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Nieuwe energie voor Heerlen

door Wiel Beijer

S

Een EcoGrowth Cen-
ter in het voormalige
CBS-gebouw in Heer-
len. In 2012 moet het
al van start gaan. To-
maten en vis kweken,
energie opwekken en
meer nieuwe bedrij-
vigheid en arbeids-
plaatsen in een afge-
schreven kantoor-
pand. Goed voor
2000 banen.

S amen met vertrekkend
PvdA-wethouder Lex
Smeets heeft ze hard aan
dit project getrokken, zegt

SP-wethouder Riet de Wit. „We
willen dit als stad heel erg graag,
omdat we op deze manier nieuwe
bedrijvigheid naar de stad kunnen
halen. Bedrijvigheid die je normaal
niet zou binnenhalen, zoals de
Wageningen Universiteit die hier
een innovatief landbouwconcept
wil opzetten.”
De gemeente is enthousiast en ook
CDA-minister Maxime Verhagen
(Economische Zaken) reageerde on-
langs zeer positief toen hij het inno-
vatieve plan voor het leegstaande
CBS-kantorencomplex onder ogen
kreeg. Het wachten is op CDA-mi-
nister Piet Hein Donner (Binnen-
landse zaken), die per brief om
steun voor het project is gevraagd.
„Het is een levensvatbaar concept.
Mits we het gebouwencomplex
voor een symbolisch bedrag van de
Rijksgebouwendienst kunnen krij-
gen. Dan kunnen wij het overdra-
gen aan Walas Concepts, die het
dekkend kan exploiteren. Of er in
de toekomst winst te maken valt,
moet nog blijken. Maar als het ge-
bouw leeg blijft staan, verloedert
het alleen maar en levert het hele-
maal niets op”, zegt de Heerlense
SP-wethouder.
Walas Concepts was al geruime tijd
met de gemeente Heerlen in ge-
sprek over de gevolgen van de be-
volkingskrimp en de leegstand in
de stad. „Het is lastig om voor het
voormalige CBS-gebouw één ge-
bruiker te vinden. Dus zijn wij
gaan zoeken naar meerdere func-
ties, waardoor het geheel minder
snel onrendabel wordt. We hebben

gekeken van studentenhuisvesting
tot city farming en zochten vooral
naar een slimme mix die belangrijk

Bedrijvigheid
naar stad halen

kan zijn voor de stedelijke ontwik-
keling in Parkstad”, zegt directeur
Gerben van Straaten.
Volgens hem hebben enkele moge-
lijke partners al toegezegd om zich
in het CBS-gebouw te vestigen.
„De Wageningen Universiteit wil
hier in samenwerking met een
Duitse universiteit energie opwek-

ken uit planten. Het Servicebureau,
belast met reïntegratie, is geïnteres-
seerd. In Hengelo is dit bureau erg
succesvol is in het weer aan het
werk zetten van mensen. De ge-
meente Heerlen wil daar bij aan-
sluiten. Zelf gaan we een eigen
maatschappij in Heerlen oprichten
die zich bezighoudt met de exploi-
tatie, de marketing, de techniek en
andere zaken aangaande het
EcoGrowth Center. We gaan zon-
en windenergie opwekken en deel-
nemen aan het Heerlense Mijnwa-
terproject. Ook is het de bedoeling
dat de daken en de gevels van het
complex groen worden.”
Gebruikers moeten huur betalen,
maar alles wat nieuw en innovatief
is moet ‘gemakkelijk kunnen in-

stappen’. Desnoods in het begin
zonder huurprijs. „De creatieve be-
drijvigheid die er nu al gevestigd is
via beheerder Camelot kan gewoon
in het gebouw blijven en we hopen
dat de belastingdienst die in het
oude hoofdkantoor van de Oranje
Nassau-mijn zit ook blijft. Dat kun-
nen aanjagers zijn. Ook hopen we
dat in één vleugel de gewenste uit-
breiding van het Nederlands Mijn-
museum komt. Zo wordt het een
gebouw van de stad en van de men-
sen.” Het terrein van het CBS
wordt openbaar. Alle hekwerken
verdwijnen, „voor een prettig pu-
bliek domein in Heerlen.”
Het voormalige CBS-complex is
eigendom van de overheid. Wet-
houder Riet de Wit (Economie,

centrum) onderhandelt met de
rijksdienst om het gebouw in eer-
ste instantie gratis of tegen een

Slimme mix van
functies in CBS

zeer lage huur te kunnen exploite-
ren. De marktwaarde van het ge-
bouw is op dit moment immers
laag. „Wij willen graag dat we waar-
de kunnen opbouwen en niet dat
de waarde vooraf wordt vastge-
steld. Je moet mensen de kans ge-
ven iets op te bouwen. Dat kan via
inloophuren, die omzet- of presta-

tie-afhankelijk zijn. Als we het ge-
bouw tegen een lage waarde kun-
nen verwerven is de financiering
rond. Dan kunnen we in januari
meteen beginnen, kunnen we de
zaken in het voorjaar opstarten, in-
clusief het planten van gewassen,
en kan tegen de zomer al het we-
reldrestaurant openen waar ge-
kookt wordt met producten uit het
CBS-gebouw”, zegt Gerben van
Straaten optimistisch.
„Stel je eens voor dat straks produc-
ten uit het CBS-gebouw gebruikt
worden in gerechten van restau-
rants in Heerlen en omstreken. Dat
zou toch mooi zijn”, zegt Riet de
Wit. Zij gelooft er in: „Dit is een le-
vensvatbaar concept dat een lande-
lijk voorbeeldproject kan worden.”

De toekomstige bedrijvigheid rond het oude CBS-complex zou er zo uit moeten gaan zien.  foto Walas Concepts

Nieuwe energie voor Heerlen


