aan productie omdat ze bijvoorbeeld op
de noordzijde van het dak ligt.
PV-veld op lege ruimte bedrijventerrein:
o De Locht: 7 ha
o Spekholzerheide: 4 ha
Dak stadion: ca 2,2 ha
Drijvende centrale op Cranenweijer-meer: ca 2 ha
Spoorwegbedding verdiepen en overkappen en de beschikbare ruimte van deze overkapping
(11 hectare) bedekken met zonnepanelen.

In totaal geeft dit 96,7 hectare oppervlak dat gebruikt kan worden voor zonne-energie productie. Een
goed en commerciëel zonnepaneel heeft op dit moment een rendement van 15%, 150 kWh/m2/jaar.
82,25 ha kan volledig gebruik maken van dit rendement en levert 123.375 MWh, 14,45 hectare (helft
van woningdaken) zal maar 10% van het zonlicht om kunnen zetten in elektriciteit 14.450 MWh, in
totaal 137.825 MWh.

Zonneboilers
6.277 woningen hebben een eigen dak waarop een zonneboiler kan worden geïnstalleerd. Daarnaast
gaan we ervan uit dat op 1/5 van de overige woningen (appartementen en etagewoningen) ook een
zonneboiler geïnstalleerd kan worden, dat zijn ongeveer 200 woningen. In totaal wordt er dan op
6.500 woningen een zonneboiler geplaatst. Dit levert een besparing op van 29.250 GJ aan primaire
energie.

Wegtechnologie
Er bestaan zowel technologieën die in de weg kunnen worden ingebouwd om elektriciteit of
warmte/koude op te wekken. In Kerkrade West is zo’n 40 hectare aan asfaltwegen aanwezig. In
verband met de beperkte beschaduwing van het wegdek van provinciale wegen is aangenomen dat
deze wegen geschikt zijn voor energieproductie. Het oppervlak aan provinciale wegen in de wijk is
zo’n 20 hectare. Met asfaltcollectoren zou met dt oppervlak 134.000 GJ aan warmte kunnen worden
geproduceerd, of met Peltier-elementen 5.000 MWh.

Windturbines
We gaan er van uit dat op de industrieterreinen en andere open ruimtes het maximale aantal
windturbines geplaatst zal worden. Verder gaan we in de berekeningen uit van 5MW windturbines, die
in de loop van de transitie gemeengoed zullen worden. Rekening houdend met gewenste onderlinge
afstand, met de afstand tot de gebouwde omgeving in verband met geluidsoverlast en met het feit
14

SenterNovem, Referentiewoning nieuwbouw
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dat een deel van de industrie verdwijnt, is er ruimte gevonden voor nog 21 windturbines van 5 MW en
5 windturbines van 1,5 MW. In totaal komt dit neer op een vermogen van 112,5 MW en is goed voor
de productie van 225.000 MWh per jaar.

Waterkracht
Het Cranenweijermeer kan gebruikt worden om met waterkracht elektriciteit op te wekken (er is hier
al onderzoek naar gedaan). Het op te wekken elektrisch vermogen zal hier ca. 35 maal het debiet (in
m3/s) zijn. Bij een debiet van ca. 3.000m3 per uur in de Anselderbeek zou 260.000 kWh electriciteit
per jaar op kunnen leveren.
Het totale oppervlak van Kerkrade West beslaat 980 ha, waarvan 700 ha. bebouwd is. Indien we er
van uit gaan dat 50% van dit oppervlak verhard is en dat van 50% van dit verharde oppervlak, het
regenwater afgevoerd kan worden naar de Cranenweijer, dan kunnen we hier een redelijke
hoeveelheid energie uit halen omdat het hoogteverschil tussen Cranenweijer en Kerkrade West tussen
de 40 en 50 meter ligt. Bij een jaarlijkse regenval van 800mm stroomt hier bij de hiervoor genoemde
aannames 1.400.000 m3 regenwater naar beneden. Bij een hoogteverschil van 40 meter kan hier
jaarlijks ruim 100.000 kWh elektriciteit mee opgewekt worden. Verder wordt nog energie bespaard
omdat het grijze water niet via de reguliere rioolwaterzuivering gezuiverd hoeft te worden.
Het Cranenweijermeer laat een fluctuatie toe, waardoor het ook mogelijk is om energie op te slaan.
Bij een fluctuatie van 1 meter en een oppervlak van het meer van 20 ha, is 200.000 m3 water te
bufferen met een hoogteverschil van 5 meter. Met de fluctuatie van 1 meter is ca. 2.000 kWh
elektriciteit meer op te wekken, het dagelijkse energieverbruik van 200 woningen. Men kan dit als een
dag/nachtbuffering van elektriciteit zien. Ook is het mogelijk om bij een overschot aan elektriciteit het
water uit de Cranenweijer naar de woonwijk van Kerkrade West of industriegebieden
Spekholzerheide/Locht te verpompen. Indien hier wateroppervlak aanwezig is dat ook enige fluctuatie
toelaat, dan kan hier ook gebufferd worden.

Figuur 4 Gescheiden afvoerstromen van water met nutriënten- en energiewinning uit deze stromen

Biobrandstof
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1 m2 algenvijver levert 5.000.000 BTU15 op. Diesel is ca 36.500 BTU/l waardoor er zo’n 150.000 m2
(15 ha) algenvijver nodig is om 2 miljoen liter brandstof te maken.

Reorganiseren

Centrale wasserij
Met een centrale wasserij kan 15% aan energie bespaard worden16, 460 MWh of 4.254 GJ.

Virtueel winkelen
Bij een reductie van 50% in winkelareaal is aangenomen dat het energiegebruik met 30% afneemt.
Dit komt neer op een reductie van 8.900 MWh aan elektriciteit en 32.100 GJ aan warmte.

Thuiswerken
Bij een reductie van 50% in kantoorareaal is aangenomen dat het energiegebruik met 30% afneemt
In totaal kan door thuiswerken 520 MWh elektriciteit en 1950 GJ warmte worden bespaard.
Ook neemt met thuiswerken het brandstofgebruik voor vervoer af. Studie wijst uit dat tussen de 935% brandstofbesparing kan ontstaan17. We gaan hier aan de lage kant zitten en gaan uit van 10%
besparing. In deze studie houden we aan dat al het vervoer na de transitie elektrisch zal zijn,
waardoor de besparing in MWh wordt uitgedrukt, zie ‘elektrisch rijden’ onder ‘reduceren’. De
besparing komt neer op 1.307 MWh (12.065 GJ).

Beperking autokilometers
Verder wordt geschat dat met deelauto’s, het gebruik van de auto voor korte ritten te ontmoedigen en
door de behoefte aan verplaatsingen met de auto te verminderen het brandstofverbruik met 12% kan
worden teruggebracht. Door dezelfde berekeningen te volgen als hierboven komen we op een
besparing van 1.568 MWh (14.474 GJ).

Reduceren

Elektrisch rijden
Door al het vervoer in de wijk na de transitie op elektriciteit te laten lopen volgt hier een omrekening
van liters en GJ brandstof naar MWh en GJ elektriciteit.
Auto’s
Uitgaande dat een auto 10 km op 1 liter rijdt, rijden auto’s in Kerkrade West 104.550.000 km per jaar.
Een elektrische auto verbruikt gemiddeld zo’n 0,125 kWh/km wat neerkomt op ca. 13.070 MWh
elektriciteit.
Motorfietsen
Uitgaande dat een motor 20 km op 1 liter rijdt, rijden de motoren 3.400.000 km per jaar. Met een
gemiddeld verbruik van 0.09 kWh/km vragen de motorfietsen ca 300 MWh elektriciteit.
Lichte bedrijfswagens
Hiervoor is zelfde methode aangehouden als bij auto’s. Lichte bedrijswagens rijden dan zo’n
23.800.000 km per jaar. Aangenomen is dat de helft van de lichte bedrijfswagens vervangen kan
worden door elektrische bestelwagens die 0.125 kWh/km verbuiken, dus 1.500 MWh. De andere helft
moet vervangen worden door zwaarder elektrisch vervoer waarbij wordt geschat dat ze 0,23 kWh/km
gebruiken (2/3e van de verbruikwaarde van trucks), dus zo’n 2.700 MWh elektriciteit.
Zware bedrijfswagens
15

BTU to liters and biofuels from microalgae
http://www.trouw.nl/krantenarchief/2007/06/18/2265812/Pleidooi_voor_centrale_wasserij.html
17
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2009/e09076.pdf
16
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Aangenomen is dat de helft elektrisch kan gaan rijden. Uitgaande dat de huidige brandstofefficiëntie
0,2 km per liter is, wordt na de transitie ca 400.000 km elektrisch afgelegd. Met een gemiddeld
gebruik van 0.35 kWh/km komt dit neer op ca. 140 MWh elektriciteit.
Totale elektriciteitsvraag voor vervoer: 17.840 MWh/jaar

Passiefwoningen
Door de woningen te renoveren tot passiefstandaard kan de warmtevraag met een derde gereduceerd
worden van 90 naar 30 kWh/m2 (in nieuwbouw passiefhuis zou dit 15 kWh/m2 zijn); de elektravraag
neemt ook af 30 tot 25 kWh/m2; En de vraag naar warm tapwater verlaagt van 35 kWh/m2 naar 11
kWh/m2 (in nieuw Passief Huis zou dit 5 kWh/m2 zijn). Wanneer alle woningen passiefhuis standaard
zijn kan jaarlijks 3.600 MWh en 314.000 GJ aan warmte worden bespaard.

Optimaliseren
Zonnecollectoren ipv zonnecellen
Per woning wordt 2,5 m2 aan dak vrij gehouden voor zonnecollectoren, ook als de woning geen eigen
dak heeft. 7215 woningen maakt 18.038 m2. Dit oppervlak kan niet meer belegd worden met
zonnecellen waardoor opbrengst van elektriciteit afneemt met 2.706 MWh.

Maximaliseren

Waterkracht
Indien al het gezuiverde grijs water van alle woningen via het waterbekken zou worden afgevoerd
naar het Cranenweyermeer, dan zou dit nog eens 100 MWh extra kunnen worden opgewekt.

Reductie industrie
De verwachting is dat door de reductie in de industrie 180.000 MWh aan elektriciteit, 410.000 GJ aan
warmte en 3.300 GJ aan brandstoffen kan worden vermeden.
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Bijlage C Longlist ‘Verder onderzoek’
Naast het feit dat de bronnenplannen zelf verder kunnen worden uigewerkt, zijn uit de verkenning
naar de juiste aanpak richting een bronnenneutrale wijk verschillende onderwerpen naar voren
gekomen die verder onderzoek behoeven. Hieronder een lijst met een aantal van deze
onderzoeksvragen betreft de analyse, maar ook de aanpak an sich.

Urban Harvest-plus aanpak
•

Is een indeling van de bronnen op basis van functionaliteit haalbaar en wenselijk en zo ja, hoe
ziet deze er uit?

•

Na het toepassen van de aanpak op enkele gebieden kan worden geanalyseerd of er
algemene bevindingen zijn die al vóór de maximalisatie kunnen worden meegenomen in de
bronnenanalyse en latere conflicten (en dubbel werk) in de maximalisatie kan vermijden.

Analyses
Algemeen
• Wat houdt de omschakeling in van de huidige fossiele industrie naar een industrie op basis
van hernieuwbare grondstoffen binnen de gebiedsgrenzen met een C-2-C aanpak? Welke
nieuwe industrie moet er ontstaan om in de nieuwe vraag naar producten en technieken,
zoals windturbines/zonnecellen, isolatie, etc te voorzien?
•

Aparte effectmodules ontwikkelen die de interacties tussen bepaalde opties helder maken en
de afwegingen tussen deze opties objectiveert, zoals sloop en nieuwbouw versus hergebruik
en leegstand.

•

Gedetailleerdere (verbruiks)cijfers van met name kantoren en industrie zijn noodzakelijk voor
de verdere planontwikkeling.

•

Ontwikkelen van een exergetische analyse die bij complexe interacties duidelijk maakt welke
optie het beste de behoefte vervult. Denk hierbij aan de discussie renoveren versus isoleren,
de keuze tussen verschillende toiletsystemen en sloop en nieuwbouw versus hergebruik en
leegstand. Liefst nog in 3D in plaats van 2D.

•

Ontwikkelen van een interactieve spreadsheet voor alle functies en bronnen samen waarbij
het verloop van de transitie kan worden bijgehouden en waarbij men kan zien wat de
consequenties zijn van uitstel op de tijdslijn.

•

Onderzoek naar de concrete inrichting van het systeem van centrale wasserijen in de wijk en
de daadwerkelijke besparingen.

•

Uitgebreide analyse naar de voedselvoorziening van het gebied.

Energieanalyse
• Hoe kan het beste worden voorzien in de opslag van energie om fluctuaties in dag/nacht en
seizoenen op te vangen?
•

Op basis van de studie naar nieuwe en schone industrie kan een warmte/koudekaart van het
gebied worden gemaakt met daarop de vraag en het aanbod van verschillende temperaturen
in de wijk. Met behulp van deze kaart kan een warmte/koudenet worden ontwikkeld waarbij
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gebruik wordt gemaakt van restwarmte in de wijk. Hierbij moet wel de extra vraag naar
materialen in het oog worden gehouden.
•

In de energieberekeningen is alles teruggerekend naar primaire energie, oftewel de besparing
in fossiele brandstoffen. Dit is een vreemde en omslachtige manier wanneer je de transitie
inzet naar een fossielvrije situatie. Voor volgende studies zou daarom een nieuw systeem
moeten worden opgezet waarbij de verschillende kwaliteiten en verschijningsvormen toch met
elkaar vergeleken kunnen worden.

•

Hoe kan het beste worden voorzien in HT warmte? Spiegelcentrale met zonnecellen?

•

Ontwikkelen van smartgrid in de wijk waarbij ook rekening wordt gehouden met de vraag en
het aanbod van verschillende voltages elektriciteit.

•

Wat is de werkelijke potentie van het mijnwater?

•

Zoeken naar concrete technische oplossingen voor het drijvende PV-eiland in het
Cranenweyermeer en een onderzoek naarde mogelijke effecten op de waterkwaliteit,
ecosysteem etc..

•

Verder onderzoek naar het hoe en wat van een algenvijver en de mogelijkheid om eventueel
een deel van het Cranenweyermeer hiervoor in te zetten.

Een aantal kansrijke opties voor energieproductie zijn echter nog niet meegenomen in deze studie
vanwege tijdsgebrek. Wat is bijvoorbeeld de potentie van:
• Zonneboilers op kantoren, zorgcentra, scholen, winkels, etc;
• Een spiegelcentrale;
• Gebruik van omgevingswarmte via warmtepompen;
• Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, warmtepompen, PZE, etc.;
• Het voorverwarmen van ventilatielucht via grondbuizen;
• Douchewaterwarmteterugwinning;
• PV op pergola’s boven huidige parkeerplaatsen en boven nieuwe, gecentraliseerde
parkeerplaatsen in de wijk;
• Bebouwing compacteren om extra ruimte te maken voor windturbines en/of
materialenproductie?

Materialenanalyse
• Inventarisatie van de goederenstroom in het gebied.
•

Oplossingen zoeken voor de vraag naar kwaliteiten van niet-hernieuwbaren, zoals staal en
asfalt.

•

Uitgebreide studie naar een exergetische analyse van de materiaalketens teneinde een
onderscheid te kunnen maken in verschillende kwaliteiten van materialen en hiermee vraag
en aanbod preciezer op elkaar te kunnen afstemmen.

•

Hoe duurzaam is de winning van grond/leem in het gebied werkelijk?

Een aantal opties voor de materialenvoorziening zijn nog niet meegenomen in deze studie vanwege
tijdsgebrek. Wat is bijvoorbeeld de potentie van:
• Reductie van privé parkeerterreinen;
• Parkeren op daken. Daken moeten dan wel zwaarder uitgevoerd worden, wat de
materiaalbelasting weer verhoogt. Onderzoeken of dat is terug te verdienen met
landopbrengst. Deze parkeerterreinen zouden namelijk overkapt kunnen worden met
zonnepanelen die weer de energie kunnen leveren aan laadstations voor de elektrische auto’s
op de daken;
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•
•

•
•
•
•
•

Ontharden van de infrastructuur, zoals halfverharde wegen en parkeerplaatsen (klinkers ipv
asfalt);
Verdichting: gekoppelde woningen ipv vrijstaande maakt land vrij voor productie (ook door
beperkte verkeersruimte) en scheelt stookkosten. In samenhang met groei krimpscenario’s te
beschouwen;
Samenwonen in lokale gemeenschappen waarbij gemeenschappelijke ruimten zoals eetzalen,
badruimten e.d. worden gedeeld;
Reststoffen die vrijkomen uit de reductie van industrie zijn nog niet meegenomen in de
berekeningen;
Ontwikkeling van virtuele kantoren: het koppelen van ruimte via ICT, waardoor dubbelgebruik
van ruimte mogelijk wordt;
Verzamelkantoren: mensen werken niet thuis maar wel lokaal: reduceert vooral transport en
kantooroppervlak ten opzichte van de huidige situatie;
Dubbelfuncties van publieke gebouwen?

Wateranalyse
• Gedetailleerdere studie naar de benodigde omvang en capaciteit van de helofytenfilters en
gelijktijdige biomassaproductie.
•

Verder onderzoek naar de potentie, voorwaarden en consequenties van een waterbekken op
hoogte.

•

Onderzoek naar de inrichting van een gebied betreft de zuivering van regenwater tot
drinkwaterkwaliteit, opslag van het water en het directe gebruik van regenwater.

Een aantal opties voor de watervoorziening zijn nog niet meegenomen in deze studie vanwege
tijdsgebrek. Wat is bijvoorbeeld de potentie van:
• Een autowasstraat versus individueel de auto wassen;
• Badhuizen in plaats van individuele badkamers?
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