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Verslag Pressure Cooker Superlocal Kerkrade 
Datum: 17/18 oktober 2016 

Gemeenschapshuis ’t Patronaat, Kerkrade 

 

 

Aanleiding en doelstelling 
Om te onderzoeken of een gesloten waterkringloop onderdeel zou kunnen zijn van het Superlocal 

project Bleijerheide in het kader van IBA-Parkstad is door HEEMwonen tezamen met de gemeente 

Kerkrade, Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) een 

zogenaamde pressure cooker georganiseerd.  

De pressure cooker heeft tot doel een drietal waterketenscenario’s te ontwerpen die zodanig ver zijn 

uitgewerkt dat op grond daarvan businessmodellen kunnen worden opgesteld die uiteindelijk bestuurlijk 

kunnen worden voorgelegd. 

 

Opzet 
Het volledige programma van de pressure cooker is opgenomen in bijlage 1. 

 

Het programma bestond uit 4 onderdelen: 

1. Het bepalen van kaders en randvoorwaarden; 

2. Het bepalen van de duurzaamheidsdoelstellingen; 

3. Het ontwerpen van de 3 waterketenscenario’s, elk gericht op één van de drie hoofddoelen: 

energie, grondstoffen en maatschappij; 

4. Het voorbereiden van een eindpresentatie en het houden van de presentatie voor de 

verantwoordelijke managers. 

 

Deelnemers 
De deelnemerslijst en de groepsindeling zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

De deelnemers (28) waren voor 1/3 deel afkomstig uit de organisaties van de organiserende partijen en 

voor 2/3 deel deskundigen van collega-waterschappen, waterbedrijven, gemeenten en adviseurs. 

 

Het merendeel van de deelnemers had een technologische achtergrond. Er waren geen 

bewoners/gebruikers aanwezig. 

 

Resultaten pressure cooker 
 

Kaders 

Waterketen en watersysteem 

Bij een gesloten waterketen op Bleijerheide zouden in principe alle waterstromen (drinkwater, 

afvalwater) betrokken moeten worden, inclusief het aanwezige hemel-, grond- en oppervlaktewater. 
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Opgemerkt wordt dat er ook water nodig is als bluswater, aanwezig oppervlaktewater ook recreatief kan 

worden gebruikt en water een grondstof kan zijn voor het eventueel winnen van H2 (waterstof). Voorts is 

de verdamping van water belangrijk ter bestrijding van hittestress. 

De kringloop en de deelkringlopen zouden zo veel mogelijk binnen de grenzen van het projectgebied 

gesloten moeten worden, maar dit is geen wet van Meden en Perzen. Enige beïnvloeding van het 

watersysteem door emissies uit de waterketen is toegestaan, mits gebruiksfuncties daardoor niet in 

gevaar komen. 

In de relatie met andere milieufactoren wordt er een sterke en belangrijke relatie gezien met energie en 

chemicaliëngebruik. Iets minder van belang acht men de het grondstoffengebruik in installaties, en 

leidingen en emissies naar de omgeving. 

 

Maatschappelijke kaders 

Vastgesteld wordt dat het vigerend beleid en de huidige wet- en regelgeving veelal niet zijn ingesteld op 

toekomstige ontwikkelingen; mits verantwoord en gemotiveerd mogen de voorstellen de grenzen 

overschrijden. Hoewel de bewoners als eindgebruiker in belangrijke mate bepalen welke technologie 

uiteindelijk succesvol zal zijn, gaan we er niet op voorhand van uit dat de bewoner zich niet zal 

willen/kunnen aanpassen aan nieuwe technologie. Hij mag er wel wat van merken. Er wordt geen of 

slechts een beperkte rol voorzien voor burgers bij het beheer van het systeem (en dan alleen op 

vrijwillige basis). Als er producten uit de keten vrijkomen (gas, grondstof, elektriciteit, water) zouden die 

primair ten goede moeten komen aan de bewoners van Bleijerheide. De risico’s voor de volksgezondheid 

mogen niet groter zijn dan bij een conventioneel systeem. De kosten voor het systeem mogen weliswaar 

hoger zijn, maar dit mag geen effect hebben op de netto woonlasten van de bewoners. 

 

Doelstellingen 

Duurzaamheid 

Ten aanzien van energie: 

1. Alle in de waterketen benodigde energie is volledig duurzaam (CO2-vrij); 

2. Er wordt primair bespaard op het energiegebruik in de waterketen (daarmee samenhangend 

wordt gestreefd naar waterbesparing en het scheiden van stromen); 

3. Energie uit de keten wordt waar mogelijk teruggewonnen; in afnemende belangrijkrijkheid gaat 

het dan om: 

a. Thermische energie 

b. Chemische energie 

c. Kinetische energie 

4. Overige in de keten benodigde energie wordt lokaal verkregen uit zonne-energie of uit warm 

water uit de mijnen; 

5. Binnen de woningen vindt zoveel mogelijk energiebesparing plaats. 

 

Ten aanzien van grondstoffen: 

1. Het watergebruik in de keten wordt geminimaliseerd, onder andere door waterzuinig sanitair; 

2. Regenwater wordt benut voor de drinkwatervoorziening; drinkwater wordt voor 80% 

hergebruikt; 

3. Alle in de waterketen aanwezige nutriënten worden hergebruikt of teruggewonnen; 
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4. Het gebruik van grondstoffen voor leidingen en installaties wordt tot een minimum beperkt; 

5. Het gebruik van chemicaliën bij de productie van drinkwater en de zuivering van afvalwater 

wordt tot een minimum beperkt. 

 

Ten aanzien van de maatschappelijke acceptatie: 

1. De bewoners moeten leidend zijn bij het bepalen van de uitgangspunten en het gewenste 

serviceniveau; 

2. Het systeem moet zodanig zichtbaar zijn dat de bewoners zich bewust zijn van de waterketen en 

hoe die functioneert; 

3. De waterketen moet toekomstbestendig zijn; 

4. Iedere stakeholder moet voor zichzelf voordelen zien bij de inrichting of het beheer van de 

nieuwe waterketen; 

5. Zo mogelijk moet het systeem sociaal, ruimtelijk of economisch voordelen opleveren voor de 

bewoners; 

6. Het totale systeem in de wijk moet zodanig functioneel en aangenaam zijn dat je er zelf zou 

willen wonen. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

Vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen wordt vereist dat: 

1. Het systeem klimaatbestendig is (en zo mogelijk bijdraagt aan het reduceren van nadelige 

klimaateffecten als hittestress); 

2. Het systeem robuust is; 

3. Het systeem flexibel is en kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen; 

4. Het systeem veilig is. 

 

Stakeholders 

Elk van de stakeholders heeft eveneens zijn eigen doelstellingen om deel te nemen in dit project. De 

waterketen op Bleijerheide zal voor WML moeten laten zien hoe met decentrale systemen flexibel kan 

worden omgegaan met verschillen in vraag en aanbod naar tijd en plaats en hoe de kennis ook op 

andere locaties kan worden toegepast (repliceerbaarheid). Voor HEEMwonen is de bewustwording van 

de consument belangrijk. Daarnaast is zij opzoek naar systemen die duurzaam en algemeen toepasbaar 

zijn. Voor IBA-Parkstad is de tentoonstellingswaardigheid een belangrijk criterium; het moet absoluut 

innovatief zijn. De gemeente is op zoek naar waterketensystemen met veel minder infrastructuur om zo 

op de kosten te besparen. Afvalwater en hemelwater zouden lokaal verwerkt moeten worden. WBL is op 

zoek naar voorbeelden die kunnen helpen in de transitie naar een nieuwe, meer duurzame waterketen. 

 

Ontwerpateliers 

Werkgroep Energie 

Drinkwater wordt gewonnen uit hemelwater; dit wordt opgeslagen in een 1000 m3 buffertank en wordt 

met omgekeerde osmose (RO) gezuiverd. Daarmee kan jaarlijks 2500 m3 drinkwater worden geleverd.  

In de woningen wordt voorts 1500 m3 B-water gebruikt voor laagwaardig gebruik. Van de totale 

hoeveelheid water in de woning zal 700 m3 als zwart water (toiletspoeling) naar een hyperthermofiele 

vergister worden afgevoerd. De resterende 3500 m3 grijs water wordt via een AB-trap gezuiverd,  
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waarmee weer 1500 m3 B-water wordt gewonnen, en 2000 m3 afstroomt naar een helofytencascade, 

waarin ook het digestaat uit de vergister komt. De helofytencascade verwijdert de nutriënten en loost op 

het oppervlaktewater. Vanuit het oppervlaktewater zal het water geleidelijk aan naar de het grondwater 

infiltreren. 

 

 

De urine wordt in een (nog te 

ontwikkelen) vacuümtoilet 

gescheiden opgevangen. De 

urine wordt gebruikt in een 

ureumbrandstofcel waarmee 

elektriciteit wordt opgewekt. 

Het GF-afval wordt met een 

keukenvermaler aan het zwarte 

water toegevoegd en wordt 

meevergist. Feces worden via 

een vacuümtoilet en 

vacuümleidingen 

geconcentreerd ingezameld en 

vergist. Via een recycledouche 

wordt water en energie bij het douchen bespaard. Met zonnepanelen en een WKO-installatie wordt 

voorzien in de resterende energievraag. De warmte van het grijze water wordt toegevoegd aan de WKO. 
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Het gewonnen biogas wordt tijdelijk opgeslagen in een gasballon boven de wijk. Deze fungeert als 

landmark. Op het terrein liggen noodzakelijkerwijs wel veel leidingen. 

 

Het beheer van de waterketen zal globaal volgens dezelfde lijnen als nu worden ingericht, waarbij WML 

verantwoordelijk is voor de productie van het drinkwater en WBL voor de zuivering van het afvalwater. 

De rol van WBL wordt echter wel breder; zij zal in de toekomst ook B-water en energie gaan leveren. 

Institutionele veranderingen worden niet voorgesteld. Wel zullen de totale kosten bij voorkeur als een 

geheel bij de burger in rekening worden gebracht. De meerkosten (ten opzichte van de gangbare 

situatie) zullen door de stakeholders en andere financiers moeten worden gedekt. 

 

Werkgroep grondstoffen 

Drinkwater wordt gewonnen uit hemelwater van de daken, dat via een zandfilter, AOP (Advanced 

Oxidation Processes, zoals ozon) en een 

actiefkoolfilter wordt gereinigd en daarna 

opgeslagen in een reinwaterkelder van 1000 m3 

onder de flat. Deze waterbuffer is genoeg voor 2 

maanden. Indien er incidenteel onvoldoende 

hemelwater voorhanden is, dan kan tijdelijk 

grondwater worden onttrokken en op dezelfde 

manier worden gezuiverd. In de woning wordt 

alleen A-water kwaliteit gedistribueerd. Het 

afvalwater wordt gescheiden ingezameld met 

behulp van een vacuümtoilet. Verwacht wordt dat 

er in totaal 50 m3 urine en 20 ton feces kunnen worden ingezameld. Het totale waterverbruik wordt 

beperkt door watervrije wasmachines, en waterzuinige douches. De totale drinkwaterbehoefte komt 

daarmee uit op 30 l per persoon per dag.  
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Om het gebruik van watervrije wasmachines te stimuleren zou een gemeenschappelijke wasserette met 

watervrije wasmachines kunnen worden ingericht; dit is tevens een sociale ontmoetingsplaats. 

 

De zuivering van het afvalwater vindt plaats in 

een zuiverende kas. Deze wordt goed zichtbaar 

op een verdieping in de flat ingericht en geldt 

ook als landmark. In de kas worden de 

nutriënten uit het afvalwater weer omgezet in 

gewassen (bloemen). Ook dit kan een sociale 

ontmoetingsplaats zijn. 

 

De buitenruimte krijgt een groen imago met 

veel planten en wordt bevloeid met het effluent 

uit de kas.  

 

Niet al het hemelwater valt op de daken; het 

resterende hemelwater wordt gebruikt om een 

recreatieplas te vullen en de rest zal naar het 

grondwater infiltreren. 

 

 

 

Ook hier zal het beheer van de waterketen globaal volgens dezelfde lijnen als nu worden ingericht, 

waarbij WML verantwoordelijk is voor de productie van het drinkwater en WBL voor de zuivering van het 

afvalwater. Institutionele veranderingen worden niet voorgesteld. 
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Werkgroep maatschappij 

Drinkwater wordt gewonnen uit grondwater 

en ondergronds gezuiverd; na een zandfiltratie 

en een UV/AOP-behandeling wordt het 

opgeslagen in een reinwaterkelder van 3000 

m3 onder de flat. In de woningen wordt A-

water kwaliteit geleverd voor drinkwater en 

sanitair. Waterbesparing vindt plaats middels 

een recycledouche en (waterbesparende) 

vacuümtoiletten. Het zwarte water uit de 

toiletten gaat samen met lokaal GF-afval naar 

een microvergister.  Het digestaat gaat met 

alle nutriënten vervolgens naar een zuiverende 

kas. Het grijze water wordt in een dubbel 

zandfilter gezuiverd, opgeslagen en gebruikt in de centrale wasmachineruimte. Overtollig water uit de 

waterketen komt in een helofytenfilter, 

waar het wordt nagezuiverd en geloosd op 

het oppervlaktewater, vanwaar het 

infiltreert naar het grondwater. Het in de 

vergister opgewekte biogas wordt als 

warmte of als elektriciteit aan de 

woningen teruggeleverd. 

 

De wijk zelf kenmerkt zich door een heel 

groene uitstraling. Het helofytenfilter en 

het open water in de plas zijn hierin 

belangrijke landschapselementen. Kenmerkend zijn de kas met café en de wasserette, die allebei als 

belangrijke gemeenschapsruimte c.q. ontmoetingsplaats dienst doen. Alle daken van woningen en 

carports zijn voorzien van zonnepanelen. De bewoners ervaren de wijk als groen en merken aan de vele 

bussen Japanners dat er iets bijzonders 

in hun wijk gaande is. Verder is de 

energierekening wat lager. 

 

Voor het beheer en onderhoud wordt 

door de stakeholders een 

dochteronderneming opgezet; daarbij 

zijn langjarige afspraken gemaakt en er is 

een exit-regeling opgenomen. De 

meerkosten van de installatie komen 

voor rekening van de stakeholders, die 

dit zien als een maatschappelijke 

investering in kennis. 
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Reflectie op de presentaties 
Michiel Wauben namens HEEMwonen geeft aan dat het hem opvalt dat er in de drie voorstellen veel 

collectief wordt opgelost terwijl er in het algemeen juist een ontwikkeling in gang gezet wordt naar meer 

individualisatie. Hij vraagt zich dan ook af of er binnen de watersector niet meer naar individuele 

oplossingen kan worden gestreefd.  

Het valt hem op dat de rol en de betrokkenheid van de bewoners in alle voorstellen erg gering is. Hij 

vindt dat jammer, want het is juist het beleid van HEEMwonen om bewoners zich betrokken te laten 

voelen bij hun omgeving. Hij pleit er voor de waterketen zo in te richten dat bewoners zich regelmatig 

bewust zijn van het systeem en begrijpen hoe het systeem werkt, en daardoor ook inzicht krijgen in het 

effect van hun eigen handelen. 

In alle presentaties zit wel enige vorm van een sociale ontmoetingsplaats; dat zal hij als een tip zeker 

meenemen. 

Hij verwacht niet dat HEEMwonen de juiste partij is om dit soort voorzieningen te gaan beheren; niet 

alleen zijn de wettelijke mogelijkheden daartoe beperkt, HEEMwonen zal dit ook niet kunnen. Voor de 

financiering van het geheel ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor de andere stakeholders, met 

name ook omdat het onontgonnen terrein is op gebied van de waterketen. 

 

 Huub Engelen geeft namens de Gemeente Kerkrade aan dat de presentaties erg gaan over de techniek 

en veel minder over de vraag hoe we de techniek (die zonder meer noodzakelijk is) acceptabel kunnen 

maken voor de gebruiker. Om dit soort projecten te laten slagen is dit wel een cruciale factor.  

Hij geeft aan dat het voor de gemeente niet zozeer de vraag is of we deze kant op moeten, maar hoe we 

deze ontwikkeling in gang zetten. Hij zou het fantastisch vinden als we hier een voorbeeldproject voor 

Nederland van zouden kunnen maken. 

 

Bert Palsma, aanwezig namens STOWA/RIONED, pikt de wijkwasserette eruit als vernieuwend concept. 

Hij geeft aan als STOWA/RIONED veel betrokken te zijn bij projecten met een vooral technologische 

inhoud. Telkens wordt dan opgemerkt dat ook de sociale kant belangrijk is, maar die komt vaak nog niet 

goed uit de verf. Tegelijkertijd vraagt hij zich ook wel af of de mens de techniek moet volgen of de 

techniek de mens. In hoeverre moet het watersysteem bepalend zijn voor het gedrag van mensen in de 

wijk? Misschien moet het systeem gewoon altijd werken. Michiel Wauben geeft daarbij echter aan dat 

burgers zeker wel belangstelling hebben voor bijvoorbeeld de milieuprestaties (CO2-uitstoot of 

energieverbruik) en dat je daar met je gedrag invloed op kunt hebben.  

Bert beveelt aan nog wel goed na te denken over wat je hier precies wilt. Moet het een sociaal 

experiment worden, een technologische demo-site of een onderzoekslocatie? Dit is nu te veel met elkaar 

verweven. Daarmee loop je de kans dat het niet alleen erg onoverzichtelijk wordt, maar ook – doordat 

eigenlijk alles met elkaar samenhangt – een veel grotere kans dat het gaat mislukken. Hij raadt aan 

enkele solide uitgangspunten te kiezen en daarbinnen een beperkt aantal oplossingen die je hier wilt 

beproeven. 

Aan de context zou nog wel wat meer aandacht kunnen worden besteed: waarom kies je hier voor 

bepaalde technieken; wat maakt deze plek uniek? Zouden bijvoorbeeld niet de oude mijngangen 

nadrukkelijker in het proces kunnen worden betrokken?  
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Tot slot wijst Bert op de verschillen die er soms zijn tussen berekende milieuprestaties en de 

werkelijkheid. Mogelijk gaat er in de realisatiefase nog weleens wat mis. Het is verstandig daar goed op 

te letten. 

STOWA/RIONED zijn graag bereid dat proces verder te ondersteunen. Zeker als dit een voorbeeld kan 

zijn voor andere waterschappen en gemeenten.  

 

Andries Vonken namens het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) vindt de presentaties (als 

zuiveringstechnoloog) een feest van herkenning. De voorstellen passen goed in de strategie van WBL en 

sluiten aan bij de belangrijke thema’s, zoals de behandeling van probleemstoffen en energie. Ook met 

Verdygo heeft WBL zelf al stappen gezet naar een meer flexibele, modulaire afvalwaterzuivering.  

Hij sluit aan bij Bert dat er nog wel de nodige keuzes moeten worden gemaakt. Met name ten aanzien 

van het gewenste schaalniveau (moeten de systemen op huis- of op wijkniveau functioneren?) en de 

doelen die we willen nastreven. Belangrijk is wel dat het project voldoende uitstraling heeft en leidt tot 

een aantrekkelijk woonklimaat. 

Hij vindt het resultaat van de beide dagen inspirerend. 

 

Guido van Willigenburg geeft namens de Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) aan dat hij zich 

goed kan vinden in de reflectie van de eerder sprekers. Belangrijk is dat het watersysteem betaalbaar 

blijft. Voor een dergelijk (innovatief) project is dan ook waarschijnlijk wel financiering van derden nodig.  

Het lijkt er op dat het ook met decentrale systemen mogelijk is om de kwaliteit en leveringszekerheid 

van drinkwater te waarborgen. Dat is een belangrijk resultaat. 

 

Tot slot dankt Marco Siecker namens IBA-Parkstad iedereen voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid. 

De delen die hij heeft mogen meemaken, vond hij inspirerend en hij was verrast door het enthousiasme 

waarmee iedereen bezig was de voorstellen uit te werken. De voorstellen laten zien dat het 

waterprobleem oplosbaar is. 

Hij wenst de projectgroep veel succes bij het verder uitwerken van de ideeën en het voorbereiden van 

de voorstellen.  

 

Bjartur Swart (moderator) 

ECS – Earth Care Solutions 

20 oktober 2016 
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Bijlage 1 
 

Programma 17/18 oktober 

Pressure-cooker Superlocal Kerkrade 
 

dag 1 
 

  9.00 uur Inloop met koffie 

  9.30 uur Welkom     Bjartur Swart 

 

  9.35 uur Toelichting op het project IBA-Sociaal kasteel Martijn Segers 

 

  9.50 uur Toelichting op het programma   Bjartur Swart 

 

10.00 uur Kennismaking  

       

10.15 uur Systeemgrenzen Waterketen   Erwin de Bruin 

10.30 uur  3 discussiegroepen: bepalen systeemgrenzen 

11.00 uur Plenaire terugkoppeling en conclusies     Bjartur Swart 

 

11.30 uur Maatschappelijke kaders   Martijn Segers 

11.45 uur  3 discussiegroepen: bepalen maatschappelijke kaders 

12.15 uur Plenaire terugkoppeling en conclusies  Bjartur Swart 

 

12.45 uur Lunch 

 

13,45 uur De ideale waterketen    Hiltrud Pötz 

14.00 uur  iedereen schetst zijn eigen “ideale waterketen” 

14.30 uur  iedereen overtuigt zijn buurman/vrouw (2 x 5 min) 

   

14.45 uur Koffie / thee 

 

15.15 uur Ontwikkelingen waterketen en doelstellingen  Ad van Wijk 

15.45 uur  3 discussiegroepen: formuleren doelstellingen 

16.15 uur  Plenaire terugkoppeling en formuleren hoofddoelstelling per groep 

 

17.30 uur Afsluiting dag 1 met borrel 
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Programma 17/18 oktober 

Pressure-cooker Superlocal Kerkrade 
 

dag 2 

 

9.00 uur Resumé dag 1 en programma dag 2  Bjartur Swart 

 

9.15 uur Technische mogelijkheden 

Drinkwater/B-water    Willem van Pol 

Inzameling en transport afvalwater  Paul Telkamp 

  Verwerking afvalwater    Jan Weijma 

10.00 uur  Ontwerpronde 1    3 groepen 

11.00 uur Tussentijdse terugkoppeling en discussie Bjartur Swart 

11.45 uur  Ontwerpronde 2     3 groepen 

12.30 uur Presentatie technische oplossingen 

 

13.00 uur Lunch 

 

14.00 uur Institutionele gevolgen    Wim Bosten 

14.15 uur  3 discussiegroepen: bepalen institutionele gevolgen 

14.30 uur Terugkoppeling en conclusies   Bjartur Swart 

 

15.00 uur  Thee / koffie 

 

15.15 uur Voorbereiden eindpresentaties 3 groepen 

 

16.00 uur Eindpresentaties 

16.45 uur Reflectie op de presentaties   Managers stakeholders 

 

17.00 uur  Afsluiting      Bjartur Swart 

   

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCxIOhvPzKAhUFoA4KHQO4CHYQjRwIBw&url=http://www.heemwonen.nl/jaarverslag2013/de-corporatie.html&psig=AFQjCNFfWMRAjA1LjMfioQOKiNxW2kHvuQ&ust=1455718528964275
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCzLinvPzKAhWDZg8KHSJEDwoQjRwIBw&url=https://infotheek.com/referentiecase-gemeente-kerkrade/&bvm=bv.114195076,d.ZWU&psig=AFQjCNH83y3fMHrpWX9seX3BFCB61ACk-g&ust=1455718543428861
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJuMTo_8fLAhUiDJoKHcS6DscQjRwIBw&url=http://schunck.nl/agenda/iba-meets-iba/&psig=AFQjCNHul8QvrXVTOlfQSI7nk19qEWJrrA&ust=1458313644135596


                                          12 
 

 

Bijlage 2   

Groepsindeling Pressure Cooker 17&18 oktober 
Groep 1 Energie 

Leo Gommans / TU Delft 

Ron Schols / WBL 

Paul Telkamp / TAUW 

Stefan Mol / Waternet 

Marcel Kuyltjes / WML 

Ad van Wijk / TU Delft  (alleen dag 1) 

Erwin de Bruin / WML 

Luc  Dohmen / Tellus 

Wim Bosten / gem. Kerkrade 

 

 

Groep 2 Grondstoffen 

Toon Titulaer / Titulaer advies 

Jan Weijma (LeAF) 

Gerard Kessels / WBL 

Willem van Pol / WML 

Twan Smeets / WML 

Kees Roest / KWR 

Hiltrud Pötz / Atelier Groenblauw  (dag 1) 

Maurice Fransen / Ws. Roer&Overmaas 

 

 

 
 

Groep 3 Maatschappij 

Martijn Segers / HEEMwonen 

Ad de Man / WBL 

Frans Debets / Debets bv 

Jan Schoenmaker / Copiergroep   (dag 1) 

Willemijn Bouland-Oosterwijk / Dunea 

Ruud Weijers / gem. Heerlen 

Peter Hermans / Witteveen&Bos 

Henk-Jan van Alphen / KWR 

Birgitta Putters / WML 

Hiltrud Pötz (dag 2) 
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