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Inleiding	
	
Center	Court	concept	heeft	als	missie	een	leefstijlconcept	te	ontwikkelen	gericht	op	het	verbeteren	
van	de	gezondheid	en	de	vitaliteit	van	de	burgers	van	Kerkrade.	Om	dit	te	realiseren	gaan	19	partijen	
op	 het	 Atriumterrein	 samenwerken.	 Dat	 doen	 ze	 op	 de	 domeinen	 vrije	 tijd,	 zorg,	 onderwijs,	
onderzoek	 en	 burgerparticipatie.	 Center	 Court	 vormt	 een	 bakermat	 voor	 nieuwe	 innovatieve	
samenwerkingsvormen	in	de	transitie	naar	een	duurzame	samenleving.		
	
Deze	 duurzaamheidsambitie	 is	 tot	 stand	 gekomen	 door	 interviews,	 deskresearch	 en	 een	 cocreatie	
sessie.	Het	document	beschrijft	 de	uitgangspunten	en	ambities	 voor	het	 realiseren	 van	het	Center	
Court	concept.	Het	biedt	een	leidraad	voor	de	vastgoedopgave	en	inrichting	van	de	openbare	ruimte	
van	 het	 Atriumterrein	 in	 Kerkrade,	 het	 oude	 ziekenhuisterrein	 in	 het	 hart	 van	 de	 gemeente.	 Het	
gemeenschappelijke	 doel	 is	 om	 door	 middel	 van	 een	 integraal	 duurzaam	 plan	 de	 gezondheid	 en	
vitaliteit	 van	 Kerkrade	 te	 verbeteren.	 Daartoe	 willen	 ondernemers,	 overheid,	 onderwijs	 en	
onderzoekinstellingen,	 maatschappelijke	 organisaties	 en	 ondernemende	 burgers	 in	 het	 project	
samenwerken.		
	
Het	 project	 stelt	 de	 hoogst	 mogelijke	 doelen	 binnen	 een	 aantal	 belangrijke	 kaders:	 het	 moet		
uitvoerbaar,	(financieel)	haalbaar	en	economische	zelfstandig	kunnen	zijn.		
	
Center	 Court	 heeft	 zich	 aangemeld	 als	 IBA	 Parkstad	 kandidaat.	 IBA	 stimuleert	 innovatieve	
toekomstgerichte	 projecten	 die	 duurzaam	 van	 betekenis	 zijn	 voor	 stad	 of	 gebied.	 Een	 IBA	 Project	
heeft	 altijd	 een	 bijzonder	 karakter.	 Center	 Court	 steekt	 zowel	 conceptueel	 als	 in	 de	 fysieke	
verschijning	boven	het	gemiddelde	uit:	een	duurzaam	icoon	dat	meerwaarde	biedt	voor	de	regio.		
	
Deze	duurzaamheidsvisie	is	opgebouwd	uit	twee	delen.	In	het	eerste	deel	leest	u	vijf	uitgangspunten.	
Als	centraal	uitgangspunt	wordt	een	brede	definitie	van	duurzaamheid	gebruikt.	Dat	wil	zeggen	dat	
het	 project	 niet	 alleen	 ecologisch	 duurzaam	moet	 zijn,	maar	 ook	 economisch,	 sociaal	 en	 cultureel	
duurzaam.	 Dit	 sluit	 aan	 bij	 de	 verschillende	 plannen	 en	 opvattingen	 van	 de	 stakeholders	 in	 het	
gebied.		
	
De	 uitgangspunten	 hebben	 betrekking	 op	 de	 opzet	 en	 uitvoering	 van	 het	 concept.	 Integraliteit	 en	
samenwerking	 zijn	 basisbegrippen	 bij	 duurzame	 ontwikkeling.	 Duurzame	 projecten	 hebben	 vaak	
andere	 verdienmodellen	 dan	 een	 standaard	 business-model.	 De	 aanvankelijke	 investeringen	 zijn	
immers	 hoger,	 maar	 de	 kosten	 in	 de	 loop	 van	 de	 exploitatie	 juist	 lager,	 en	 de	 projecten	 kennen	
daarnaast	 maatschappelijke	 baten.	 Het	 voorstel	 is	 daarom	 te	 kijken	 naar	 méér	 dan	 alleen	 de	
investeringskosten	en	gebruik	te	maken	van	een	maatschappelijke	kosten-	en	batenanalyse.		
	
In	 het	 tweede	 deel	 van	 dit	 document	 leest	 u	 de	 vijf	 ambities.	 De	 initiatiefnemers	 van	 het	 Center	
Court	concept	ontwikkelen	een	toonaangevende	aanpak	voor	het	bevorderen	van	de	vitaliteit	en	de	
gezondheid	 van	 de	 Kerkraders.	 Met	 de	 bewegingsboulevard	 krijgt	 het	 Center	 Court	 een	
toonaangevende		gezondheidbevorderende	omgeving.	De	doelen	fungeren	als	stip	op	de	horizon,	en	
dienen	als	leidraad	voor	de	opzet	en	de	totstandkoming	van	het	concept.		
	
Het	concept	wordt	zo	ontwikkeld	dat	deze	navolging	kan	krijgen	op	andere	plekken	in	Nederland.		
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1.	 Center	 Court	 hanteert	 een	 brede	 definitie	 van	 duurzaamheid:	
Duurzaamheid	 gaat	over	 vitale	mensen	 in	 een	 gezond	milieu,	met	
gezonde	bedrijven	in	een	vertrouwd	gebied.		
	
Duurzaamheid	 gaat	 om	meer	 dan	 alleen	 klimaat:	 florerende	 bedrijven,	 een	 vitale	 samenleving	 en	
aandacht	voor	de	lokale	tradities	maken	allemaal	onderdeel	uit	van	duurzaamheid.	Het	Center	Court	
creëert	een	duurzaam	Atriumterrein	op	alle	facetten:	ecologisch,	economisch,	sociaal	en	cultureel.	
	
Halverwege	de	 jaren	 tachtig	werd	de	duurzaamheidsvisie	 van	People,	Planet,	Profit	 voor	 het	 eerst	
beschreven	 in	 het	 rapport	Our	Common	Future,	 ook	wel	 bekend	als	 het	Brundtlandrapport.	Het	 is	
veelvuldig	 gebruikt	 in	 allerlei	 beleidsdocumenten	 en	 visiedocumenten	 van	 bedrijven.	 Steeds	 vaker	
wijzen	 wetenschappers	 en	 organisaties	 op	 een	 lacune	 in	 dit	 model.	 Zij	 pleiten	 ervoor	 een	 vierde	
dimensie	aan	het	duurzaamheidsmodel	 toe	 te	voegen:	culture.	Cultuur	 staat	 voor	wie	we	 zijn.	Het	
vormt	onze	waarden,	onze	houding	en	ons	gedrag.	De	culturele	pijler	bevordert	ons	welzijn	door	de	
kwaliteit	van	leven	en	van	omgeving	te	verhogen.		
	
Een	 integrale	 duurzame	 visie	 besteedt	 daarom	 evenveel	 aandacht	 aan	 de	 vier	 pijlers	 van	
duurzaamheid:	

1. Ecologische	verantwoordelijkheid	
2. Sociale	gelijkwaardigheid	
3. Economische	gezondheid	
4. Culturele	vitaliteit	

	
De	 integratie	van	deze	vier	pijlers	van	duurzaamheid	maakt	het	mogelijk	dat	duurzaamheid	kansen	
voor	innovatie	genereert.	Een	integrale	duurzaamheidsvisie	houdt	rekening	met	alle	vier	de	pijlers	en	
de	 sub	 thema’s	 van	 die	 pijlers.	 Deze	 vier	 pijlers	 vormen	 de	 basis	 van	 de	 duurzaamheidsvisie	 van	
Center	Court.	
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4	PIJLERS	VAN	DUURZAAMHEID	

	
1.	Ecologische	verantwoordelijkheid		
a.	Energie,	luchtkwaliteit	en	klimaatverandering	
b.	Water	
c.	Afval	
d.	Natuur	
e.	Leefomgeving	
	

	
2.	Sociale	gelijkheid	
a.	Onderwijs		
b.	Gezondheid	
c.	Voedsel	
d.	Comfort	en	veiligheid	
	
	

	
3.	Culturele	vitaliteit	
a.	Creativiteit	
b.	Geschiedenis	en	erfgoed	
c.	Actief	burgerschap	
d.	Diversiteit	
	

	
4.	Economische	veerkracht	
a. Economische	ontwikkeling	
b. Bevordering	lokale	economie	
c. Bevordering	werkgelegenheid	
	
	

	
De	 pijler	 ‘ecologische	 verantwoordelijkheid’	 gaat	 over	 schone	 lucht	 en	 het	 behoud	 van	 natuur.	
Feitelijk	 draait	deze	pijler	om	alle	 aspecten	die	 van	belang	 zijn	om	het	 leven	op	aarde	dragelijk	 te	
houden.	 Ze	 scheppen	 de	 randvoorwaarden	 voor	 de	 andere	 pijlers.	 Daarom	 is	 het	 bij	 de	
herontwikkeling	van	het	Atriumterrein	belangrijk	te	bekijken	op	welke	manier	deze	kan	bijdragen	aan	
CO2-reductie.	Dit	kan	door	het	verbruik	te	verlagen	ofwel	de	opwek	te	verduurzamen.	
	
In	het	Klimaatakkoord	van	Parijs	staan	ambitieuze	doelen	voor	de	reductie	van	CO2.	Dit	betekent	dat	
iedere	 regio	 in	de	wereld	moet	nadenken	hoe	het	gaat	bijdragen	aan	het	verwezenlijken	van	deze	
doelen.	 Ook	 voor	 Nederlandse	 gemeenten	 ligt	 er	 een	 flinke	 duurzaamheidsopgave.	 De	 gemeente	
Kerkrade	 heeft	 de	 ambitie	 geformuleerd	 dat	 met	 behulp	 van	 het	 strategieplan	 Trias	 Energetica,	
stapsgewijs	wordt	toegewerkt	naar	een	energieneutraal	Kerkrade	in	2040.	
	
Ook	 de	 leefomgeving	 vormt	 een	 deelaspect	 van	 de	 ecologische	 pijler.	 Er	 is	 steeds	 meer	
wetenschappelijk	 bewijs	 dat	 de	 gezondheid	 van	mensen	 beïnvloed	wordt	 door	 hun	 omgeving.	 De	
aanwezigheid	van	natuur	heeft	een	positief	effect	op	de	gezondheid.	Dat	biedt	veel	kansen	voor	het	
Center	 Court	 concept	 op	 het	 Atriumterrein,	 waar	 ook	 de	 bewegingsboulevard	 deel	 van	 uitmaakt,	
aangezien	een	healing	environment	direct	bijdraagt	aan	het	behalen	van	de	doelstellingen.		
	
De	pijler	 ‘sociale	gelijkheid’	vraagt	aandacht	voor	het	 feit	dat	een	werkelijk	duurzame	samenleving	
voorziet	 in	 de	 basisbehoeften	 van	 de	 gemeenschap.	 Bij	 sociale	 gelijkheid	 draait	 het	 om	 gelijke	
toegang	 tot	 voorzieningen.	 Het	 bieden	 van	 hoogwaardig	 onderwijs,	 betaalbare	 zorg,	 gezond	 en	
duurzaam	geproduceerd	voedsel,	en	een	veilige	omgeving	valt	allemaal	binnen	de	sociale	gelijkheid.	
Juist	met	een	brede	definitie	van	duurzaamheid	stopt	het	denken	niet	na	deze	aspecten	te	hebben	
benoemd.	Steden	hebben	belangrijke	 rol	om	dit	 aspect	 van	duurzaamheid	 te	bereiken.	De	Wereld	
Gezondheidsorganisatie	 laat	zien	dat	gemeentes	de	gezondheid	van	 inwoners	kan	verbeteren	door	
een	actieve	levensstijl	te	bevorderen.	Het	plan	voor	Center	Court	geeft	hieraan	invulling.	

	
De	pijler	 ‘culturele	vitaliteit’	 stelt	dat	een	dynamische	culturele	sector	een	 levendige	gemeenschap	
creëert.	 Cultuur	 brengt	 de	 gemeenschap	 bij	 elkaar,	 trekt	 bezoekers	 aan	 en	 verwelkomt	
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nieuwkomers.	Cultuur	speelt	een	belangrijke	rol	 in	de	 identiteitsvorming	van	de	gemeenschap;	het	
creëert	sociale	cohesie	en	bevordert	het	actief	burgerschap	en	betrokkenheid	van	de	samenleving.	
De	pijler	‘economische	veerkracht’	vraagt	aandacht	voor	de	economische	kant	van	ontwikkeling.	Een	
duurzame	 samenleving	 zorgt	 ervoor	 dat	 iedereen	 voldoende	 middelen	 heeft	 om	 goed	 te	 leven.	
Duurzame	projecten	dienen	ook	aandacht	te	hebben	voor	het	creëren	van	lokale	werkgelegenheid.	
	
Juist	de	bijdrage	die	het	project	kan	leveren	aan	sociale	kansen,	economische	veerkracht,	duurzame	
werkgelegenheid	en	culturele	vitaliteit	maken	het	tot	een	werkelijk	duurzaam	project.	
	

2.	 Center	 Court	 is	 alleen	 succesvol	 als	 maatschappelijke	
organisaties,	 kennisinstellingen,	 overheid,	 bedrijven	 en	 actieve	
burgers	samenwerken	om	het	te	realiseren.	
	
Duurzaamheid	 vraagt	 om	 innovatieve	 vormen	 van	 samenwerking	 tussen	 maatschappelijke	
organisaties,	kennisinstellingen,	overheid,	bedrijven	en	actieve	burgers	op	alle	niveaus.		
	
Bij	duurzame	projecten	blijkt	vaak	dat	 samenwerking	moet	worden	gezocht	voorbij	de	 traditionele	
partijen.	Tot	voor	kort	werd	bij	innovatieprojecten	gesproken	over	de	3	O’s	(ondernemers,	onderwijs	
en	 overheid)	 die	 samenkomen	 in	 de	 triple	 helix.	 Steeds	 vaker	 wordt	 erkend	 dat	 voor	 succesvolle	
projecten	 vijf	 verschillende	 partijen	 nodig	 zijn.	 Deze	 partijen	worden	 de	quintuple	 helix	 genoemd.	
Een	belangrijk	verschil	is	dat	ook	gewone	burgers	betrokken	moeten	worden	om	projecten	succesvol	
te	maken.	De	vijf	partijen	zijn:	

1. Civiele	actoren	(sociale	innovatoren	en	actieve	burgers)		
2. Sociale	actoren	(maatschappelijk	middenveld)	
3. Cognitieve	actoren	(culturele	organisaties,	scholen	en	universiteiten)		
4. Publieke	actoren	(overheid)		
5. Private	actoren	(lokale	bedrijven)	

	
Het	project	kan	alleen	in	samenwerking	met	alle	relevante	stakeholders	worden	ontwikkeld.	Daarbij	
is	het	belangrijk	om	aandacht	te	hebben	voor	het	tijdspad.	Verschillende	onderdelen	van	het	gebied	
zullen	 in	 verschillend	 tempo’s	 ontwikkeld	 worden.	 Dat	 heeft	 gevolgen	 voor	 de	mogelijkheden	 tot	
samenwerking.	Ook	 zijn	 aanbestedingsregels	 van	belang	om	 te	 kijken	 in	welke	 fase	met	wie	moet	
worden	 samengewerkt.	 Vooral	 ook	 om	 vanuit	 de	 samenwerking	 te	 kijken	 binnen	welk	werkmodel	
het	concept	het	beste	kan	worden	uitgerold.	
	

3.	Het	plan	voor	Center	Court	is	een	samenhangend	geheel,	dat	op	
integrale	 en	 organische	 wijze,	 met	 oog	 voor	 complexiteit,	
ontwikkeld	wordt.	
	
Voor	 zowel	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 gebied	 als	 de	 activiteiten	 die	 er	 gaan	 plaatsvinden	 geldt	 een	
integrale	benadering.	Dat	betekent	dat	burgers,	bedrijven,	en	organisaties	van	Kerkrade	betrokken	
worden	in	het	ontwikkelproces.	De	complexiteit	wordt	omarmd.		
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Integraliteit	 is	misschien	wel	het	meest	gebruikte	woord	 in	duurzaamheidsvisies.	Het	geeft	aan	dat	
alles	 met	 alles	 samenhangt.	 Ook	 in	 de	 Nationale	 Omgevingsvisie	 komt	 de	 notie	 van	 integraal	
ontwikkelen	 veelvuldig	 voor.	 Bij	 de	 ontwikkeling	 van	 duurzame	 projecten/gebouwen	 is	 integraal	
denken	een	noodzakelijke	voorwaarde.	De	bouworganisatievorm	die	daarbij	vaak	wordt	genoemd	is	
‘design,	 build	 &	 maintain’	 (DBM)	 of	 ‘design,	 build,	 finance	 and	 maintain’	 (DBFM).	 Maar	 ook	
innovatieve	 vormen	 van	 selectie	 van	 marktpartijen	 komen	 daarbij	 aan	 de	 orde,	 bijvoorbeeld	 een	
concurrentiegericht	dialoog	of	een	ander	‘Partizipatives	Vefahren’,	zoals	in	IBA-verband	steeds	vaker	
het	geval	is.		

Het	belang	van	integraliteit	heeft	betrekking	op	een	aantal	verschillende	aspecten.	

1.	De	ontwikkeling	en	exploitatie.	Door	deze	 in	samenhang	te	zien	kan	er	gestuurd	worden	op	de	
levenscycluskosten	van	het	project.	Dit	maakt	dat	de	totale	kosten	(investeringen,	exploitatie	en	de	
te	verwachten	opbrengsten)	onderdeel	worden	van	het	investeringsmodel.		

Dit	geldt	ook	bij	maatschappelijk	financieren,	een	vorm	van	financiering	waarbij	overheden	taken	en	
plichten	overdragen	aan	private	partijen	 en	daarbij	 de	publieke	 voorwaarden	bepalen	waarbinnen	
deze	 activiteiten	 plaatsvinden.	 Door	 het	 project	 integraal	 te	 bezien,	 en	 geen	 knip	 te	 leggen	 (zoals	
gangbaar	in	gebiedsontwikkeling)	tussen	ontwikkeling	en	gebruik,	wordt	meer	mogelijk.		

2.	De	doelstelling	van	het	project.	Het	belangrijkste	doel	van	dit	project	 is	een	gezonder	en	vitaler	
Kerkrade.	 Dat	 doel	 wordt	 bereikt	 doordat	 experts	 op	 het	 gebied	 van	 sport,	 gezondheidszorg,	
onderwijs	 en	 voeding	 samenwerken	 en	 integrale	 concepten	 ontwikkelen.	 De	 organisaties	 en	
bedrijven	die	 samenwerken	 in	het	planbureau	ontwikkelen	 integrale	kennis	die	 zij	overbrengen	op	
een	nieuwe	groep	professionals.		
	
3.	 De	 benadering	 van	 duurzaamheid.	 In	 dit	 project	 is	 op	 een	 prachtige	 manier	 zichtbaar	 hoe	
belangrijk	het	voor	een	duurzaam	project	is	om	alle	4	de	pijlers	van	duurzaamheid	te	integreren.		

4.	 Stapsgewijze	 aanpak.	 Het	 ontwikkelingsproces	 is	 complex.	 Daarom	 verloopt	 het	 proces	
stapsgewijs	 en	 niet	 in	 de	 vorm	 van	 een	 blauwdruk.	 Tevens	 wordt	 er	 rekening	 gehouden	 met	 de	
fasering	in	tijd.	

	

4.	Er	wordt	gekeken	naar	de	maatschappelijke	meerwaarde	die	het	
project	oplevert	voor	alle	stakeholders.	
	
Een	 succesvol	 project	 creëert	maatschappelijke	meerwaarde	 voor	 alle	 vijf	 groepen	 actoren	 uit	 de	
quintuple	helix.		
	
Bij	meervoudige	waarde	 creatie	worden	projecten	niet	 alleen	op	 financieel	 vlak	 beoordeeld,	maar	
wordt	er	ook	gekeken	naar	de	toevoeging	van	waarde	op	ecologisch,	technologisch	en	sociaal	vlak.		
	
Center	Court	wil	de	gezondheid	van	de	inwoners	van	Kerkrade	verbeteren	(waarmee	de	kosten	voor	
gezondheidszorg	afnemen).	Daarnaast	wordt	het	onderwijs	beter,	worden	er	door	goed	onderzoek	
effectievere	 interventies	 ontwikkeld	 in	 het	 sociale	 domein	 en	 het	 centrum	 van	 Kerkrade	 wordt	
levendiger.	 Tot	 slot	 kan	 de	 bewegingsboulevard	 op	 het	 Atriumterrein	 met	 sportcomplex	 een	
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inspiratie	 worden	 voor	 andere	 regio’s	 in	 Europa.	 Al	 deze	 aspecten	 zitten	 niet	 in	 een	 klassieke	
begroting	van	een	project,	maar	zijn	wel	van	belang.		
	
De	maatschappelijke	baten	 van	dit	 project	 zullen	 voornamelijk	 te	 vinden	 zijn	op	andere	domeinen	
dan	de	sportbegroting.	Dat	maakt	ook	dat	andere	partners	een	rol	kunnen	spelen.	De	waarde	van	de	
preventie	 van	 zorgkosten	 wordt	 (financieel)	 gewaardeerd	 door	 bijvoorbeeld	 zorgverzekeraars.	 Zij	
zouden	dus	ook	een	bijdrage	kunnen	 leveren	aan	de	realisatie	van	dit	plan.	Ook	de	Provincie	heeft	
een	aantal	doelstellingen	in	de	Sociale	Agenda	die	naadloos	aansluiten	bij	de	ambities	van	dit	project.	
Dit	maakt	het	mogelijk	dat	ook	de	provincie	het	belang	van	dit	project	zou	kunnen	waarderen	met	
een	bijdrage.	
	

5.	De	ontwikkeling	verloopt	wendbaar	of	flexibel.	
	
De	samenleving	verandert	en	innoveert	constant.	Center	Court	kiest	een	ontwikkelstrategie	waarbij	
het	‘elke	dag	een	beetje	beter	kan	worden’,	en	het	concept	kan	meegroeien	met	nieuwe	kennis	en	
inzichten.	 Dus	 vandaag	 beginnen	 met	 de	 kennis	 van	 nu,	 maar	 met	 een	 organisch	
toekomstperspectief.	
	
Zowel	het	concept	als	de	fysieke	omgeving	is	flexibel	van	aard.	Het	is	zo	ontworpen	dat	de	functies	
en	 programmaonderdelen	 los	 van	 elkaar	 gebruikt	 kunnen	worden.	 In	 een	 succesvol	 project	wordt	
niet	alles	dichtgetimmerd.	Er	wordt	rekening	gehouden	met	snelle	(technologische)	ontwikkelingen.	
Met	 de	 kennis	 van	 de	 dag	 proberen	 zo	 goed	mogelijk	 invulling	 te	 geven	 op	 het	moment	 dat	 een	
vraagstuk	zich	voor	doet.	 Immers,	de	kennis	van	nu	 is	morgen	verouderd.	Het	 is	daarom	niet	altijd	
wenselijk	 om	nu	antwoorden	 te	 formuleren	op	 kwesties	 die	 pas	 in	 een	 later	 stadium	om	 invulling	
vragen.	Deze	benaderingswijze	heet	in	de	bedrijfskunde	agile.	

	
	
	 	



	

www.tertium.nl	
10	

	
	
	
AMBITIES	
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1.	 Center	 Court	 is	 over	 3	 jaar	 het	 toonaangevende	 voorbeeld	 om	
vitaliteit	 en	 gezondheid	 te	 bevorderen	 op	 een	 integrale	 wijze.	
	
Door	 de	 combinatie	 van	 onderwijs	 op	 alle	 niveaus,	 onderzoek,	 betrokken	 ondernemers	 en	
maatschappelijke	 organisaties,	 worden	 effectieve	 interventies	 ontwikkeld	 die	 door	 gebruikers	
gewaardeerd	worden.	
	
Center	Of	Excellence	
De	medische	kosten	van	een	aantal	 ziekten	 (zoals	diabetes	en	hart-	en	vaatziekten)	als	gevolg	van	
onvoldoende	beweging	werden	voor	2014	voor	heel	Nederland	berekend	op	471	miljoen	euro	per	
jaar.	 Inclusief	depressie	als	gevolg	van	onvoldoende	beweging	kom	 je	zelfs	op	een	bedrag	van	793	
miljoen	euro	per	 jaar.	De	maatschappelijke	kosten	van	 sportblessures	nemen	ook	 toe.	De	urgentie	
om	effectieve	interventies	te	ontwikkelen	die	de	gezondheid	en	vitaliteit	bevorderen	is	groot.	Met	dit	
initiatief	 kan	 Kerkrade	 zich	 ontwikkelen	 tot	 een	 kennisknooppunt	 dat	 relevantie	 heeft	 voor	 heel	
Nederland	of	zelfs	Europa.	
	
Het	 Center	 of	 Expertise	 onderzoekt	 en	 leidt	 studenten	 op	 in	 de	 praktijk.	 Het	 weet	 door	 de	
samenwerking	 tussen	 wetenschappelijke	 disciplines	 en	 de	 verschillende	 werkvelden	 de	 beste	
interventies	 te	 ontwikkelen	 die	 effectief	 zijn	 en	 door	 gebruikers	 gewaardeerd	 worden.	 De	
samenwerking	 met	 basis-	 en	 voortgezet	 onderwijs	 maakt	 het	 project	 nog	 belangwekkender.	 Dit	
Center	 of	 Excellence	 kan	 hun	 studenten	 een	 unieke	 praktijkomgeving	 aanbieden	 omdat	 op	 het	
Center	Court	alle	voorzieningen	aanwezig	zijn.	
	
Duurzaamheid	in	het	onderwijs	
Het	 primaire	 en	 secundaire	 onderwijs	 kan	 zijn	 leerlingen	met	 de	 voorzieningen	 van	 Center	 Court	
integraal	 duurzaamheidsonderwijs	 aanbieden.	 Voedsellessen,	 sporten	 en	 bewustwording	 over	
duurzame	ontwikkeling	vinden	hier	plaats.		

	

2.	 Center	 Court	 draagt	 bij	 aan	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 circulaire	
economie.	
	
Dat	 grondstoffen	 schaars	 worden,	 is	 geen	 geheim	meer.	 Hergebruik	 van	materialen	 wordt	 steeds	
noodzakelijker.	 Het	 sluiten	 en	 verkorten	 van	 ketens	 is	 hiervoor	 nodig.	 Alle	 partijen	 in	 de	 keten	
moeten	hierbij	betrokken	worden,	ook	huurders	en	financiers.		
	
Regenwater	
Het	regenwater	dat	op	de	daken	valt,	kan	gebruikt	worden	voor	het	zwembad.	Dit	draagt	ook	bij	aan	
de	opgave	voor	klimaatadaptatie	die	ontstaat	de	komende	jaren.	Door	klimaatverandering	verandert	
het	weerpatroon.	Het	zal	vaker	heftiger	regenen	dan	voorheen.	Dit	plan	maakt	de	verwerking	van	dit	
regenwater	op	een	duurzame	manier	mogelijk.		
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Urban	Mining	
Het	 sloopmateriaal	 van	 de	 bestaande	 gebouwen	 wordt	 zoveel	 mogelijk	 hergebruikt,	 bijvoorbeeld	
voor	 de	 aanleg	 van	 de	wegen.	 Er	 zijn	 al	 voorbeelden	 van	 sloopprojecten	 die	materialen	 voor	 99%	
hergebruiken.	 Ook	 in	 Limburg	 zijn	 er	 tal	 van	 initiatieven;	 er	 zijn	 verschillende	 IBA-projecten	 aan	
gewijd.	Resource	Limburg	probeert	een	nieuwe	bedrijfstak	te	ontwikkelen,	die	veel	werkgelegenheid	
kan	creëren.	De	ontwikkeling	van	Center	Court	kan	hierbij	een	rol	spelen.	
		
Stadslandbouw	
Daarnaast	worden	kringlopen	korter	gemaakt.	Op	het	Center	Court	kan	voedsel	verbouwd	worden	
dat	 gebruikt	 wordt	 in	 de	 keukens	 van	 het	 gebied.	 De	 scholen	 kunnen	 hier	 lessen	 verzorgen.	 De	
leerlingen	leren	groente	verbouwen	en	vervolgens	kunnen	ze	deze	samen	verwerken	in	de	keukens.		
Aangezien	kruidenbaden	horen	bij	de	historie	van	het	gebied,	zouden	er	ook	kruidentuinen	kunnen	
komen.	De	kruiden	zouden	gebruikt	kunnen	worden	in	kruidenbaden	van	het	zwembad.	
		
Kennisintensieve	banen	die	vitaliteit	bevorderen	
De	 belangrijkste	 bijdrage	 aan	 de	 lokale	 economie	 betreft	 de	 opleiding	 van	 jongeren	 voor	
kennisintensieve	banen	die	de	vitaliteit	van	burgers	kunnen	bevorderen.	Zij	kunnen	vervolgens	onder	
andere	bij	de	ondernemers	en	organisaties	die	werkzaam	zijn	in	het	Center	Court	aan	de	slag.	Dankzij	
de	 vergrijzing	 is	 er	 sprake	 van	 een	 groeiende	 behoefte	 aan	 mensen	 met	 deze	 competenties.	
	

3.	 Het	 Atriumterrein	 ontwikkelt	 zich	 tot	 een	 gezondheids-
bevorderende	omgeving.	
	
Een	 natuurlijke	 groene	 omgeving	 ondersteunt	 het	 herstellend	 vermogen,	maar	 het	 blijkt	 ook	 een	
actieve,	 gezonde	 leefstijl	 en	 daarmee	 het	 algemene	 welzijn	 te	 bevorderen.	 Center	 Court	 is	 een	
publieke	ruimte	waar	inwoners	uit	Kerkrade	(en	van	daarbuiten)	graag	vertoeven,	en	kunnen	werken	
aan	vitaliteit.		
	
De	gemeente	Kerkrade	ontwikkelt	op	 integrale	beleid	op	het	gebied	van	gezondheidszorg.	Een	van	
de	 uitdagingen	 is	 om	de	 inwoners	 van	 Kerkrade	meer	 in	 beweging	 te	 krijgen.	De	 omgeving	 speelt	
hierin	een	belangrijke	 rol.	Op	het	Atriumterrein	 zijn	diverse	partijen	die	niet	betrokken	 zijn	bij	 het	
Center	Court	concept.	Ook	met	hun	belangen	moet	rekening	gehouden	worden.	
	
Onderzoek	 in	 verschillende	 Europese	 steden	 heeft	 aangetoond	 dat	 de	 kans	 op	 overgewicht	 in	 de	
groenste	buurten	ongeveer	40%	lager	 ligt	dan	in	vergelijkbare	buurten.	 Inwoners	van	deze	buurten	
zijn	gemiddeld	drie	keer	zo	vaak	lichamelijk	actief	als	mensen	in	de	minst	groene	buurt.	

De	 eerste	 wetenschappelijke	 inzichten	 die	 aan	 de	 basis	 liggen	 van	 de	 healing	 environment	 zijn	
ontwikkeld	door	Roger	Ulrich.	Uit	zijn	onderzoek	bleek	dat	patiënten	met	uitzicht	op	groen	na	een	
operatie	minder	 last	 hebben	 van	 complicaties.	 Zij	 hebben	 beduidend	minder	 pijnbestrijding	 nodig	
dan	de	controlegroep	zonder	uitzicht	op	een	groene	omgeving.		
	
Deze	bevindingen	hebben	geleid	tot	veel	nieuwe	onderzoeken	die	de	relatie	tussen	welzijn	en	groen	
bevestigen.	 De	 healing	 environment	 heeft	 invloed	 op	 de	 behandeling	 van	 stress,	 depressie,	
cognitieve	problemen,	maar	ook	op	de	behandeling	van	obesitas	en	het	tegengaan	van	lichamelijke	
inactiviteit.		
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Steeds	meer	ziekenhuizen	en	zorginstellingen	transformeren	hun	steriele	tl-verlichte	gebouwen	naar	
een	healing	environment.	Het	 is	een	ontwerpprincipe	waarbij	een	gebouw	zo	 is	 ingericht	dat	deze	
het	 welzijn	 van	 de	 gebruikers	 bevordert	 en	 stress	 vermindert.	 Door	 in	 het	 ontwerp	 rekening	 te	
houden	met	het	gebruik	van	groen,	natuurlijke	elementen,	daglicht	en	voldoende	toegang	tot	frisse	
lucht,	ondersteunt	de	omgeving	bij	de	psychologische	aspecten	van	ziekte	en	genezing.	De	focus	ligt	
op	het	sterker	en	vitaler	maken	van	de	mens	in	een	holistisch	perspectief.	
	

4.	Center	Court	heeft	de	ambitie	energiepositief	te	zijn.	
	
Energie	is	veel	meer	dan	alleen	elektriciteit	en	warmte.	Een	vitaal	leven	geeft	energie.	Dit	project	wil	
de	energieke	samenleving	in	de	meest	brede	zin	van	het	woord	bevorderen.	Als	symbool	voor	deze	
brede	ambitie	zal	het	Center	Court	pogen	om	energiepositief	te	zijn	op	alle	mogelijke	manieren.	
	
De	 ambitie	 van	 Center	 Court	 om	 bij	 te	 dragen	 aan	 een	 gezonde	 samenleving,	 betekent	 ook	 een	
energiekere	samenleving.	Center	Court	wil	deze	energie	opwekkende	ambitie	ook	 laten	terugkeren	
in	andere	onderdelen	van	het	project.	Het	meest	symbolische	onderdeel	daarvan	is	het	streven	naar	
energie-neutraliteit	van	het	hele	Atriumterrein.	
	
Een	energiepositief	gebied	voorziet	in	de	eigen	energiebehoefte	(apparaten,	verlichting	verwarming	
etc.),	waarbij	 het	 productieoverschot	wordt	 terug	 geleverd	 aan	het	 net.	 Technisch	 gezien	 is	 dat	 al	
mogelijk.	 Al	 in	 2011	 had	 een	 middelbare	 school	 in	 Eindhoven	 de	 primeur.	 ‘Daarmee	 is	 het	 de	
standaard	 voor	 de	 school	 van	 morgen’	 aldus	 architect	 Thomas	 Rau.	 Naast	 het	 gebruik	 van	
zonnepanelen	 zijn	er	 vele	opties	 voor	de	gebouwde	omgeving	van	het	Center	Court.	 Ter	 inspiratie	
een	aantal	voorbeelden.	
	
Warmte	Koude	Opslag	
Warmte	en	 koude	 kunnen	worden	hergebruikt	 door	 gebruik	 te	maken	 van	Warmte	Koude	opslag.	
Daarnaast	wordt	 er	 op	dit	moment	onderzoek	 gedaan	naar	 het	 gebruik	 van	mijnwater.	 Een	 lokaal	
warmtenet,	 waarbij	 de	 warmte	 van	 de	 polikliniek	 gebruikt	 wordt	 voor	 de	 verwarming	 van	 het	
zwembad	zou	onderzocht	kunnen	worden.		
	
Riothermie		
Riothermie	is	een	techniek	waarbij	thermische	energie	(warmte	of	koude)	uit	afvalwater	terug	wordt	
gewonnen.	Met	de	teruggewonnen	energie	kunnen	gebouwen	verwarmd	worden	die	in	de	nabijheid	
van	 de	 riolering	 staan.	 De	 techniek	 is	 toepasbaar	 op	 zowel	 gezuiverd	 als	 ongezuiverd	 afvalwater.	
Daardoor	 kunnen	deze	 gebouwen	 verwarmd	worden	 zonder	 gebruik	 te	maken	 van	 gas.	 Sinds	 kort	
maakt	 het	 Vellesan	 College	 in	 IJmuiden	 gebruik	 van	 een	 riothermisch	 verwarmingssysteem.	 Ook	
zwembad	’t	Bun	in	Urk	en	Zwembad	Tijenraan	in	Raalte	worden	verwarmd	met	rioolrestwarmte.		
	
Mijnwater	(geothermie)	
In	 de	 gemeenten	 Kerkrade	 ligt	 een	 heel	 groot	 mijngangenstelsel.	 Sinds	 de	 sluiting	 van	 de	
steenkoolmijnen	zijn	deze	gangen	volgelopen	met	grondwater.	Dit	water	wordt	op	natuurlijke	wijze	
door	de	aarde	opgewarmd.	In	Heerlen	is	de	eerste	mijnwaterenergiecentrale	geopend	die	het	warme	
water	 via	 putten	 op	 boort	 en	 delen	 van	 de	 stad	 er	mee	 verwarmt.	 Naar	 verwachting	 zijn	 ook	 de	
mijnen	in	Kerkrade	geschikt	om	als	WKO	te	fungeren.	
	



	

www.tertium.nl	
14	

Kantoren	
Kantoren	moeten	 in	 2023	 Energielabel	 C	 hebben.	 Bedrijven	 vallen	 onder	 de	wet	milieubeheer	 en	
voor	 grote	 bedrijven	 geldt	 dat	 zij	 alle	 maatregelen	 die	 zij	 binnen	 5	 jaar	 kunnen	 terugverdienen	
moeten	nemen.	De	gemeente	dient	hierop	te	handhaven.	ABN	Amro	heeft	in	2015	laten	zien	dat	zij	
met	een	terugverdientijd	van	zes	jaar	een	gebouw	in	Alkmaar	energieneutraal	hebben	gemaakt.	Dit	
maakt	de	business	case	steeds	interessanter.	Volgens	velen	 is	verduurzamen	van	vastgoed	een	wijs	
investeringsbesluit,	ook	gezien	regelgeving	die	aangescherpt	zal	worden.	
	

5.	 Center	 Court	 heeft	 een	 zeer	 duurzaam	 sportcomplex	 en	
zwembad.	
	
Een	duurzame	sportvoorziening	 is	aantrekkelijk	vanwege	de	bijdrage	aan	het	welbevinden	van	alle	
Kerkraders.	Het	 levert	hen	kwaliteit	 van	 leven	 in	alle	opzichten.	Center	Court	heeft	de	ambitie	om	
een	sportaccommodatie	te	exploiteren	die	op	alle	pijlers	duurzaam	is.	Een	fijne	en	inspirerende	plek	
voor	Kerkraders	om	te	sporten	en	samen	te	komen.	
	
Veel	 gemeentes	 staan	 zich	 erop	 voor	 een	 duurzaam	 sportcomplex	 of	 zwembad	 te	 hebben.	 De	
meeste	 van	 deze	 voorbeelden	 richten	 zich	 alleen	 op	 ecologische	 duurzaamheid.	 	 Dat	 is	 niet	
verstandig.	 Een	 fantastisch	 ecologisch	 verantwoord	 zwembad	 dat	 niet	 bezocht	 wordt,	 is	 geen	
duurzame	 investering.	 De	 economische	 en	 financiële	 haalbaarheid	 en	 maakbaarheid	 voor	 het	
realiseren	van	een	sportcomplex	bepalen	ook	de	duurzaamheid.	Een	duurzaam	zwembad	wordt	zo	
ontworpen	dat	het	ook	in	de	toekomst	nog	waarde	kan	houden.	Zo	heeft	de	gemeente	Almere	een	
gebouw	demontabel	ontworpen	waarbij	de	zwemfunctie	kan	worden	verwijderd.			

Duurzaamheid	kent	vele	vormen.	Een	aantal	inspirerende	voorbeelden:	

Chloor	minimalisatie	
In	 duurzame	 zwembadcomplexen	 wordt	 het	 gebruik	 van	 chloor	 geminimaliseerd.	 Chloor	 is	
milieuonvriendelijk	 en	 heeft	 een	 nadelig	 effect	 op	 de	 gezondheid.	 Het	 zwembad	 ’t	 Bun	 in	 Urk	 is	
overgeschakeld	op	een	‘Anti-Oxidatie	Systeem’.	Dit	systeem	elimineert	het	gebonden	chloor	met	UV-
straling	waardoor	het	zwemwater	minder	chloor	bevat.		
	
Energieneutraal	
Het	 Thialf	 stadion	 wil	 per	 2020	 zelfvoorzienend	 qua	 energie	 zijn.	 Om	 dat	 te	 bereiken	 hebben	 ze	
onder	andere	5000	zonnepanelen	geplaatst.	Door	goede	isolatie	hebben	ze	de	energievraag	met	50%	
verminderd.	Als	eerste	stadion	leveren	ze	energieoverschotten	terug	aan	het	net.		

Regenwateropvang	
Het	Noorderparkbad	 in	Amsterdam	heeft	een	systeem	ontwikkeld	om	hemelwater	te	recyclen.	Het	
regengordijn	 is	als	een	voile	om	de	gevel	gedrapeerd	en	voert	het	water	af.	Met	de	opvang	van	en	
hergebruik	van	regenwater	bespaart	het	Noorderparkbad	tienduizenden	liters	water	per	jaar.	


