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Hang je jas op, neem een kopje 
koffie of thee. Gooi een raam 
open en zet een muziekje aan. 
Trek je schoenen uit. Maak het 
jezelf lekker makkelijk. 

Kom binnen!

Je bent thuis.

Thuis, dat is niet zomaar een dak boven je 
hoofd. Thuis is de plek waar je jezelf kunt 
zijn. Waar je veilig bent. Waar je zelf de 
meubels en het behangetje kiest.

En als je dan ook nog fijne buren hebt, 
wordt thuis zelfs meer dan dat. Dan wordt 
thuis een gemeenschap. Een plek waar 
je vreugde en verdriet met elkaar deelt. 
Waar je samen het leven viert. Of waar 
je simpelweg kunt zijn zoals jij dat wilt. 
‘Buurtmaken’, noemen we dat.

Dit ‘Burenboek’ heet je welkom in 
SUPERLOCAL. In een bijzonder huis én 
een bijzondere buurt. Je maakt er kennis 
met andere bewoners en je vindt er 
tips om het samen nóg leuker te maken. 
Bovenal vind je in dit boek de ruimte om 
er je eigen draai aan te geven.

We hopen dat het je bevalt. 
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Op de bovenste verdiepingen van 
de flat is het uitzicht spectaculair. 
Groen en wijds. De blik op de 
omgeving en op de toekomst. 
Want die ligt voor jou en 128 
andere nieuwe gezinnen hier, in 
Bleijerheide. Misschien ken je de 
buurt als je broekzak. Misschien 
maak je voorzichtig kennis. Maar 
net als de anderen ben je vanaf 
nu thuis in Oost. 

Thuis in Oost

De flat aan de Voorterstraat 
telt 114 woningen. Ze zijn 
verdeeld over 10 verdiepingen 
voor het bestaande deel, 
en 11 verdiepingen voor de 
nieuwe aanbouw. Ook zijn 
er 15 levensloopbestendige 
woningen. Zo biedt 
SUPERLOCAL plek aan 
129 huishoudens. 

Met al die mensen heb 
je in ieder geval twee 
overeenkomsten. Jullie willen 
heel graag in SUPERLOCAL 
wonen. En jullie denken en 
doen met zorg voor de aarde. 
Met aandacht voor de mensen 
om je heen. Samen gaan jullie 
in Oost een duurzame 
toekomst tegemoet. 
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De ontmoeting

Maritta Puff

Bij de sloop van de Jonkerbergflat moeten 
Maritta Puff en Natascha Willems nood-

gedwongen hun woning uit. Ze komen terug, 
dat weten ze meteen. Al moeten ze er zes jaar 
op wachten: dit is de plek waar ze thuis willen 

komen. Vanwege de buurt én vanwege 
het uitzicht. 

Op haar telefoon zoekt Maritta een 
foto van haar tuinkabouters. Naast 
het terras van haar huidige woning 
heeft ze een knus hoekje ingericht. 
Achter een boom schuilt een 
Jezusbeeld. Samen met Natascha 
heeft ze anderhalf uur gepraat over 
‘hun’ flat: de Jonkerbergflat. Over de 
sfeer in de buurt. En over de nieuwe 
woning, waarop ze zich allebei zo 
verheugen.

Spannend
Of er straks ook plek is voor haar 
tuinkabouters weet Maritta niet. 
Maar dat mag de pret niet drukken. 
Net als Natascha kijkt ze uit naar 
het moment van de verhuizing, al is 
dat ook wel spannend. Het verleden 
is immers geweest, de meeste buren 
hebben elders hun plek gevonden. 
“Je weet niet wat je moet 
verwachten”, zegt Maritta. “Hoe 
de flat precies zal zijn, de mensen. 
De omgeving. Je weet niet wie er 
straks boven je woont.”

“WE HEBBEN HIER ALTIJD 
GRAAG GEWOOND”
Natascha

Maritta heeft 24 jaar in de 
Jonkerbergflat gewoond. Natascha 
komt er in 2011 terecht, samen met 
haar man. Maar de flat wordt sneller 
afgebroken dan ze had verwacht. 
“Dat vond ik erg jammer”, zegt 
ze. “We hebben hier altijd graag 
gewoond. Onze vrienden en kinderen 
wonen hier, net als de vrienden van 
onze kinderen. Hierachter ligt onze 
voetbalclub. Het is gewoon een leuke 
buurt. En natuurlijk dat uitzicht. We 
willen graag op de 9 of 10 wonen.”

“Een beetje 
vakantiegevoel”
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Toekomst
Ook duurzaamheid speelt een rol. 
De appartementen worden uitgerust 
met waterbesparende toiletten en 
vloerverwarming. Zonnepanelen 
zorgen voor stroom, er is minder 
afval door voedselrestenvermalers 
op de galerijen. “Alles wordt 
energiezuinig en modern”, vertelt 
Natascha. Buiten is een groot 
waterpark gepland, waar regenwater 
wordt opgevangen en gezuiverd. 
Natascha: “Dat spreekt me ook erg 
aan: dat er niet zoveel zuiver water 
wordt gebruikt voor de tuin of om 
je auto te wassen. Er wordt aan 
de toekomst gedacht.” “De natuur 
slaat helemaal om”, vult Maritta 
aan. De ene keer is het hartstikke 
droog, de andere keer te nat. Water 
wordt steeds schaarser.” Ze hoopt 
dat ze de maatregelen ook in haar 
portemonnee zal merken. “Misschien 
bezuinigen we daardoor ook op de 
kosten voor energie en water in de 
nieuwe woning”, mijmert ze.

Vakantiegevoel
Behalve nuttig wordt het waterpark 
ook gewoon mooi. Je kunt er straks 
gezellig buiten zitten, lekker onder de 
bomen. ‘Een beetje vakantiegevoel’, 
noemen Natascha en Maritta dat. 
Ook over de sociale plint, die op 
de begane grond van de nieuwe 
flat wordt ingericht, is Maritta 
enthousiast. “Zo’n ruimte waar je 
met mensen onder elkaar bent, dat 
vind ik interessant. Er komt een 
kleine keuken in, je kunt er samen 
iets doen. Een keertje knutselen 
bijvoorbeeld. Dan kun je ook niet zo 
snel vereenzamen.”

“ZO’N RUIMTE WAAR JE  
MET MENSEN ONDER  
ELKAAR BENT, DAT VIND  
IK INTERESSANT”
Maritta 

Het sociale gevoel
Met het sociale aspect zit het bij 
SUPERLOCAL sowieso wel goed.  
“Ik heb nog nooit gehoord dat 
oudbewoners worden uitgenodigd om 
mee te denken als er een wijk wordt 
gebouwd”, zegt Natascha. “Dat 
gebeurt hier wel.” Als ze op een 
tekening ziet dat de balkondeuren 
van de appartementen naar binnen 
open gaan, spreekt ze de aannemer 
daarop aan. “Ik heb hem gevraagd of 
dat niet anders kan. De wind staat 
erop, die duwt je deur naar binnen.” 

“MENSEN WORDEN ERBIJ 
BETROKKEN”
Maritta

Later krijgt ze een mailtje dat de 
plannen zijn aangepast. “Kijk!” Maritta 
is het met haar eens: “Mensen worden 
erbij betrokken.” Je kunt meedenken, 
er wordt naar je geluisterd. En als je 
met een goede oplossing komt, wordt 
daar ook iets mee gedaan. Daardoor 
blijft het sociale gevoel, denken ze, 
toch behouden. Ook als het anders 
wordt dan het was. 

Natascha Willems10 11



“ALS IK 
BLEIJERHEIDE 

BINNENRIJD, KOMT 
DE ZON OP”

“WE ZATEN 
ZELDEN BINNEN, 
OOK NIET IN DE 

WINTER”

Terugblik 
Oudbewoners 

over de hoogtij-
dagen van de flats 

op Bleijerheide

“OVERLAST 
WAS ER NIET, HET 

WAS VOORAL 
GEZELLIG”

“DE FLAT HEEFT 
MIJ GEMAAKT 
TOT WIE IK NU 

BEN”

“VOORDAT IK BOVEN 
WAS, HAD IK VAAK AL 

DRIE KWARTIER PRAATJES 
GEMAAKT”

“IK HAD AL 
MET AL EEN 
HEERLIJKE 

JEUGD IN DE 
FLAT”

“HET WAS ECHT 
GEZELLIG EN 

MULTICULTUREEL”

“DE SOCIALE 
CONTACTEN WAREN 

BIJZONDER, VANAF HET 
EERSTE MOMENT DAT 
WE HIER WOONDEN”
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Ook de stengels van bamboe of riet doen het 
goed. Of plantenstengels met zacht merg, dat de bijen 

zelf kunnen uitknagen. Maak de achterkant van de 
stengels dicht met een propje klei, bind ze samen en 

zorg voor een afdakje door ze in één van de 
conservenblikken te stoppen. Bind de blikken samen 

met touw en hang ze met de opening naar 
voren op een zonnige plek. 

Je helpt wilde bijen en andere 
insecten door een nest voor ze 
te maken: een insectenhotel. 
Dat kan heel eenvoudig met 
lege conservenblikken. Je vult ze 
met doorboord hout, bamboe, 
dennenappels, stro, bladeren 
of stukjes schors. 

DE BESTE VLINDERPLANTEN 
(OOK VOOR BIJEN EN HOMMELS!)

            STRUIKVERONICA
                      VERBENA
                  TANDZAAD
      DWERGVLINDERSTRUIK
               LAVENDEL

Dol op vlinders, maar een balkon 
op negen hoog? Maak je geen 
zorgen: voor de sterkere 
vlindersoorten is een balkon 
helemaal geen probleem. Met 
de juiste planten fladderen ze 
zo naar je toe! Natuurlijk ook 
geschikt voor in de tuin ;-)

DOE DUURZAAM # 01 DOE DUURZAAM # 02

InsectenhotelEen thuis 
voor bijen 
en vlinders

Denk ook 
eens aan inheemse 
planten! Zoals wilde 

marjolein, koninginnekruid 
of blauwe knoop.

Kies veel 
verschillende 

biologische planten. 
Daarmee lok je de 
meeste vlinders. 

Zet de planten 
in de zon en laat 

de bloemen een beetje 
over de rand hangen. 
Zo kunnen de vlinders 

ze goed vinden.

Bijen kruipen het liefst in een gangetje. 
Heb je een boormachine bij de hand? Boor dan 

diepe gaten met een diameter tussen de 3 en 8 mm 
in een blok hout. Kies een harde houtsoort, zoals 
eiken of esdoorn. Boor dwars op de richting van 

de houtvezels en haal een schuurpapiertje over de 
gaten. Boor niet helemaal door het hout heen! 
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SUPERAMBASSADEUR

Kevin Aust

                               

Waarom wil je graag in 
SUPERLOCAL wonen?
“Het voelt voor mij als een homecoming. 
Ik heb hier zo’n bijzonder jeugd 
gehad…. Onze buurman en buurvrouw 
noemde ik ‘oom’ en ‘tante’, omdat ze 
zo vaak bij ons kwamen en we zoveel 
samen deden. Dat gun ik ook mijn eigen 
kinderen. Die sfeer komt terug, dat 
weet ik zeker.”

Hoe was het om  weg te gaan?
“Erg spannend. Ik had nog nooit 
een verhuizing meegemaakt. ‘Dat is 
misschien ook wel eens leuk’, dacht 
ik. Ook voor mijn ouders was het 
spannend, mijn moeder had altijd van 
een huis gedroomd. Maar als de flat 
nooit was neergehaald, dan was ik 
er nooit uitgegaan.”

Wat spreekt je het meeste aan  
in het project?
“Ik ben erg benieuwd naar de sociale 
plint. Het wordt een veelzijdige locatie. 
Ik heb het met anderen al gehad 
over samen koken. Als je vrijgezel 
bent of weduwe, of je wilt gewoon 
deelnemen… dat creëert meteen al 
een saamhorige boel.”

Waarvoor kunnen je buren bij je 
aankloppen?
“Ik heb al aangeboden om 
vrijwilligerswerk te doen in de flat. 
Ik weet van mezelf dat ik een goede 
connector ben, ik trek mensen 
aan en verbind ze met elkaar. Die 
saamhorigheid heb ik hier geleerd. 
Dat wil ik ook graag teruggeven.”

Homecoming

‘Een sprookje’, noemt Kevin Aust de B-flat. Hij heeft 
er een geweldige jeugd, omringd door mensen die 
voelen als één grote familie. Nu verheugt hij zich 
op zijn verhuizing, terug naar de plek waar hij 
geboren en getogen is. Vier vragen aan een 
enthousiaste ‘terugkeerder’.
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Wie goed doet, 
goed ontmoet

Want waarom zou je wegdoen 
waar je vrolijk van wordt? Of 
waar je nog zoveel leuks mee 
kunt? Door zuinig te zijn met 
spullen draag je zorg voor je 
omgeving en voor toekomstige 
generaties. En dat is precies 
wat SUPERLOCAL doet.  
Materialen uit de hoog-
bouwflat worden opnieuw 
gebruikt. En ook de mensen 
worden uitgenodigd om 
weer in het gebied te komen 
wonen. Kijk, daar kun je 
mee thuiskomen!

De charme van hergebruik zit 
niet alleen in de herinnering. 
In de ring van je moeder of 
de boeken van je opa. In de 
cactus die je plant in de soep-
kom van je oma. Of in het hout 
van de keukentafel, waar je 
voor je kleinkind een poppen-
huis van timmert. Het leuke 
van hergebruik is óók dat je 
goed bezig bent. 
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Joost Wetzelaer

De ontmoeting

Het gaat om kleine dingen, vindt 
Joost. Dat je de buurman groet: 
‘fijn je te zien’. Of dat je een nieuwe 
bewoner even de hand schudt en het 
gevoel geeft welkom te zijn. Samen 
draag je zorg voor de leefbaarheid 
van de buurt. “Dat gun ik de mensen 
die hier komen wonen: het gevoel dat 
ze zijn thuisgekomen.”

Vlammetje
Zelf is hij al zijn hele leven thuis 
in Bleijerheide. Zijn grootouders 
wonen pal tegenover de Ursulaflat, 
zijn overgrootouders in het huis 
daarnaast, dat hij nu zelf met zijn 
vrouw bewoont. In die tijd staan 
de deuren altijd open. Buren lopen 
bij elkaar achterom. Nu staan er 
hagen om de tuinen, maar het sociale 
karakter is er nog. “Dat voel je. 
Men kijkt naar elkaar om.”

“DIE KLEINE VLAM  
MOETEN WE SAMEN  
AANWAKKEREN”
Joost

Het gemeenschapsgevoel van 
deze plek ziet hij als een vlammetje. 
“Die kleine vlam moeten we samen 
aanwakkeren. Als bewoners, 
gemeente, MeanderGroep, 
HEEMwonen… We moeten laten 
zien dat we voor elkaar klaarstaan. 
De schouders eronder zetten.” 
Hij hoopt dat de nieuwe bewoners 
dat saamhorigheidsgevoel net zo 
enthousiast zullen dragen. 

Met open armen ontvangen
“Dat willen wij ook, als buurtteam”, 
vult Nicole aan. In 2015 stapt ze 
als wijkverpleegkundige namens 
Meander Bleijerheide binnen. 
Sindsdien scheurt ze in haar 
autootje door de wijk. Ze belt, 
vaak op aanraden van de huisarts, 
bij mensen aan om te zien of ze 
zorg nodig hebben. Soms stelt ze 
een indicatie, soms schakelt ze 
extra hulp in. “Ik kan weer echt iets 
voor de mensen betekenen.”

Hij is onbedoeld het ‘burengezicht van 
SUPERLOCAL’, zij is het gezicht van de zorg in 
de wijk. Al kent hij de wijk heel wat langer dan 
zij: Joost Wetzelaer en Nicole Schmitz hebben 
allebei hart voor Bleijerheide. Voor de mensen 

in de buurt. En voor SUPERLOCAL. 

“De ziel is 
er nog”
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“HET KAN IETS HEEL MOOIS 
WORDEN. DAAR WILLEN WIJ 
GRAAG DEEL VAN UITMAKEN”
Nicole

Anderhalf jaar geleden vraagt 
haar manager of ze een keer wil 
aansluiten bij een bijeenkomst voor 
SUPERLOCAL. “Vanaf het moment 
dat ik bij het project betrokken 
was, werd ik met open armen 
ontvangen. Dat misten ze nog: die 
schakel tussen buurt en zorg. En ik 
zie veel mogelijkheden voor ons als 
buurtteam. Het kan iets heel moois 
worden. Daar willen wij graag deel 
van uitmaken.”

Middenin de wijk
Nu heeft het buurtteam een 
kamertje in Vroenhof. Straks 
verhuist het eerst naar één van de 
modelwoningen en later, zodra die 
klaar is, naar de flat. “Ik werk als 
zichtbare schakel, maar als ik nu iets 
níet ben, dan is het zichtbaar”, zegt 
Nicole. SUPERLOCAL klinkt haar 
daarom ‘als muziek in de oren’: 
“Dan staan we middenin de wijk.” 

“DE INSPRAAK DIE WE  
ALS WIJK HADDEN, VIND  
IK BEST GROOT”
Joost

Nu kijkt Joost vanuit zijn woonkamer 
nog zo de bouwplaats op. Het stof 
dringt al jaren de huizen binnen. 
Toch omarmt de buurt het enorme 
bouwproject, met al zijn overlast. 
Hoe dat komt? “De inspraak die we 
als wijk hadden, vind ik best groot”, 
zegt Joost. “Je hebt het gevoel dat 
er naar je geluisterd wordt, zoals 
bij de invulling van het groen. En 
als ik aan de bel trek, reageert men 
vrij snel.” 

Afgelopen jaar klaagt hij over het 
maaien van het gras. “Dan loop 
ik een rondje met iemand van het 
groenbeheer. Ik zei: als jullie de hagen 
niet fatsoenlijk knippen en het gras 
is niet strak, dan voelt niemand zich 
geroepen om ook maar iets voor de 
wijk te betekenen. Natuurlijk kost me 
dat een half uurtje. Maar dat is het 
me waard, want ze doen er iets mee.”

Mond-tot-mondreclame
Wat hij maar wil zeggen: je inzetten 
voor je eigen wijk loont. “Daardoor 
blijft ook het draagvlak voor het 
project behouden.” Al vindt hij dat 
SUPERLOCAL, binnen en buiten 
Bleijerheide, meer waardering 
verdient. “Landelijk is het één 
van de meest vooruitstrevende 
bouwprojecten”, vindt ook Nicole. 
“We wijzen mensen erop: kijk eens 
wat er gaande is in de wijk, zou 
je daar niet naartoe willen? 
Niks werkt immers zo goed als 
mond-tot-mondreclame.”

“MET DIT PROJECT DENK IK: 
HET KAN ALLEEN NOG MAAR 
BETER WORDEN”
Nicole

“Natuurlijk krijgen we dat bruisende 
niet meer terug”, zegt Joost. 
“De maatschappij is veranderd. 
De tijd van die buurtwinkeltjes, van 
12 slagers en 7 bakkers op een rij, 
die is niet meer. Maar ook al is de 
rest verdwenen: de ziel is er nog.” 
Nicole is het met hem eens. “Het 
is goed zo. En met dit project 
denk ik: het kan alleen nog maar 
beter worden.”

Nicole Schmitz24 25



Van oud 
naar nieuw
Het oude gebruiken om iets nieuws 
te maken: dat is circulair bouwen. In 
een notendop, want zo simpel is het 
natuurlijk niet. Soms is hergebruik 
niet mogelijk, soms is het veel te duur. 
Maar vaak kan het wel. 

SUPERLOCAL laat zien dat circulair 
bouwen een hoop mogelijkheden biedt. 
Dat je met bestaande materialen 
prachtige huizen kunt bouwen. En dat 
je daarmee de kwaliteiten van materialen 
en omgeving kunt behouden. 

2012: 
Sloop flat A aan 
de Voorterstraat

2013: 
Constatering verlies 
van waarden als 
gevolg van sloop

2014: 
Idee SUPERLOCAL 
wordt geboren2015: 

SUPERLOCAL 
wordt IBA-project 

Juli 2015: 
Publicatie Burenboek Jidderinne 
vólt ziech doa heem

2015-2017: 
Nulmeting van het plangebied 
(Indexation-fase) + online 
publicatie van de resultaten

April 2016: Samenwerkings-
overeenkomst HEEMwonen en 
gemeente Kerkrade Juli 2016: 

Toekomstmarkt 
Bleijerheide

September 2016: 
Scholenproject ‘in 
Bleijerheide staat een 
Thuis’ van start Oktober 2016: 

Publicatie Burenboek 
(A)BCD360 + eerste 
studies naar gesloten 
waterkringloop
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Voorjaar 2017: 
Klankbordgroep 
SUPERLOCAL van 
start

Voorjaar 2017: 
Start ontwikkeling 
expogebouw

Voorjaar t/m herfst 2017: 
Ontwikkeling stedenbouwkundig 
plan samen met de klankbordgroep

November 2017: 
Uithijsmoment: drie delen van 
een appartement worden uit een 
hoogbouwflat gehesen

November 2017: 
€ 4,7 miljoen Europese 
subsidie van het Urban 
Innovative Actions fonds

Januari 2018: 
Sloop flat 
Ursulastraat Februari 2018: 

Oplevering 
Expogebouw

Zomer t/m winter 2018: 
Ontwikkeling circulaire 
proefwoningen en ontwikkeling 
flat Voorterstraar

Oktober 2018: 
€ 2,5 miljoen Europese subsidie van het 
Europese Life-programma

Najaar 2018: 
Start circulaire sloop van de 
flat aan de Jonkerbergstraat 
in 30 materiaalstromen

Mei 2019: 
Uithijsmoment 2.0: 
volledige appartementen 
worden uitgehesen. 
Start bouw circulaire 
woningen

Maart 2020:
Start 
renovatie flat 
Voorterstraat

Mei 2020:
Start bouw 15 
levensloopbestendige 
en circulaire woningen Januari 2021:

15 woningen worden 
aangesloten op lokale 
waterkringloop + eerste 
bewoners SUPERLOCAL 
verhuizen naar 
levensloopbestendige 
circulaire woningen

Mei 2021:
Hoogste punt 
(11e verdieping) 
Voorterstraat 
wordt bereikt

Eind 2021:
Invulling wijkcentrum in de gerenoveerde 
flat aan de Voorterstraat met bewoners 
en omwonenden

Begin 2022:
De 114 woningen in de 
Voorterstraat worden 
aangesloten op de lokale 
waterkringloop + oplevering 
114 woningen Voorterstraat

Medio 2022:
Oplevering 
SUPERLOCAL-buurt
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SUPERAMBASSADEURS

Chantal en Loek Sangen

                               

Hoe ben je SUPERLOCAL op het 
spoor gekomen?
“Een paar jaar geleden heb ik erover 
gelezen en gebeld of ik me al kon 
inschrijven. We werden een beetje 
van het kastje naar de muur gestuurd. 
Vorig jaar zei mijn man: “Die woningen 
worden toch wel mooi.” “Zullen we dan 
niet verhuizen?”, zei ik. Daarop hebben 
we alles in het werk gesteld voor een 
nieuwe woning.”

Waarom wil je graag in 
SUPERLOCAL wonen?
“Ik heb artrose in mijn rug. Waar we 
nu wonen is geen lift, soms wil mijn 
been niet. Het formulier met onze 
wensen heb ik mijn man in alle vroegte 
bij HEEMwonen door de brievenbus 
laten duwen.  We wilden zo graag 
een flat op de bovenste verdieping. 
Een week later kregen we bericht: de 
woning was voor ons. Ik heb gehuild, 
hoteldebotel was ik.”

Wat spreekt je het meeste aan 
in het project?
“De woningen zien er mooi uit. En ik 
vind het erg goed wat HEEMwonen 
doet: materialen worden opnieuw ge-
bruikt, woningen zijn goed geïsoleerd, 
je verbruikt maar een liter water als je 
het toilet doorspoelt. We zijn redelijk 
milieubewust, de kleine dingen die je 
toch al doet. Bovendien komen aan 
de zijkanten kennissen van ons te 
wonen. En een woning verderop een 
oud-klasgenootje van mijn dochter.”

Waarvoor mogen je buren bij je 
aankloppen?
“Bij mij voor een kop koffie en een 
luisterend oor. Mijn man is erg handig, 
die kan bijvoorbeeld helpen om een 
schilderijtje op te hangen. Mijn dochter 
met de boodschappen. We werken 
allemaal in de zorg, mijn dochter leert 
voor maatschappelijk begeleider, ze 
doet het super. Onze hele familie is 
zeer zorgzaam.”

Hoteldebotel

Ze heeft hoogtevrees, maar dat mag de pret 
niet drukken: Chantal Sangen verhuist met man 
en dochter naar de bovenste verdieping van 
SUPERLOCAL. Voor het uitzicht én voor de rust, 
want op haar nieuwe stek heeft ze voor het 
eerst in dertig jaar geen bovenburen. 
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Met een likje verf en een beetje 
fantasie geef je oude spullen een 
nieuw leven. Een krukje van oude 
tijdschriften, een vogelhuis van 
melkpakken, of een mondkapje 
van een eenzaam kussensloop: 
zelfs van afval kun je de leukste 
dingen maken. Zoals deze wc-
rol-monsters. Met een schaar 
en lijm, gekleurd papier en een 
paar stiften tover je simpele 
rolletjes om in de meest griezelige 
creaties. Veel plezier! 

Gewend een laagje cellofaan over 
je restjes te trekken? Met deze 
tips heb je geen plastic meer 
nodig om je eten langer vers te 
houden. Met een paar glazen 
potten en een stel theedoeken 
kom je namelijk al een heel eind...

DOE DUURZAAM # 03 DOE DUURZAAM # 04

Monsterlijk Bewaar je 
eten zonder 
plastic

Met bijenwas (30 gram) en jojobaolie (20 ml) 
maak je zelf een bijenwasdoek. Smelt de was, 
meng met de olie, en smeer het mengsel uit 
over twee warme, schone katoenen doekjes 

(20 x 25 cm). 

BONEN, ERWTEN EN SLA: 
wikkel in een vochtige 

theedoek en leg in de koelkast

KRUIDEN: 
snijd een stukje van de steeltjes en 

zet rechtop in een glas water

UIEN EN AARDAPPELEN: 
stop in een mand en zet 
weg op een donkere plek

BROOD: 
wikkel in een doek of kussensloop en 

stop in een houten kist

WORTELS: 
vul een glazen pot met water en 

laat je worteltjes drijven

KAAS: 
wikkel in een bijenwasdoek

RESTJES: 
stop in een glazen bakje of pot 

met deksel of gewoon in een kom met 
een bordje erop 
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Vooruitblik 
(Nieuwe) bewoners 
over wonen in de 

wereld van morgen

“MENSEN MAKEN 
EEN PRAATJE. 
EN ALS JE MET 

VAKANTIE BENT, LET 
IEDEREEN OP”

“DAT GUN IK DE 
MENSEN DIE HIER 
KOMEN WONEN: 

HET GEVOEL 
DAT ZE ZIJN 

THUISGEKOMEN”

“HET WORDT 
PRACHTIG! BLIJ 
ER TE MOGEN 

WONEN!”

“TEGEN MENSEN IN 
MIJN OMGEVING HEB 

IK VEEL OVER HET 
PROJECT GESPROKEN, 
ZO ENTHOUSIAST BEN 

IK EROVER”

“HET RECYCLEN, 
HET HERGEBRUIKEN: 

IK VIND HET GEWOON 
GEWELDIG!”

“HET VOELT VOOR 
MIJ ALS EEN 

HOMECOMING. 
IK HEB HIER ZO’N 

BIJZONDERE 
JEUGD GEHAD”

“JA, IK KOM 
BUURTMAKEN. 

EN BEN ZO 
BLIJ MET DE 

WONING. 
SPANNEND!”

“KAN NIET WACHTEN 
TOT WE ER KUNNEN 

WONEN!”
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SUPERAMBASSADEURS

Paul en Ria Barnhoorn

                               

Waarom willen jullie graag in 
SUPERLOCAL wonen?
Paul: “27 jaar geleden ben ik door dit 
Kerkraadse meisje uit Stein ontvoerd. 
We wonen nu in een groot hoekhuis 
in Brunssum, maar vinden het fijn om 
terug naar Kerkrade te gaan. We zijn 
geïntegreerd in het Kerkraadse, de kin-
deren wonen er. Over SUPERLOCAL 
zijn we enthousiast omdat het in ons 
straatje past: energiezuinig, milieu-
gericht denken.”

Wat vinden jullie het allermooiste 
aan SUPERLOCAL?
Ria: “Hoe de mensen in het project 
zitten. De innovaties die ze hebben 
klaargespeeld, het enthousiasme voor 
het milieu, het experimentele. De 
uitdaging is, ook voor ons, om dat mee 
aan te gaan. Hoe loopt dat? Kunnen 
we op deze manier onze mooie aarde 
redden? Ik ben ervan overtuigd dat 
het werkt, dat het zich als een 
olievlek over de wereld verspreidt.”

Waarop verheugen jullie je 
het meeste?
Paul: “Het intermenselijke contact: 
het samenzijn, openstaan voor de 
ander. Er wordt bewust gekeken naar 
wie er komt te wonen. Welke inhoud 
geef je aan SUPERLOCAL? En wat 
geeft SUPERLOCAL jou? Je kunt de 
talenten die je hebt, inbrengen in het 
project. Ria: “Wij hebben echt een 
enorme kans gekregen. Zo’n kans komt 
één keer langs, je pakt hem of je pakt 
hem niet. Wij hebben die kans gepakt.”

Waarvoor kunnen jullie buren bij 
jullie aankloppen?
Paul: “Als mensen hoog zitten en 
behoefte hebben aan een gesprek, 
kunnen ze bij ons binnenlopen om bij 
een kop koffie of thee te praten over 
wat ze dwarszit. Wij zijn mensen-
mensen. Ria is haar leven lang coach 
geweest en we zijn allebei Reiki-leraar. 
Ik had met het Reiki-masterschap 
willen stoppen, dat gaat niet in een 
appartement. Op gesprek hoorden 
we dat de huisjes nog niet vergeven 
waren. We zijn er ontzettend blij mee.”

Mensen-mensen

Ze voelen zich bevoorrecht, Paul en Ria Barnhoorn. 
Dachten ze met hun Reiki-praktijk te moeten 
stoppen, bleek in hun nieuwe woning genoeg plek 
om de cursussen en behandelingen voort te zetten. 
Nu kijken ze, samen met hond Jade, stralend uit 
naar een nieuwe start. 
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Rekening houden met wie er naast je 
woont, een praatje maken in het park. 
Even aanbellen bij de buurvrouw om te 
vragen hoe het gaat. De modder van 
je schoenen en de drollen van je hond 
opvegen: een fijne buurt vraagt niet 
zoveel. Maar een goede buur is zó 
belangrijk. Zeker in deze SUPERLOCAL 
buurt, met 114 huishoudens in één 
gebouw en 15 andere om de hoek.

Beter een 
goede buur…

De flats op Bleijerheide waren 
een geweldige plek om te 
wonen. Daar zijn de meeste 
oudbewoners het wel over 
eens. De laatste jaren ging 
de buurt achteruit. Maar 
daarvoor was de sfeer goed 
en nog steeds is de sociale 
samenhang groot. 

Mensen kennen elkaar, ook 
in de buurt rondom de flat. 
Bewoners kijken uit naar 
het moment dat hun buurt 
verrijkt wordt met 129 nieuwe 
huishoudens. Nieuwe buren 
voor de toekomst van 
Bleijerheide. Om samen 
buurt te maken.
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Anita Hanssen

De ontmoeting

Anita Hanssen is geboren en getogen 
op Bleijerheide. Ook haar man komt uit 
de buurt. Inmiddels woont het stel al 
meer dan dertig jaar in de Bergstraat. 
“Het is nooit bij ons opgekomen om 
weg te gaan”, lacht ze. “We hebben 
hier altijd fijn gewoond.” De buurt 
is groen, de straat rustig. Veel 
vrienden en kennissen wonen vlakbij. 
Anita: “Mijn man heeft vroeger in de 
harmonie gespeeld, het patronaat was 
bij ons achterom. Mensen maken een 
praatje. En als je met vakantie bent, let 
iedereen op.”

Toekomstmarkt
Maar de laatste jaren groeit de 
overlast. Anita merkt dat de wijk 
minder waard wordt, ze voelt zich niet 
meer veilig tijdens de nachtdiensten 
van haar man. “We wilden er alles aan 
doen om te voorkomen dat het verder 
zakte”, vertelt ze. In 2012 is aan de 
Voorterstraat het eerste gebouw 
gesloopt. Vier jaar later organiseren 
HEEMwonen en de gemeente Kerkrade 
een toekomstmarkt, waar ook plannen 
voor een klankbordgroep worden 
gepresenteerd. Anita meldt zich 
meteen aan.

“JE MERKTE METEEN 
DAT DE BUURT HEEL 
BETROKKEN WAS”
Jan Pieter 

Bleijerheide gaat haar aan het hart. Maar 
voordat SUPERLOCAL van start gaat, ziet 
Anita Hanssen haar buurt achteruitgaan. 
Als bewoners mogen meedenken over de 
toekomst van de wijk, is zij er daarom bij. 

Samen met Jan Pieter Bovendorp, 
wijkconsulent bij HEEMwonen, blikt ze terug. 

Een gesprek over betrokken bewoners en 
een zonnige toekomst. 

“Het is fijn dat er naar 
je geluisterd wordt”
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Ook Jan Pieter kan zich de 
toekomstmarkt nog goed herinneren. 
“De opkomst was goed, je merkte 
meteen dat de buurt heel betrokken 
was. We hebben daar de eerste 
contacten gelegd.” Tijdens de markt 
worden de ideeën van bewoners 
verzameld. Daarna volgt de eerste 
bijeenkomst van de klankbordgroep, 
een groep betrokken mensen uit 
de buurt die meedenken over de 
ontwikkeling van het gebied.

Klankbordgroep
Jan Pieter: “We zijn met bewoners 
in gesprek gegaan. Wat zou er in dit 
gebied moeten komen?” Aan tafel 
zitten, behalve omwonenden, een 
wijkconsulent en projectleider van 
HEEMwonen en een projectleider en 
wijkmanager van de gemeente. “De 
klankbordgroep is precies wat hij hoort 
te zijn”, vindt Anita. Ik luister naar 
wat HEEMwonen en de gemeente 
vertellen. Dat geef ik zoveel mogelijk 
door in mijn straat. En de mening van 
buurtgenoten geef ik, net als mijn 
eigen mening, terug.”

“DE KLANKBORDGROEP 
IS PRECIES WAT HIJ 
HOORT TE ZIJN”
Anita 

Het lastige is dat hier heel lang geen 
mensen in het projectgebied hebben 
gewoond.”, vertelt Jan Pieter. Normaal 
heb je te maken met bewoners van 
een pand dat je bijvoorbeeld opknapt. 
Nu praat je met omwonenden. Maar 
die zijn wel allemaal heel betrokken.” 
Jan Pieter proeft dat mensen een 

geschiedenis met de wijk hebben. 
“Sommigen gaan echt op de barricades 
staan. Maar steeds met een positieve 
insteek. Dat vind ik echt lovenswaardig. 
Er gebeurt een heleboel in het gebied, 
maar er is altijd een gesprek mogelijk.”

Een andere tijd
Ook Anita vindt de samenwerking 
met HEEMwonen en de gemeente 
erg positief. “Het is fijn dat er naar 
je geluisterd wordt. Niet alles hoeft 
doorgevoerd te worden, dat kan ook 
niet. Maar ik merk dat geprobeerd 
wordt rekening te houden met wat 
we aandragen.” Dat is een hele 
vooruitgang vergeleken met, pak hem 
beet, 20 jaar geleden. “Het is gewoon 
een andere tijd”, zegt Jan Pieter. Anita 
knikt: “Vroeger knikte je sneller ‘ja 
en amen’. Ik zou nu ook eerder op de 
barricades springen.”

“JE MERKT IN DE 
BUURT DAT HET 
TIJD WORDT”
Anita

Nu is het wachten tot het project 
klaar is en de nieuwe bewoners 
de flat kunnen betrekken. “Wat ik 
spannend vind, is dat we proberen 
duurzaamheidsambassadeurs in die 
flat te krijgen”, zegt Jan Pieter. “We 
moeten creatief zijn om de juiste 
mensen te vinden.” “Je merkt in de 
buurt dat het tijd wordt”, vult Anita 
aan. “Dat is het enige nadeel: omdat 
er allerlei dingen onderzocht moeten 
worden, duurt het erg lang. Maar als 
het klopt wat iedereen belooft, dan 
gaan we er als wijk erg op vooruit.”
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Wat is er lekkerder dan zelfgeteel-
de groente en fruit? Om de smaak 
van eigen kweek te proeven, hoef 
je geen grote tuin te hebben. Ook 
in een kleinere buitenruimte heb je 
volop mogelijkheden. En wat dacht 
je van je vensterbank? Delen met 
de buren mag! 

De aardappelschillen, het loof van 
de worteltjes, de graten van de 
vis… je gooit het allemaal in de 
voedselrestenvermaler. Ook 
restjes mogen in de vermaler. 
Het groenafval wordt verzameld 
in een vacuümsysteem, samen 
met de ontlasting uit de 
vacuümtoiletten. Na vergisting 
wordt er meststof en energie 
van gemaakt. Zo gaan we nog 
slimmer om met afval en water. 

DOE DUURZAAM # 05 DOE DUURZAAM # 06

Gooi groente 
en fruit in de 
voedselresten-
vermaler

Je eigen 
boontjes 
doppen

DE BESTE GROENTE OM 
IN POT TE KWEKEN

              Sla
              Tomaten
     Erwten- en bonenspruiten
            Pronkbonen
                 Chilipepers

TIP
Ga je tuinieren op je 
balkon? Kies dan voor 
lichte potten. Die zijn 
veiliger en makkelijker 

te verplaatsen. 

GA DE LUCHT IN!

Met klimmende 
planten maak je 
optimaal gebruik 
van de ruimte 
die er is. Denk 
aan klimmende 
courgettes, 
bonen of 

Oost-Indische 
kers. Of ga voor 

rode bessen, 
frambozen of 
bramen. Plant 
aardbeien aan 
de voet van de 
planten en zorg 

voor een steuntje 
bij het klimmen.

LET OP
De voedselresten-
vermaler is niet 

bedoeld voor bloemen 
en planten. Ook oliën 
en vetten mogen er 

niet in! 
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SUPERAMBASSADEUR

Carina Bos
48

                               

Ben jij een echte Kerkraadse?
“Ik ben geboren in Kerkrade, mijn hele 
familie van moederskant woont in 
Bleijerheide. Toch wilde ik er vroeger 
nooit wonen. Sinds ik dat wel doe, merk 
ik hoe centraal het ligt. Ik ben snel op 
mijn werk, snel in Duitsland of bij de 
trein, er ligt een klein centrum in de 
buurt. En mijn ouders verhuizen naar 
de flat. Dat is ook prettig.”

Waarom wil je graag in 
SUPERLOCAL wonen?
“Het project leek me leuk. Ik vind het 
gaaf om aan zoiets deel te nemen, 
ik doe zelf best veel voor het milieu. 
En vanwege de woningen zelf. Ik heb 
gereageerd om mijn zoon een grotere 
slaapkamer te geven. Toen ik tijdens 
mijn gesprek hoorde dat er ook 
woningen met tuin waren, was dat 
helemaal fantastisch. Ik zit graag 
in de tuin, lekker in de zon.”

Wat spreekt je het meeste aan in het 
project?
“De duurzaamheid: de voedselresten-
vermalers, de waterkringloop. Ik vind 
het leerzaam, ook voor iedereen die 
er komt wonen. Tegen mensen in mijn 
omgeving heb ik veel over het project 
gesproken, zo enthousiast ben ik er-
over. Het is leuk om er deel van uit 
te maken: het is apart, iets nieuws. 
Wie zou dat nou niet leuk vinden?”

Waarvoor kunnen je buren bij je 
aankloppen?
“Mijn buren hebben al een paar keer bij 
me aangeklopt! Als ik goed met ze kan 
opschieten, kunnen ze voor alles bij me 
terecht. Ik vind het leuk om in de zomer 
een barbecuetje te houden. Een beetje 
zoals vroeger, toen je van die dorpen 
had waar iedereen elkaar kende. Het 
zou fijn zijn om dat gevoel weer een 
beetje terug te krijgen.”

Dorpsgevoel

De laatste weken voor de oplevering gaat ze 
iedere dag even kijken, plaatjes schieten voor haar 
SUPERLOCAL fotoboek. Inmiddels is Carina Bos 
met zoon en hond helemaal thuis in de wijk waar 
ooit haar wieg stond. Vier vragen aan een 
opgetogen nieuwkomer.
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Een gieter voor je plantjes. 
Een hete douche, een warm 
bad. Een emmer om de ramen 
te lappen of je keuken te soppen. 
Een pannetje om de boontjes 
te doppen. Voor je goudvis of 
je kat. Voor je kunstgebit. Of 
gewoon een glaasje naast je bed.

Water. Zonder zijn 
we nergens. 

Water in 
de wijk

Wonen in SUPERLOCAL 
is wonen met een lokale 
waterkringloop. Regenwater 
wordt straks opgevangen in 
een mooi waterpark, pal naast 
de flat. Ook het water van de 
129 nieuwe huishoudens in 
het gebied wordt straks 
opgevangen. 

In de woningen komen 
waterbesparende douches 
en toiletten. Afvalwater uit 
de douche en wasbak wordt 
gezuiverd door planten. 
Daarna gaat het water naar 
een (centrale) wasserette en 
autowasstraat. Zo krijgt 
regenwater een tweede en 
zelfs derde leven! 
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Diederik van Duuren

De ontmoeting

SUPERLOCAL experimenteert de 
komende jaren met een lokale water-
kringloop. Geen kilometers lange 
leidingen om water aan- en af te voeren, 
maar lokale systemen die slim met elkaar 
verbonden zijn. Partijen die normaal 
verantwoordelijk zijn voor een stukje 
van het systeem, moeten nauw met 
elkaar samenwerken. Ook de bewoners 
spelen een belangrijke rol. Hun gedrag 
is mede bepalend voor het succes van 
het project. 

Vier partijen hebben de waterkringloop 
geïnitieerd: HEEMwonen, de gemeente 
Kerkrade, WML en WBL. Zelf begeleidt 
Diederik namens WML alle onderzoeken 
rondom het project. “We proberen zo-
veel mogelijk te leren. Heel veel dingen 
zijn anders. We willen graag weten wat 
daarvan de voor- en nadelen zijn. Hoe 
maken we het systeem nog beter? In 
hoeverre draagt het bij aan een duur-
zame toekomst?” Daarnaast is Diederik 
verantwoordelijk voor de vertaling naar 
bewoners. Hij helpt hen om zich het sys-
teem eigen te maken. Dan is het prettig 
in gebruik en functioneert het beter. 

Een nieuw hoofdstuk
Twee van die bewoners zijn Ans en 
Ger. De goedlachse horecatijgers zijn 
geboren en getogen in Bleijerheide. 
Ze hebben jarenlang in België gewoond 

en gewerkt, tot hun zaak door de 
eigenaar werd verkocht. “We zijn nu al 
een jaar of 10, 12 terug in Nederland”, 
vertelt Ans. Ger: “We hebben nu veel 
meer tijd voor elkaar.”

“JE ZIET HIER NU AL HEEL 
VEEL DIEREN TERUGKOMEN. 
BUIZERDS, VALKEN, VOSSEN, 
HERTJES. DAT IS GEWOON 
GEWELDIG”
Ger

Voor Ans en Ger is de verhuizing naar 
SUPERLOCAL het begin van een nieuw 
hoofdstuk. Hun drie oudste zoons zijn al 
langer uit huis. De jongste blijft in hun 
huidige woning. Daar wordt Ger wel 
een beetje zenuwachtig van, maar hij 
verheugt zich ook erg op de verhuizing. 
“Het is weer een heel nieuw begin”, zegt 
hij. “In principe is dit ons laatste station.” 
Lachend: “Je moet ons er straks 
uitdragen.” 

De aanpak van SUPERLOCAL vindt hij 
fantastisch. Milieubewustzijn zit in de 
familie. “Ik vind het schitterend dat ze 
het materiaal van de oude flat gebruiken. 
Geweldig.” Ook naar de aanleg van het 
waterpark kijken zijn vrouw en hij uit. 
Ger: “We zijn natuurliefhebbers. We 
gaan graag op vakantie waar het groen 
is. Ik vind het heel belangrijk dat je 

In een doorsnee buurt is het simpel: water komt de 
wijk in en gaat de wijk uit. In SUPERLOCAL proberen 
instanties én bewoners het anders te doen. Diederik 

van Duuren is adviseur strategie en innovatie bij WML. 
Samen met toekomstig bewoners Ans en Ger van 
Horssen deelt hij zijn vragen en verwachtingen.  

Water om buurt 
mee te maken
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kunt blijven genieten van het milieu. 
Je ziet hier nu al veel dieren terug-
komen. Buizerds, valken, vossen, 
hertjes. Dat is gewoon geweldig.”

Fabriekjes
In hun nieuwe appartement krijgt het 
echtpaar te maken met allerlei nieuwig-
heden, zoals een waterbesparend toilet en 
voedselrestenbak. Ontlasting en voedsel-
resten worden afgezogen in een vacuüm-
riool. De smurrie belandt in een groot vat, 
waarna WBL hem in een grondstoffenfa-
briekje behandelt. Diederik: “Het is een 
biomassa met veel interessante grondstof-
fen. Die willen we eruit halen.”

Ans en Ger zijn er wel benieuwd naar. De 
voedselrestenvermaler lijkt ze gemakke-
lijk, al gaat er in huize van Horssen nooit 
eten weg. “Dat mag echt niet”, zegt Ger. 
“We gebruiken alles. Maar het is wel fijn 
dat je niet met zakken hoeft te slepen. En 
het wordt als compost gebruikt, super!” 
Afvalwater van de kraan, de vaatwasser 
en de wasmachine wordt door rietplan-
ten gezuiverd. Daarna kan het de natuur 
in. Ook gaat WBL proberen het water 
geschikt te maken voor de gemeenschap-
pelijke wasserette. Diederik: “Dan sluiten 
we het cirkeltje.”

“HEMELWATER VALT 
ONREGELMATIG UIT DE LUCHT. 
DAT MAAKT HET 
VOOR ONS EEN UITDAGING”
Diederik

Regenwater wordt opgevangen in 
buffers en gezuiverd in een water-
fabriekje. Aan de 129 huishoudens in 
SUPERLOCAL wordt dat water nog niet 
geleverd. “We willen eerst weten hoe veilig 
het is”, legt Diederik uit. “Hemelwater valt 
onregelmatig uit de lucht. Het kan ver-
schillende temperaturen hebben, er kun-
nen andere stoffen in zitten. Dat maakt het 
voor ons een uitdaging.” Ook gaat WML 
met lokale buffers proberen de ‘waterspits’ 
te dempen. Is er veel vraag naar water, dan 
krijgen bewoners drinkwater dat eerder in 
speciale kelders is verzameld. “Zo maken 
we met lokale ingrepen de centrale syste-
men sterker.” 

Sociale interactie
De waterkringloop zorgt niet alleen 
voor technische vernieuwing. Diederik: 
“We hebben een samenleving die sterk is 
gericht op het individu. Het watersysteem 
draagt daar netjes aan bij. Iedereen heeft 
zijn eigen dingetje. Dat proberen we hier 
een beetje te doorbreken.” Hij wijst op de 
ontmoetingsplek in het park, de gemeen-
schappelijke voedselrestenvermalers 
en de gemeenschappelijke wasserette: 
goedkoop, duurzaam én sociaal. 

“Zo proberen we met het watersysteem 
meer sociale interactie te faciliteren. Je 
kunt elkaar tegenkomen”, vertelt Diede-
rik. Die invloed op hoe mensen met elkaar 
omgaan, had hij niet van te voren bedacht. 
“Dat is ontstaan door de uitwisseling met 
HEEMwonen en de gemeente. Hun doel is 
om een prettige wijk met sociale cohesie 
te creëren. Dan ga je nadenken hoe je 
daaraan kunt bijdragen.”

Extra stappen zetten
Ans en Ger hoeven niet lang over 
hun bijdrage na te denken. Door hun 
ervaring in de horeca zijn ze gewend 
om met mensen om te gaan. Ger heeft 
bovendien jarenlang als kok gewerkt. 
“Het is toch een beetje de bedoeling 
om op elkaar te letten”, vindt Ans. 
“Misschien kunnen we mensen in 
workshops leren om van kliekjes te 
koken. Dat je van kleine dingen iets 
lekkers kunt maken.”

Diederik is erg benieuwd hoe de bewoners 
het waterpark gaan beleven. “Ik ben erg 
benieuwd hoe het wordt ervaren. Of het 
een rol speelt in het leven van mensen, of 
niet.” Ook vraagt hij zich af of bewoners 
duurzamer gaan leven. Raken ze gemoti-
veerd om extra stappen te zetten? Gaan 
ze minder lang douchen en inderdaad 
zuiniger met hun eten om? Ans en Ger 
zijn in ieder geval razend enthousiast. 
En ze hebben er alle vertrouwen in dat 
hun buren dat ook zijn. Ger: “Ik geloof wel 
dat de mensen in hun nopjes zijn met 
het project.”
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Je kunt straks natuurlijk op een 
bankje zitten in het waterpark. 
Steentjes gooien of gewoon een 
beetje spelen. Maar je kunt ook 
aan de slag met touw en takjes. 
Daarmee maak je in een half 
uurtje je eigen piratenvlot. 
Misschien ken je nog wel iemand 
die er één wil maken. Dan kun je 
samen wedstrijdjes houden! 

Water maakt je tuin of balkon nog 
aantrekkelijker voor vlinders en 
bijen. Leg steentjes of knikkers in 
een schaal en vul met water. Zorg 
dat de steentjes boven het water 
uitsteken, zodat de insecten niet 
kunnen verdrinken.

DOE DUURZAAM # 07 DOE DUURZAAM # 08

VlinderbadPiratenvlot

Je begint met het maken van het vlot. 
Wikkel het garen om het eerste takje en 

knoop vast. Wikkel dan om het tweede takje 
en knoop ook dat vast. Maak zo alle takjes 

aan beide uiteinden aan elkaar.

             Klem de dunne tak tussen de takjes 
                      van het vlot. Dit wordt je mast.

                  Prik het blaadje op de dunne tak. 
                     Nu heeft je vlot een zeil.

Vul een grote kom of afwasteil met water, 
of zoek een waterplas in de buurt. Nu kijken 

of je vlot blijft drijven!

WAT HEB JE NODIG?

         5 OF 6 TAKJES
              1 DUNNER TAKJE
          STEVIG NAAIGAREN
           EEN GROOT BLAADJE

TIP 
Zet in de schaal een 

kommetje met een halve 
sinaasappel, stukjes overrijp 
fruit of een natuurspons 

met suikerwater. Dat vinden 
vlinders heerlijk! 
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Citaten van oudbewoners 
zijn afkomstig uit het boek 
JIDDERINNE VÓLT ZIECH
DOA HEEM. Citaten van 
nieuwe en toekomstige 
bewoners zijn afkomstig 
uit interviews en social media. 

Met dank aan
Anita, Ans, Carina, Chantal, 
Diederik, Ger, Jan Pieter, Joost, 
Kevin, Loek, Maritta, Natascha, 
Nicole, Paul en Ria.

April 2021

SUPERLOCAL is de eerste 
circulaire woonwijk van Europa. 
Een wijk met hart voor mens en 
milieu. Daarom is dit Burenboek 
gedrukt op Rebello 110, een 
natuurwit ongestreken papier-
soort van 100% ingezameld 
oud papier. Een tweedehandsje 
met ambitie.

58



Een boek 
voor buren


