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Vis en tomaten uit Heerlen

door Wiel Beijer

S

Stadslandbouw en opwek-
king van schone energie
zijn kernpunten van het
EcoGrowth Center dat in
2012 wil openen in het oude
CBS-gebouw in Heerlen.

S tel je voor. Op de begane
grond staan enorme water-
bassins waarin duizenden
tilapiavissen zwemmen. Er

boven op de eerste etage worden
duizenden kilo’s trostomaten met
de dag roder van kleur.
Het kan in 2012 werkelijkheid wor-
den in het Eco Growth Center dat
Walas Concepts volgend jaar wil
openen in het leegstaande 36.000
vierkante meter grote CBS-gebouw
in Heerlen.
Vis en tomaten uit Heerlen? „Dat
kan heel goed. Groente, fruit, krui-
den, het kan allemaal. Zoals we op
of naast het CBS-gebouw ook een
rondeel willen bouwen. Dat is een
open en voor iedereen toegankelij-
ke kippenstal waar kippen hun eie-
ren leggen voor consumptie. Nie-
mand heeft er last van, er is geen
stankoverlast, niets. Ons rondeel is
gebouwd zoals een kip zijn eigen
stal zou ontwerpen en wordt zelfs
door Wakker Dier aanbevolen”,
zegt landbouwwetenschapper dr.
Henk van Latesteijn, partner in het
project voor wat betreft het onder-
deel cityfarming.
Terug naar de ‘CBS-tomaten’. Die
worden bemest met de poep van
de ‘CBS-vissen’. „Dankzij die vis-
poep wordt het voedselrijk water
dat je als mest aan de tomaten
geeft. Daarna wordt het water ge-
zuiverd en gaat het weer terug naar
de bassins. Er vindt geen waterver-
ontreiniging plaats. Er is ook geen
afvalwater van de viskwekerij en
geen uitspoelwater van de tomaten-
kwekerij. Dat is het grote voordeel
van het samenbrengen diverse pro-
ductie-onderdelen in een gebouw.
Dan krijg je een perfecte kring-
loop”, zegt Henk van Latesteijn.
Als het ministerie van Financiën
meewerkt en het kantoorcomplex
gratis of voor weinig geld wil over-
dragen - onafhankelijke taxateurs
buigen zich momenteel in op-
dracht van het ministerie en de ge-
meente over de economische waar-
de van het complex - en als de ge-
sprekken met de banken voorspoe-
dig verlopen, kunnen begin 2012 de
eerste stekjes geplant worden. „We
willen snel in een demonstratie-op-
stelling laten zien wat kan, wat wij
in Heerlen op het gebied van stede-
lijke voedelproductie willen ont-
wikkelen. Dat tilapia-tomatensys-
teem kunnen we meteen starten.
Het geheel is ontwikkeld en is opge-
slagen in Brabant. Het is een kwes-
tie van plaatsen en beginnen. Op
die manier willen we agrarische on-
dernemers motiveren om in Heer-
len te investeren. Die mensen moet
je eerst tonen wat kan”, vervolgt
Henk van Latesteijn.

Met zijn bedrijf Value Mediation
Partners doet hij al zes jaar in diver-
se projecten in Nederland praktijk-
ervaring op met stadslandbouw.
„Wat Gerben van Straaten met Wa-
las Concepts doet in vastgoedont-
wikkeling, doen wij in agrarische
ontwikkeling. Ik heb inmiddels ont-
dekt wat wel en wat niet werkt.”
Gerben van Straaten van Walas
Concepts: „Als Henk dit alleen zou
moeten doen in dit complex, lukt
het niet. Dan moet hij te veel geld
meekrijgen. Maar juist door in het
Eco Growth Center de mix van city-
farming, smart services, nieuwe
energie en creatieve industrie toe te
passen, kan het wel. Daarmee krijg
je een hoop innovatie in een pro-

ject: economische vernieuwing,
agrarische vernieuwing, technische
vernieuwing en stadsvernieuwing.”
Henk van Latesteijn heeft met zijn
cityfarming-ideeën contacten in
landen als China en India. „Wij Ne-
derlanders hebben een naam op
dit gebied, maar als de mensen in
het buitenland vragen waar ze die
projecten van landbouw met geslo-
ten kringloop in de praktijk kun-
nen zien, is er in Nederland niets.
Je moet het ergens uitwerken en la-
ten zien. Stedelijke nieuwbouw is
veel te duur, maar in een bestaand
gebouw wordt het een ander ver-
haal. Dan is het geen futuristische
droom van een architect, maar kan
het uitgevoerd worden.”

De landbouwwetenschapper bena-
drukt dat hij in Heerlen iets wil
doen dat er op die schaal nog niet
is. Het wordt een procestechnische
manier van landbouw bedrijven.
„Wat wij gaan doen, voldoet aan al-
le gezondheidseisen. Niemand
hoeft bang te zijn voor enge bacteri-
ën op de kiemgroente. Het is alleen
een heel ander bedrijf dan de am-
bachtelijke boer die wij kennen. De
traditionele landbouw is seizoensar-
beid. Dit wordt procesindustrie. 24
uur per dag, zeven dagen per week,
365 dagen per jaar wordt er gepro-
duceerd. Het wordt niet een kwes-
tie van planten, maar van plannen.
Welk product heb ik op welk mo-
ment nodig. En hoeveel?”

Volgens Henk van Latesteijn kun-
nen straks in het oude CBS-ge-
bouw vrijwel alle versproducten
verbouwd worden. „Geen bulk, zo-
als graan, daar heb je grote opper-
vlakten voor nodig. Maar het liefst
hoogwaardige producten met een
toegevoegde waarde. Duurder fruit
en groente, kruiden, vis, garnalen.
Die producten kunnen we afzetten
in een groot gebied rondom Heer-
len waar miljoenen mensen wo-
nen”, zegt de bevlogen landbouw-
wetenschapper.
Volgens hem moet het Eco Growth
Center straks zijn geld verdienen
met de afzet van producten in deze
regio. Daarnaast is het zaak system-
nen te ontwikkelen die, als ze een-
maal goed blijken te werken, geëx-
porteerd kunnen worden.
Voor het onderzoek naar de verbe-
tereing van de processen, de gewas-
sen en het opwekken van allerlei
vormen van energie wordt straks
nauw samengewerkt met de Uni-
versiteit Wageningen en de Tecni-
sche Universiteit Claustal-Zellerfeld
in Duitsland. „Pas afgestudeerde
wetenschappers van die universitei-
ten kunnen hier als jonge onderne-
mers ondersteund door die univer-
siteiten onderzoek doen. We heb-
ben ook contacten gelegd met de
Technische Universiteit Delft op
het gebied van waterprocessing en
waterzuivering en met de Techni-
sche Universiteit van Aken op het
gebied van energie-opwekking.”
Verse vis en tomaten uit de voor-
malige Mijnstreek. Het is even
wennen.
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� Kernelementen: stadslandbouw, schone energiewin-
ning,kenniseconomie, kantoren en creatieve industrie
in het 36.000 vierkante meter grote leegstaande
CBS-complex in Heerlen. Geplande start 2012

� Projectleiding: Walas Concepts Rotterdam

omaten uit

� Gemeente Heerlen is enthousiast en noemt het een
levensvatbaar landelijk voorbeeldproject. Wethouder
Riet de Wit: „We willen dit heel erg graag omdat we
op deze manier nieuwe bedrijvigheid naar de stad
kunnen halen.”

Gerben van Straaten:

uit Heerlen

„Het is lastig om voor het voormalig CBS-gebouw één gebruiker te vinden.
Dus zijn wij gaan zoeken naar meerdere functies; een slimme mix die
belangrijk kan zijn voor de stedelijke ontwikkeling in Parkstad.”

Gerben van Straaten:

Sfeerimpressie van de toekomstige CBS-omgeving. Foto beneden: vissen en tomaten kweken in één gebouw  foto’s Value Mediation Partners


