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Beste bewoner,
In elke nieuwsbrief houden we u op de hoogte over alles wat er gebeurt in het project
SUPERLOCAL bij u in de buurt. In deze nieuwsbrief gaan we in op een speciale mijlpaal op
donderdag 9 mei! Ook vertellen we u wat meer over het vervolg van de bouw van de drie
circulaire proefwoningen in de Ursulastraat.

Een impressie van de drie proefwoningen die in de Ursulastraat komen.

Het eerste uithijsmoment was in november 2017. Toen
werden kleinere delen van appartementen uitgehesen.

Komt u ook naar het uithijsmoment op 9 mei?
Op 9 mei starten we officieel met de bouw van de drie circulaire proefwoningen. De basis
van twee van de drie woningen zijn uitgehesen appartementen van de Jonkerbergstraat.
Met deze woningen testen we of we bewoonbare woningen kunnen maken van
materialen uit de flats. De Europese UIA subsidie die het project heeft gekregen, maakt
de test mogelijk. Pas geleden hebben we een prijsvraag gehouden om een naam te
bedenken voor de drie proefwoningen. De naam is Feniks-3 geworden. Deze naam is
bedacht door Tim Velraeds en Joost Wetzelaer. Op 9 mei worden er twee hele
appartementen uitgehesen, deze wegen per stuk 100.000 kilo. De kraan is dus ook een
stuk groter dan in 2017. Het eerste uithijsmoment is rond 07.30 uur. Het tweede is rond
11.00 uur. Kom dus gerust een kijkje nemen!

Expostand in ’t Patronaat voor meer info!
Op donderdag 9 mei zal de expostand van het project SUPERLOCAL te bezoeken zijn in ’t
Patronaat tussen 9.00 en 16.00 uur. Wilt u meer weten over de plannen in het gebied, de
gesloten waterkringloop, de nieuwe flat aan de Voorterstraat, de openbare ruimte etc.,
kom dan langs! Een kop koffie of thee staat voor u klaar.
Drie circulaire woningen: Feniks-3
Het doel van de drie woningen is om te testen of we woningen kunnen maken van
minstens 90% materiaal uit het projectgebied. Als we toch nieuwe materialen gebruiken,
dan zijn ze biologisch. De woningen moeten voldoen aan de huidige woonstandaarden. In
de woningen testen we verschillende recyclemethoden. Ze hebben een oppervlakte van
40 m² (één woning) en 74 m² (twee woningen). De variant met een oppervlakte van 74 m²
dient als basis voor de ontwikkeling van grondgebonden woningen in het projectgebied.
We testen technieken waarvan we weer kunnen leren. De kleinere woning is met name
bedoeld als voorbeeld voor doorontwikkeling in grote (Europese) steden, die
oplossingen zoeken voor het gebrek aan ruimte en een groeiend aantal inwoners. Alle
woningen komen op de fundering die gemaakt is van op locatie gemaakt recycle beton.
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.
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.

