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GEMEENTE SOMEREN EN DE LOODS ARCHITECTEN  
Ruben van Wuijtswinkel, Iza Kuijpers, Mart Bekkers, Stan de Graaf  

Gedurende het afgelopen jaar zijn wij bezig geweest met 

het ontwerpen van een 'duurzame' wijk. Deze opdracht is 
gedaan in opdracht van het architectenbureau uit Aarle-

Rixtel genaamd ‘De loods architecten en adviseurs’. Het 

probleem wat centraal stond in de meesterproef is: het 
verbannen van fossiele brandstoffen uit de 

nieuwbouwwijk in Someren. Om tot een oplossing te 
komen was het van belang dat er vooronderzoek gedaan 

werd in verschillende duurzame oplossingen, hiervoor 
heeft elk teamlid van onze groep zich gespecialiseerd in 

één bepaalde richting. De richtingen waren: zon, water, 

wind en afval. Ieder heeft individueel zich verdiept in zijn 
specialisatie, hierbij was het ook belangrijk om 
berekeningen te doen bij elke duurzame oplossing om zo 
tot een conclusie te komen dat sommige oplossingen 

helemaal niet zo rendabel zijn en dus niet geschikt en 
sommige oplossingen zijn juist wel geschikt.  

Met deze conclusies konden we gaan brainstormen, 

hieruit kwamen twee extreme varianten, namelijk op 

woningniveau en op wijkniveau. Op wijkniveau had de 
opdrachtgever natuurlijk eisen gesteld waar de oplossing 
aan moest voldoen, één  van de belangrijkste eisen was 
het gebruik maken van de omgeving en de beschikbare 

faciliteiten. Hiervoor is dan ook een uitgebreide analyse 
voor gedaan om de mogelijkheden van het gebied te 

onderzoeken. 

 

Oplossing op wijkniveau: 

Op wijkniveau zijn wij uiteindelijk tot het idee van een 
zonnepanelen-geluidsmuur gekomen aan de zuidkant van 

het gebied. Met 6000 zonnepanelen zal dan 47 % van het 
totale verbruik van de wijk dekken, deze  muur zal 

daarnaast ook jaarlijks meer dan 3 miljoen liter 
hemelwater opvangen, genoeg voor de totale wijk. En als 

laatste zal er ook één grote windturbine geplaatst worden 
met een jaar-opbrengst van 4000 MWh. 

Oplossing op woningniveau:  

Op woningniveau was het idee om met verschillende 

oplossingen te komen om het verbruik van elektriciteit en 
fossiele brandstoffen binnenshuis te beperken. Eén van 
de oplossingen is de power-window dat stroom opwerkt 
door een speciale zonne-coating en zonnecellen in de 

zijkant van het kozijn. Maar ook de waterbesparende 
douche die per douche beurt tot wel 90 % water en 80 % 

elektriciteit bespaart is een hele duurzame oplossing. Op 

het gebied van wind is een Montana windmolen die per 
jaar bijna 2.700 kWh opbrengt het meest rendabel. Maar 

voor het compenseren van de elektriciteitskosten van één 
huis zijn er minstens 2 Montana windmolens nodig. 

Op het gebied van afval is er een combinatie gemaakt 

tussen de twee extremen. Op woningniveau  moet de 
gootsteen vermaler al het groente en fruit afval verwerken 
en via de leidingen naar de zuiveringsinstallatie 

transporteren. Op wijkniveau moet het afval van de 
gootsteen vermaler in de zuiveringsinstallatie verwerkt 

worden en het ontstane biogas kan gebruikt worden bij 
het verwarmen van bijvoorbeeld de huishoudens.

‘IN HET EXTREME HEEFT HET LEVEN 

ZIJN WAARDE, IN HET GEMIDDELDE 

ZIJN BEHOUD’ – GODFRIED BOMANS 
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DE NIEUWE HOEVE IN SOMEREN 


