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Flat wordt sociaal  kasteel

Dit is een commerciële productie, 
zonder medewerking van de redactie 
van De Limburger

Minder grondstoffen en 
meer hergebruik van 
materiaal staan op iedere 
politieke agenda. Nergens 
gebeurt dat zo radicaal als 
bij Superlocal in Kerkrade. 
Al het sloopmateriaal en de 
zachte kwaliteiten van drie 
hoogbouwflats worden 
verwerkt in een nieuwe 
wijk... op dezelfde plek.
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,,G een spijker verlaat het terrein en
iedere kruimel beton wordt ter
plekke hergebruikt.”
Het uitgangspunt van het Kerk-
raadse sloop- en nieuwbouwpro-
ject Superlocal is even nobel als ra-

dicaal. Misschien zelfs zo radicaal dat het niet helemaal
consequent kan worden uitgevoerd. Maar ook dan is 
Superlocal nog baanbrekend. 
„Alles wat nog goed is, gebruiken we opnieuw. Superlo-
cal gaat hopelijk de geschiedenisboeken in als eerste 
bouwproject in Nederland waar de aanwezige materia-
len en kwaliteiten op zo’n grote schaal worden ver-
werkt in nieuwbouw op dezelfde locatie”, zegt Martijn
Segers, projectleider van woningcorporatie HEEM-
wonen. 
Hergebruik van sloopafval is al jaren praktijk. Er zijn 
ook al woningen gebouwd van sloopmateriaal, met
name in Duitsland. Maar op grote schaal? En herge-
bruik van kwaliteiten als plattegronden of een fraai uit-
zicht? En op exact dezelfde locatie als waar de sloop
plaatsvond? 
Het idee van HEEMwonen en de gemeente Kerkrade is
zo ambitieus dat IBA Parkstad het met veel enthousi-
asme heeft omarmd. Samen proberen de drie partners
het project te realiseren.
HEEMwonen heeft in de wijk Bleijerheide drie flats uit
1967 van ieder honderd woningen. Gebouwen van tien
verdiepingen, met galerijen voor en balkons achter, 
centrale hal met lift. Ontworpen toen de landelijke wo-
ningnood schreeuwde om veel goedkope en snel te bou-
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wen huizen. Waar zijn ze niet gebouwd? Op sommige 
plaatsen zijn ze gesloopt. Waar ze nog staan, zijn ze ge-
renoveerd en wordt hardop de vraag gesteld ‘Hoe lang
nog?’ Vanwege de krimpende bevolking in Kerkrade is
in Bleijerheide het antwoord al enkele jaren bekend. 
Betonrot spookt door de constructie. Galerijen en bal-
kons krijgen hulp van steunpalen. In de komende drie
jaar gaan ze daarom tegen de vlakte. Als er een hemel
voor gebouwen bestaat, dan worden de drie flats daar 
herenigd met de identieke vierde die hen in 2014 al is 
voorgegaan. Van die vierde flat is alle puin afgevoerd. 
Tot en met de laatste deurklink. 
Met de nog aanwezige hoogbouw wil HEEMwonen het
totaal anders doen. Vooral omdat op deze plek een 
nieuwe wijk moet verschijnen. ,,Normaal zouden we de
flats slopen, de plek schoonmaken, gras inzaaien en iets
nieuws bouwen”, zegt projectleider Martijn Segers.
,,Nu onderzoeken we of een nieuwbouwwijk mogelijk is
met de materialen die vrijkomen bij de sloop. Ook kij-
ken we welke kwaliteiten hergebruikt kunnen worden,
zoals aanwezige plattegronden, bestaand groen of het
uitzicht vanaf de tiende verdieping. We hebben twee
‘burenboeken’ gemaakt met de ervaringen van de flat-
bewoners en omwonenden. Zo blijft het gedachtegoed
bewaard. De ideeën gebruiken we als input voor Super-
local.” 
Superlocal verkeert nog in de onderzoeksfase, bena-
drukken de betrokken partijen. Toch is er al het nodige
gerekend en bestudeerd. Zo heeft Bremen Bouw Advi-
seurs precies uitgeknobbeld wat er allemaal vrijkomt 
na sloop (zie tabel). Daaronder direct te hergebruiken
elementen als trappen en balustrades, maar ook veel
beton en de nodige asbest. 
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Tijdens sloop en wederopbouw wordt er een denkbeel-
dige muur om de bouwplaats opgetrokken, die tevens 
een depot zal bevatten. Materiaal mag slechts bij wijze
van uitzondering door de poort, zowel naar binnen als
buiten. Zo moeten dakleer en asbest worden afge-
voerd. Dat is een inbreuk op de recyclegedachte waar
weinig tegen zal worden geprotesteerd. Vervelender is
dat het enkel glas nauwelijks is te hergebruiken, want
goede isolatie vergt dubbelglas. 
Wat gebeurt er met het beton? Constructiebureau Vo-
lantis heeft in een van de flats, die inmiddels leegstaat,
bijna honderd gaten geboord om de kwaliteit ervan te
beoordelen. Is het beton sterk genoeg, dan kunnen hele
stukken muur of zelfs een deel van of het volledige casco
worden hergebruikt. In dat geval kan iets van het
prachtige uitzicht behouden blijven. Anders moet het 
beton worden vergruisd. Na toevoeging van cement
gieten ze het dan opnieuw. 
Martijn Segers en Marco Siecker van IBA Parkstad 
verwachten dat 95 procent van de nieuwbouw qua ge-
wicht uit hergebruikte grondstoffen zal bestaan. ,,Je 
hebt altijd nog wat nieuw materiaal nodig, zoals isola-
tiemateriaal, schroefjes en cement, bijvoorbeeld om
het waterdicht te maken.” Mogelijk is dispensatie no-
dig, omdat het hergebruik van beton niet aan de wet- en
regelgeving, het zogeheten Bouwbesluit, voldoet. 
Volgend jaar gaat HEEMwonen de eerste van de drie
flats – de meest ongunstig gelegen aan de Ursulastraat
– slopen en met het materiaal een demonstratiewoning
bouwen. 
Segers: ,,Die woning moet alle technische details van 
een reguliere, goed verhuurbare woning hebben. Dus 
met wc, douche, twee of drie slaapkamers en een huur-
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prijs van circa 450 euro per maand. De techniek moet 
reproduceerbaar zijn.” 
De demonstratiewoning levert niet alleen een schat
aan bouwtechnische kennis op, ook moet dan duidelijk
zijn wat de financiële gevolgen van deze vorm van bou-
wen zijn. Alle goede bedoelingen ten spijt, nu al staat 
vast dat hergebruikt materiaal veel duurder is. Segers:
,,Er komen heel veel arbeidskosten bij. Alles gaat veel 
langzamer. De inzet van robots, zoals metselrobots of 
slooprobots of andere technieken kunnen helpen om
het project rendabel te maken.” 
Het project vergt een flinke investering, partijen den-
ken aan zo’n twintig miljoen euro. HEEMwonen bouwt
de woningen; de gemeente Kerkrade regelt de herin-
richting van de openbare ruimte. Ze zoeken samen met
IBA Parkstad naar meer financiers. 
Als de bouw van de demonstratiewoning positief uit-
valt en de technische en financiële haalbaarheid zijn 
aangetoond, volgt een belangrijk besluit: op welke ma-
nier wordt op de fundamenten van de flats en daarom-
heen een nieuwe wijk van honderd tot tweehonderd ge-
recyclede woningen gebouwd? 
Een sociaal kasteel, noemen de partijen die wijk. ,,Soci-
aal omdat het goedkope huisvesting wordt; kasteel
vanwege de hoogwaardige architectuur en kwalitatief
goede woningen”, aldus Martijn Segers. 
De bewoners van Bleijerheide zijn en blijven nauw be-
trokken bij de transformatie van dit stukje Parkstad.
De scholen exposeren op 7 november, bij en in de gara-
geboxen onder de flats, tekeningen en maquettes van
hoe de wijk volgens hen zou moeten worden. Ook lokale
jongeren zonder werk worden bij Superlocal betrok-
ken; voor hen moet dat een opstap zijn naar een baan.
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Wat is IBA 
Parkstad?
IBA staat voor Internationale 
Bauausstellung, een van oorsprong 
Duits concept dat een stedelijk gebied 
wil versterken met projecten op het 
gebied van ruimtelijke ordening. 
Zo krijgen het groen, de sociale 
structuur en economie van het gebied 
nieuwe impulsen. 

Projecten kunnen door iedereen 
worden ingezonden. IBA beoordeelt, 
selecteert en begeleidt de ingezonden 
ideeën, maar financiert ze niet. 
Bij IBA Parkstad, dat loopt van 2013 tot 
2020, zijn driehonderd projectideeën 
ingediend, waarvan tot nu toe vijftig 
officieel zijn gehonoreerd. 
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Een van de flats die 
omgetoverd moeten 
worden in een wijk ‘als 
sociaal kasteel’                 
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