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Wat is betekent duurzaamheid voor de Hoef-West?

22

CirculairEnergieneutraalKlimaatbestendig

Aantrekkelijk Toekomstbestendig Flexibel



Wanneer is een gebied aantrekkelijk?
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Wanneer is een gebied toekomstbestendig?
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Wanneer is een gebied flexibel?
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De afgelopen maanden drie kansen geprioriteerd en
uitgewerkt
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(1) Vernieuwing van het 
energiesysteem

- Komende 10 jaar veel 
investeringen in gebouwen en 
het openbaar gebied

- Optimale moment om het 
energiesysteem te vernieuwen

(2) Materialencoöperatie de 
Hoef

- Veel nieuwe materialen en 
afvalstromen die vrijkomen bij 
de transformatie

- Kansen om afvalstromen te 
verwaarden

(3) Transitiegebouw

- Grote meerwaarde in 
samenwerking tussen
stakeholders

- Behoefte aan voorbeelden en 
collectieve plek



(kans 1) Sterke maatschappelijke beweging naar 
‘aardgasvrije wijken’
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Met een gemiddelde van 200.000 
per jaar zullen woningen in ons 
land worden ontkoppeld van het 
gas – 14 februari 2017, Henk Kamp, 
minister van EZ 



Verschillende systeemkeuzes voor het ontwikkelen
van een duurzame warmtevoorziening

8

Systeemkeuze Oplossingsrichtingen

(1) Groen gas
Vergisting van biomassa

Synthetisch gas

(2) Duurzame warmte 
van een externe bron

Restwarmte

Biomassaverbranding

Geothermie

(3) All-electric

Lucht water warmtepompen

Warmtepompen i.c.m. bodemenergie

Infraroodpanelen
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All-electric gebouwoplossing - voorbeelden van 
laagbouw en hoogbouw
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Nul op de Meter woningen nieuwbouw, Groningen Nul op de Meter woningen nieuwbouw, Ermelo

Hoogbouwconcept Nul op de Meter renovatie Hoogbouw all-electric nieuwbouw, Leeuwarden



All-electric oplossing met collectief systeem –
voorbeelden woning- en utiliteitsbouw
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Campus TU Eindhoven (collectieve WKO)Nieuwbouw Hoogeland Oost (collectieve WKO)



Enablers - vernieuwing energiesysteem
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• Gezamenlijk uitgangspunt vaststellen: ‘duurzaam ontwikkelen, 
tenzij’

• Energiestudie van het gebied en de gebouwen

• Regie voeren op collectieve samenwerking en kennisdeling



(kans 2) Sterke toename van het volume 
afvalstromen in de Hoef
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(kans 2) Sterke toename van het volume 
afvalstromen in de Hoef
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Aanbod  Vraag 
Spullen zoals deuren, radiatoren, 
leidingen, wanden, vloeren, 
systeemplafonds en oud 
kantoormeubilair. 

 Bij transformatie vraag naar spullen 
zoals vloeren, isolatiemateriaal, 
deuren en wanden.  
 

 
Bulkmaterialen zoals 
isolatiemateriaal, hout, staal, beton 
en kunststof. 

 Bij nieuwbouw ontstaat vraag naar 
materialen zoals beton, hout, staal, 
en kunststof en spullen.  

  Infrastructurele projecten in de Hoef 
en de omgeving hebben behoefte 
aan bulkmaterialen zoals puin. 

 



Nieuwe bouwprojecten en het vrijkomen van 
secundaire materialen bieden verschillende kansen
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Jongerius geeft gebouw tweede leven op 
de Hoef

Alliander maakt gebruik van 
tweedehands materialen in kantoor

Co-Green benut 90% van gesloopte 
materialen voor nieuwbouw woningen

Grondstoffen van stadhuis Brummen 
vastgelegd in grondstoffenpaspoort



Slim benutten van afvalstromen kan alleen tot stand 
komen door nauwe samenwerking in het gebied
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Een eerste stap kan gezet worden door te starten met collectieve

afvalinzameling. Dat levert direct waarde op:

▪ Kostenbesparing – in plaats van 40 losse contracten met 

afvalinzamelaars wordt 1 contract afgesloten

▪ Milieuwinst – veel minder transportbewegingen in het gebied omdat er

slimmer wordt ingezameld

▪ Toont meerwaarde samenwerking – schept daarmee ruimte om 

samenwerking te intensiveren en uit te breiden



Enablers – Materiaalcoöperatie de Hoef
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• Huidige en toekomstige afvalstromen in het gebied beter in kaart
brengen

• Samenwerking tussen partijen in het gebied een eerste zet geven
door collectieve afvalinzameling te stimuleren

• Nieuwe en getransformeerde gebouwen aan laten melden bij het 
Madaster (grondstoffenpaspoort)



Kans 3: Transitiegebouw
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Transitiegebouw: verbindende plek van én op de 
Hoef die de toekomst van het gebied belichaamt
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Plek waar 
betrokkenen 
samenkomen

Showcase van 
duurzame 
technieken

Plek voor 
tijdelijke 
huisvesting

Multifunctioneel 
centrum (kantoor, 
horeca, vergaderen)



Voorbeeld – living lab voor energieneutraal wonen
in Utrecht
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Enablers - Transitiegebouw
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• Verkondig de ambitie om een transitiegebouw te openen in het 
kader van de gebiedsontwikkeling

• Organiseer activiteiten in het kader van de gebiedsontwikkeling
op één centrale plek

• Schrijf een prijsvraag uit. De partij met het beste idee krijgt
ondersteuning van city marketing


