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Beste bewoner, 

 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2019 over het project SUPERLOCAL. Graag 

vertellen we u wat meer over allerlei dingen die spelen.  

 

Ontwerp 3 testwoningen en prijsvraag! 

 

Bij de flats in Bleijerheide staat het Expogebouw, een proefgebouw dat bestaat uit 

materiaal van de flat aan de Ursulastraat die begin 2018 is gesloopt. Omdat deze test 

goed is gelukt, gaan we ermee verder. We gaan starten met het bouwen van 3 echte 

woningen. Hiervoor worden materialen gebruikt die komen uit de flat aan de 

Jonkerbergstraat, die in de loop van dit jaar gesloopt gaat worden. Voor de proef krijgen 

we een Europese subsidie uit Brussel. U zult zich wel afvragen wat het doel hiervan is? 

Als we materialen kunnen hergebruiken, hoeven deze niet nieuw te worden gemaakt. 

Dat scheelt veel geld en is vooral veel duurzamer. Dus de ervaring en kennis die wij in 

Kerkrade opdoen, wordt gebruikt op andere plaatsen in Nederland en daar buiten. Dat 

maakt ons project zo uniek.  

 

 

 

 

 



 

 

Hieronder ziet u het plaatje van hoe de 3 woningen uit gaan zien.  

 

 
 

Natuurlijk moeten de woningen een bijzondere naam krijgen. Hiervoor is een prijsvraag 

uitgeschreven. Wat moet u doen? Verzin een passende en bijzondere naam voor de 3 

woningen samen. Mail deze naar superlocal@kerkrade.nl met daarbij uw naam, adres 

en telefoonnummer. Insturen kan tot en met 3 maart 2019. Een jury buigt zich over de 

inzendingen en selecteert de leukste naam. De winnaar krijgt een dinerbon voor twee 

personen EN krijgt een speciale rol bij de ‘opening’ van de testwoningen. 

 

De vernieuwde website 

 

Al sinds de start van het project hebben we een website: www.superlocal.eu 

Deze is nu vernieuwd. U kunt op de website terecht voor alle achtergronden van het 

project. Neem eens een kijkje! 

 

Informatiedeur 

 

De klankbordgroep SUPERLOCAL heeft 

eind vorig jaar gezegd dat ze graag meer 

informatie over het project in het gebied 

zelf willen kunnen lezen. Daarom staat er 

sinds eind 2018 een deur uit de flat als 

informatiezuil. Achter het raam hangen wij 

binnenkort actuele informatie op over 

SUPERLOCAL. Ook een concretere 

planning van de werkzaamheden is hier te 

vinden. 

 

 

 

 



Verjaardagskalender 

 

B ij deze nieuwsbrief heeft u een verjaardagskalender 

ontvangen. Hierin staan allerlei tips die te maken hebben met 

duurzaamheid die u in het dagelijks leven kunt toepassen.  

 

 

 

Renovatie flat Voorterstraat 

 

Er komen minder woningen in het gebied, dat betekent meer ruimte. Naast de 

duurzame doelstellingen draagt het project daarom bij aan meer woon- en 

omgevingskwaliteit. De flat aan de Voorterstraat wordt gedeeltelijk hergebruikt. De helft 

van de flat wordt gesloopt en nieuw gebouwd, de andere helft blijft behouden en wordt 

gerenoveerd. Daardoor besparen we maar liefst 1 miljoen kilo CO2-uitstoot, vergeleken 

met het bouwen van een nieuwe flat. Om dat te compenseren moet een grote 

windmolen 104 dagen draaien of moeten 50.000 bomen een jaar groeien. In de flat 

komen 113 energiezuinige woningen, met vijf verschillende indelingen. We verwachten 

dat de flat in de herfst van 2020 klaar is.  

Een eerste indruk van hoe de flat aan de Voorterstraat er ongeveer uit gaat zien, met links het 
nieuwbouwgedeelte en rechts het gedeelte dat behouden blijft.  

 

Sloopplanning Voorterstraat 

 

Voordat we kunnen beginnen met de renovatie, moet eerst een deel van de flat aan de 

Voorterstraat gesloopt worden. Het sloopbedrijf Dusseldorp is op dit moment al bezig 

om de binnenkant te strippen. Vanaf half februari worden de balkons en galerijen van 

de flat gehaald. Deze waren niet meer goed. Rond half maart starten we met sloop van 

de halve flat aan de linkerkant, gezien vanaf de Voorterstraat. De rechterkant blijft 

behouden. Aan de linkerkant wordt een nieuwbouwdeel gebouwd. De bouw start als de 



sloop is afgerond. Naar verwachting zijn alle sloopwerkzaamheden rondom de flat aan 

de Voorterstraat in juni 2019 gereed.  

 

Sloop flat Jonkerbergstraat en bouw 3 testwoningen 

 

De 3 testwoningen worden gemaakt van appartementen uit de flat aan de 

Jonkerbergstraat. Wat hier nieuw aan is, vergeleken met het Expogebouw, is dat deze 

gebouwen echte woningen worden. Voor het Expogebouw werden betonnen delen 

uitgehesen ter grootte van een kwart appartement. Het bouwteam van SUPERLOCAL 

heeft de technieken verder ontwikkeld. Eind maart, begin april worden volledige 

appartementen uitgehesen, die de basis vormen voor de 3 testwoningen. Over de 

precieze datum krijgt u nog nadere informatie. We verwachten dat de proefwoningen na 

de zomer klaar zijn.  

 

Stedenbouwkundig plan 

 

Samen met de klankbordgroep is een plan gemaakt voor de inrichting van de nieuwe 

openbare ruimte. We noemen dit een stedenbouwkundig plan. Ook in de openbare 

ruimte worden materialen uit de flat gebruikt zoals bij de aanleg van wegen en paden. 

Hieronder staat een plaatje. 

 

 

Inrichting werkterrein 

 

Om de materialen uit de flats en uit de huidige openbare ruimte te kunnen 

hergebruiken, worden deze na sloop uit de flat(s) op het terrein op verschillende 



plaatsen opgeslagen. Zo wordt heet puin van de flats vanaf week 9 ter plaatse gebroken 

door een zogenaamde breker en in depot gelegd op de gele vlek, het voormalige 

sportveldje. Andere uit de flats vrijkomende materialen worden opgeslagen in 

zeecontainers op de blauwe vlek in de voormalige speeltuin. Het breken van puin kan 

overlast van stof en geluid met zich meebrengen. We vragen hiervoor uw begrip. Met 

klachten kunt u terecht bij de uitvoerder.  

 

 

Bomen in het gebied  

 

Een boomtaxateur heeft pas geleden een opname van de bomen gemaakt in het gebied 

van de hoogbouwflats. De huidige bomen zijn veel hetzelfde en niet allemaal even 

goed van kwaliteit. Voor het uitvoeren van alle plannen, moeten wat bomen weg. 

Daarnaast willen we gelijk de bomen van slechte en/of matige kwaliteit verwijderen. Er 

ontstaat ruimte voor de goede bomen, zodat deze weer kunnen groeien. Binnen het 

plan voor de openbare ruimte zijn bomen opgenomen die voldoen aan 

(seizoens)beleving, immuniteit voor ziektes, ruimtelijke oriëntering en biodiversiteit.  

Het vrijkomend houtmateriaal willen we hergebruiken binnen het project.  

 

De bomen die in opdracht van de gemeente worden gekapt, worden, alvorens het hout 

wordt hergebruikt, ergens op het terrein opgeslagen en gedroogd. 

 

Gesloten waterkringloop 

 

Samen met WML (Water Maatschappij Limburg) en WBL (Waterschapsbedrijf Limburg) 

hebben we een subsidie aangevraagd in Brussel. Deze hebben we gekregen uit het 



onderdeel Life. Met het geld gaan we een gesloten waterkringloop maken. Dit houdt in 

dat we van regenwater drinkwater proberen te maken en afvalwater op locatie gaan 

scheiden. Er komt een eigen zuivering. Hierin is een splitsing tussen water dat 

gedronken kan worden en water dat gebruikt kan worden voor wassen etc. In een 

volgende nieuwsbrief komen we uitgebreider terug op de waterkringloop.  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Martijn Segers, projectleider HEEMwonen via 

645 44 44 of Huub Engelen, projectleider gemeente Kerkrade op 14 045.  

 

SUPERLOCAL is een project waarin de gemeente Kerkrade, HEEMwonen en IBA  

Parkstad werken aan de duurzame toekomst van Bleijerheide. Alle vrijkomende 

materialen worden in het gebied zelf hergebruikt. Meer informatie vindt u op 

www.superlocal.eu. SUPERLOCAL is ook te vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn.  

 

Het project SUPERLOCAL wordt mede mogelijk gemaakt door een Europese subsidie 

van Urban Innovative Actions (UIA) en Life en door subsidies van de Provincie Limburg 

en IBA Parkstad.  

 

 


