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CIRCULAIRE PARKKADE
Inleiding

Concept House Village (CHV) wil een unieke,
gebruikersgeoriënteerde testomgeving voor
duurzaam bouwen, wonen en duurzame
gebiedsontwikkeling creeëren. Hiervoor hebben
zij bouwveld 4, fase 1 in ‘Het Nieuwe Dorp’ op
Heijplaat toegewezen gekregen met eventuele
uitbreiding naar fase 2.
Op dit moment wordt er veel nagedacht over
duurzaamheid op gebouwniveau. Wij willen een
compleet zelfvoorzienende wijk realiseren,
waarbij alle gebouwen op elkaar afgestemd zijn.
Er is gekeken naar collectieve systemen en
installaties om zo een compleet circulaire wijk te
maken.

Figuur 1. Overzicht ‘Het niewe dorp’
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Masterplan
Dit masterplan bestaat uit een totaal concept waarin ecologie, circulatie, verkaveling
en energie worden samengebracht. Het plan geeft onze visie weer van een circulaire wijk
op Heyplaat.

De circulatie richting en in de wijk is logisch en parkeren gaat samen met groen. De
toepassing van groentetuinen zorgen voor een voedselproductie die de wijk circulair
maakt.

Door de samenwerking van water, groen, circulatie en energie is de wijk zelfvoorzienend
en circulair. Energie en water worden geintergreerd door centrale kabelgoten te plaatsen.
Energiestromen worden aan elkaar gekoppeld en waar nodig wordt de uitstoot beperkt
tot een minimum. Daarnaast wordt alle energie opgewekt middels natuurlijke bronnen.
Water wordt op een natuurlijke wijze gefilterd en hergebruik.

De verkaveling van de gebouwen is op elkaar afgestemd en creërt een echte parkkade.
De ruime opzet in de wijk zorgt voor voldoende ruimtelijke kwaliteit. Door de centrale
ligging van het energiegebouw is rekening gehouden met de mogelijke fasering van de
wijk.

Figuur 2. Totale masterplan
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Verkavelingsplan
Alle initiatieven hebben aansluiting op dit verkavelingsplan. Afhankelijk van de
grootte van individuele initiatief kan er gekozen worden om twee, drie of zelfs vier
kavels te kopen. Alle kavels zijn 5 x 5,4 meter zodat elk initiatief toepasbaar is binnen
deze maat. Daarnaast zorgt deze maat voor woningen met voldoende ruimtelijke
kwaliteit. Het totale bouwveld van het gebouw zal een kavel beslaan.

Naast de bestemmingsplan eisen is er een wens uitgesproken om een park te
creëren. Dit betekent dat alle initiatieven als losstaande gebouwen worden
gesitueerd. Om de gebouwen genoeg ruimtelijke kwaliteit te geven zal tussen de
gebouwen minimaal een een vrij kavel zijn.
De wijk is zo ontworpen dat er twee centrale kabelgoten ontstaan. Door deze
kabelgoten te creëren kunnen nieuwe initiatieven aansluiten en
onderhoudswerkzaamheden makkelijk worden uitgevoerd.
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MASCARADE

Bij de verkaveling is rekening gehouden aan de eisen van het bestemmingsplan en
de huidige initiatieven. Bij passieve gebouwen wordt er rekening gehouden met
mogelijke zontoetreding. Deze gebouwen zullen op het zuiden worden georienteerd.
Langs de kade zullen drie initiatieven worden gebouwd om naast een park ook een
eenduidig gevelbeeld te creëren langs de kade.

Het energiegebouw is centraal in de wijk geplaats om de afstand tussen de
gebouwen zo klein mogelijk te houden. Dit voorkomt eventuele leidingverliezen. Het
energiehuis is makkelijk bereikbaar vanaf de straatkant om biomassa te leveren.
Tevens kunnen fase 1 en 2 goed op elkaar aansluiten door de centrale ligging van het
energie gebouw.
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Figuur 3. Verkaveling bouwveld 4
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1 HAPPY SYSTEM (TING)
2 G-HOUSE
3 MASKERADE
4 LEEM KAS
5 THERMASSIV
6 ACTIVE REUSE HOUSE
7 NADER TE BEPALEN
8 NADER TE BEPALEN
9 NADER TE BEPALEN
10 KAS VILLA
11 NADER TE BEPALEN
12 NADER TE BEPALEN
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Energieplan
electriciteit en warmte

Per huishouden is er rekening gehouden met een jaarlijks verbruik van 3500KWh.
Inclusief een veiligheid dient er 3850KWh jaarlijks te worden opgewekt waarna dit
centraal verzameld en verdeeld wordt over de huishoudens. Met behulp van twee
windmolens en 360 PV panelen kan genoeg worden opgewekt om het verbruik te
dekken.
Elke woning voorziet zijn energie vraag door een aandeel in de twee windmolens en
individueel 10 PV panelen.

Figuur 4. Electrische energiepaln
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Energieplan
electriciteit en warmte

Met de opwekking voor de wind en zon die worden de huishoudens voorzien van
elektriciteit. Deze elektriciteit wordt vervolgens gebruikt voor alle elektrische apparaten
en is volledig dekkend voor het jaarlijks verbruik van een huishouden.
De zon schijnt niet altijd, en de wind waait niet altijd. Door een combinatie van
opwekking worden de onzekere moment van beiden geminimaliseerd. Op het moment
dat er bijvoorbeeld s’nachts geen wind is en de zon ook niet schijnt zal er een opslag van
elektriciteit komen.

Figuur 6. Systeemschema warmte

Het opslaan van elektriciteit gebeurt door middel van 2e hands auto-accu’s. De accu’s
zijn in de auto’s vervangen door accu’s met een goter vermogen en zijn daardoor op de
tweedehandsmarkt beschikbaar. Deze accu’s zijn geplaatst in het centrale energiegebouw
waar ook de elektriciteit wordt verzameld en verdeeld over de woningen.
Bij het opwekken van elektriciteit kunnen er zich perioden voordoen dat er geen
opwekking is bij zowel wind als zon. Deze periode is in het ergste geval 7 dagen waarbij er
rekening gehouden dat de zon altijd wel een klein beetje oplevert. In deze 7 dagen kunnen
de woningen dus ten allen tijde gebruiken maken van opgeslagen elektriciteit.

Figuur 5. Systeemschema energie
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Energieplan
electriciteit en warmte

Door het gebied Het Nieuwe Dorp te betrekken voor het verzamelen van de biomassa
kunnen er in plaats van 1,4% maar liefst 14% van de benodigde biomassa aangevoerd
worden. De 14% biomassa is dus ook 14% van het benodigde gas om hiermee het water te
verwarmen.

PLAATJE BIJ ENERGIE (BOERDERIJ)

In het centrale energiegebouw staat een vergister. De vergister vergist biomassa
afkomstig uit het toiletafval, keukenafval, wijkafval en de stadsboerderij. Tijdens dit
vergistingsproces ontstaat gas en gistingsresidu. Het gas wordt vervolgens opgeslagen in
een voorraadvat. Vanuit het voorraadvat wordt er met het gas het water verwarmd voor
de woningen. Het gistingsresidu dat tijdens de vergisting wordt geproduceerd wordt
opgevangen in een moddercontainer. Het gistingsresidu kan vervolgens gebruikt worden
als een voedingsbron voor de groentetuin.
Doordat de biomassa wordt vergist en gas levert om het water te verwarmen is er geen
gasleiding net nodig om bij de bewoners aardgas te verbranden en warm water mee te
verwarmen.
Uit tabel 5 wordt inzichtelijk dat er 1450 KWh per dag nodig is om alle 36 woningen van
warmtapwater en verwarming te voorzien. Hiervoor is een opslagvat nodig van 18.000
liter (18m3).
Om het benodigde vermogen op te wekken voor het verwarmen van het water is
vervolgens 6000 kg/dag aan biomassa benodigd. De biomassa zelf heeft een inhoud van
8 m3. De vergister zal voor deze biomassa een inhoud hebben van 9,8 m3 nodig.
Deze hoeveelheid biomassa wordt niet in de wijk geproduceerd, het toegevoerde deel
is 90% van de totale behoefte (tabel 7).

Een andere oplossing die nodig is om de resterende hoeveelheid biomassa toe te
leveren is het aanleggen van een stadsboerderij. Deze stadsboerderij zal bestaan uit 5
koeien die voldoende biomassa levert voor het overige benodigde deel biomassa. De
stadsboerderij is ten noordoosten naast CHIBB gevestigd.
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Figuur 7. Stadsboerderij ten opzichte van wijk
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Ecologie
Onder ecologie verstaan wij het groen in de wijk, mogelijke groentetuinen en een
watersysteem.
Het groen van de wijk wordt collectief verdeeld over de huishoudens. Elk huishouden
draagt hieraan bij. Door de vrijstaande gebouwen in de wijk wordt er een parkgevoel
gecreërd.

Om de wijk circulair te maken wordt eigen voedsel verbouwd. Op de
parkeervoorzieningen zullen groentetuinen en kassen worden gesitueerd. Hier kan
groente worden verbouwd voor eigen verbruik. Het afval kan worden gebruikt om gas
van te maken in ons vergistingssysteem.

Regenwater wordt opgevangen en gebruikt om mogelijk de tuin te besproeien.
Daarnaast wordt het regenwater afgevoerd door wadi’s waarna het in het
oppervlaktewater verdwijnt. Het grijze afvalwater wordt afgevoerd richting een zinkput.
Vanuit de zinkput wordt het afvalwater richting de helofytenfilter geleid, waarna het
water natuurlijk wordt gezuiverd. Door de natuurlijke zuivering kan het grijze water
worden geloosd op het oppervlakte water. Zwart water wordt richting het
vergistingsysteem geleid om daar vervolgens nog energie uit te genereren.

Figuur 8. Electrische energiepaln
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Circulatie
De wijk kan op meerdere manieren worden benaderd. De eerste mogelijkheid is via de
Eemhavenweg (de hoofdweg) en de Heysekade. Door al eerder het dorp in te rijden en via
de Courzandseweg en de Karimunstraat te rijden kan het gebied ook worden bereikt.
Binnen de wijk is geen plaats voor autoverkeer. Aan de rand van de wijk kan langzaam
worden gereden over de doorgaande weg. Vanaf deze weg kunnen de
parkeervoorzieningen worden bereikt.
Het bestemmingsplan heeft een parkeer eis opgesteld voor het deelgebied Het Nieuwe
Dorp. Deze bedraagt 1,4. Door een circulaire wijk te bouwen denken wij dat een
parkeernorm van 1,0 ook zal volstaan voor onze wijk. De overige 0,4 zal langs de
doorgaande weg aan de rand van de wijk kunnen parkeren.

De parkeernorm van 1,0 wordt als volgt opgevangen:
18 huishoudens zijn 18 parkeerplekken
- 60 % (parkeernorm 0,6) wordt opgevangen door parkeerplekken binnen het gebied
te situeren. Dit zijn parkeervoorzieningen voor 9 parkeerplekken. Op het dak van de
parkeervoorziening zal een volkstuin met kassen worden geplaatst om bij te dragen aan
het circulaire systeem van de wijk. Dit wordt verder uitgelegd in de laag ‘ecologie’.
- 40 % (parkeernorm 0,4) vangen wij op door deelauto’s aan de wijk beschikbaar te
stellen. Dit zullen 4 leenauto’s zijn die elke gezin 1 dag in de week kan gebruiken. Deze
leenauto’s zijn elektrisch en worden opgeladen bij het centrale energie gebouw. Omdat
deze leenauto’s elke dag zullen worden gebruikt zal dit parkeerveld leeg staan. Het
leegstaande parkeerveld zal een andere bestemming krijgen door hier een tijdelijk
sportveld van te maken.

Figuur 10. Electrische energiepaln
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Grondexploitatieplan

Faseringsplan

De grond die per project wordt uitgegeven als zijnde eigen terrein is de bouwgrond. De
omliggende grond is collectief eigendom. Er is in totaal 1620 m2 te bebouwen grond die
in particulier eigendom gegeven wordt, de overige 2700 m2 is collectief eigendom.

Het advies is om beide fasen te ontwikkelen omdat er dan gekozen kan worden voor
effectievere windenergie en een effectievere biomassa verbrander. Wel is het mogelijk
om de fasen apart te ontwikkelen al zullen er dan aanpassingen in het plan gemaakt
moeten worden.

Het perceel bouwveld 4 is verdeeld in twee fasen die ieder bestaan uit 80 kavels, die
ieder 27 m2 groot zijn. Ieder bouwproject dient het aantal kavels te kopen waar zijn
gebouw op gebouwd is. De bebouwde grond wordt eigendom van de initiatiefnemer.
De initiatiefnemer betaald naast de kosten van de te bebouwen kavels een percentage
van de collectieve grond per woning. De collectieve grond kost 16% van de totale kosten
van de grond en wordt gedeeld door de 36 te realiseren woningen.
De grond aan de kade heeft meer waarde door het vrije uitzicht over de Maasen er mag
hier hoger gebouwd worden dan op het achtergelegen stuk grond (op afbeelding 1 in het
rood aangegeven).
Voor de bouwkavels blijft een percentage van 84% over van de totale kosten van de
grond. Dit bedrag wordt door het aantal te bebouwen kavels gedeeld wat een gemiddelde
prijs van 100% zal geven.
De te bebouwen kavels aan de kade
zullen 130 % kosten tegen over 92 % voor
de achterliggende kavels.

Wind energie
Een grotere windmolen heeft al snel meer rendement, tegen een kleine extra
investering. Het spreekt voor zich dat het voordeliger is om een windmolen voor 36
woningen te plaatsen dan voor 18. De investering per woning zal fors lager uitvallen voor
dezelfde energieopbrengst.
Biomassa
Hoe meer toevoer van biomassa hoe effectiever de verbrander. Daarnaast is het ook
een stuk voordeliger om deze verbrander met 36 huishoudens aan te schaffen in plaats
van 18 huishoudens.

162 m2

De kosten van de collectieve
voorzieningen worden verdeeld per m2
woonoppervlak van de woningen.

162 m2
162 m2

2700 m2

108 m2

Fase 1

81 m2

108 m2

Fase 2
162 m2

162 m2

162 m2

81 m2

162 m2

108 m2

Figuur 11. Grondexploitatie en fasering
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Adviezen en richtlijnen
gebouwniveau

Elke woning moet zo circulair mogelijk worden ontworpen. De volgende punten dienen
hierbij als richtlijn.
- Elke woning moet 3850 kWh leveren aan het collectief.
		 Dit kan door middel van individuele zonnepanelen of een collectieve windmolen
			 die door de bewoners samen wordt aangeschaft.
- Elke woning moet gebruik maken van een materialenpaspoort. Alle materialen 			
			moeten herbruikbaar zijn.
- Er wordt in de woning GEEN gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen.
		 De gehele woning maakt gebruik van duurzame energie.
- Regenwater moet per woning worden opgevangen met een buffer van 1000 liter.
		 Dit kan met een gerecyclede regenton of vat buiten de woning maar zou ook in
		 de woning kunnen. Het hemelwater wordt de woning in gepompt voor de 				
			 wasmachine en het toilet.
- Elke woning wordt aangesloten op de collectieve systemen.
		 De collectieve systemen voor energie, warmte en water.
- Er kan alleen gewassen worden met biologische wasmiddelen.
		 Dit is een vereiste omdat het water wordt gefilterd door helofytenfilters.
- Vacuüm toiletten zijn verplicht in elke woning.
		 Het zwarte water zal worden verbrand en daarom moet er zo min mogelijk water
			door worden gespoeld.
- Elke woning moet alle mogelijkheden benutten die energie en waterbesparend zijn.

Materialen met
materialenpaspoort
GEEN fossiele
brandstoffen
Collectieve systemen
voor electra, warmte
en water

Biologische
wasmiddelen
Vacuüm toilet
Besparende
middelen

Adviezen en richtlijnen
vereniging van eigenaren

De VVE regisseert het collectief, hieronder vallen het grondbeheer en onderhoud, de
mobiliteit en technische installaties op collectieve grond. Er zullen afspraken moeten
worden gemaakt en regels worden opgesteld waaraan de bewoners van bouwveld 4 zich
dienen te houden.
Grondbeheer en onderhoud
De VVE zorgt voor de collectieve grond, zij zal de grond aankleden en onderhouden.
Ook is zij verantwoordelijk voor de helofytenfilters en het water.
Mobiliteit
In de wijk zal ieder huishouden één auto hebben daarnaast zullen er gezamenlijk een
aantal deelauto’s worden aangeschaft. Deze elektrische auto’s kunnen gebruikt worden
in gevallen dat er een tweede auto nodig is in een huishouden. De VVE dient hiervoor
regels vast te stellen en toezicht op te houden.
Technische installaties
De VVE is verantwoordelijk voor alle collectieve systemen. Dit betekend dat de VVE
toezicht houdt op de toestroom en het verbruik van de collectieve energie per woning en
zorgt voor het onderhoud en beheer van de installaties.

3500 kWh naar collectief
3850
Hemelwater opvang
met 1000L buffer

Figuur 12. Wat wordt er aan een woning geleverd en wat moet de woning leveren
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Biomassa van nieuwbouw
Nieuwe Dorp of stadsboerderij
Groentetuinen en
kassen voor
voedselvoorziening

Gebouwen uitvoeren in
duurzame materialen

Parkeervakken met
halfverharding

2 Windmolens als extra
energie opwekker
Één hoofdas van leidingen
voor electriciteit, warmte,
water en zwart water voor
de bio vergister

Centraal energie gebouw
met accu’s ,bio vergister en
buﬀervat voor verwarming
en warmtapwater

---- -- ----

-----

Afvoer oppervlaktewater
naar de Maas via een wadi
en watertrap

---

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

---

-----

---

Helofytenﬁlter i.c.m. vetfilter
voor een natuurlijke zuivering
van grijswater

PV-Panelen op elk dak
voor eigen stroomvoorziening

Kassen op dak parkeerplaats
voor voedselvoorziening
Elke woning heeft 1
parkeervak, 8 deelauto´s
extra om aan de norm te
voldoen

Overzicht Circulaire Parkkade

Regenwater opvangen in
regenton voor grijswater en
besproeing gemeenschappelijke
tuinen
Oppervlaktewater aanleggen
Wadi’s om het overschot
ter bevordering van de afwatering
van de regenton af te voeren
en biodiversiteit door zachte oevers

Groen ingericht voor
gemeenschappelijke tuin

Circulaire parkkade
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