
Think like 
an astronaut 

ontwikkel een stadswijk 
als ruimteschip 



voorwoord
paul koemans Roeland van der schaaf
Voor u ligt het inspiratieboekje van de 
challenge ‘Think like an astronaut: ontwik-
kel een stadswijk als ruimteschip’ die de 
EFGF samen met de gemeente Groningen 
heeft georganiseerd. Mijn visie is dat we 
steeds meer toegaan naar afval- en  
waterverwerking aan de bron. We krijgen 
circulaire installaties en voorzieningen in 
huis of omgeving en ook waterschappen 
moeten daarbij breder kijken dan alleen 
water. Daarom ben ik erg blij met 
de inspirerende ideeën die de 
challenge heeft opgeleverd!

Paul Koemans, directeur 
waterschap de Dommel en 
voorzitter Stuurgroep EFGF

Als gemeente hebben wij een enorme 
bouwopgave op het vlak van o.a. wonin-
gen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur. 
En alles bouw je voor decennia, dus is het 
erg belangrijk dat het duurzaam en circu-
lair gebeurt. Daarom ben ik erg blij dat 
de Energie- & Grondstoffenefabriek ons 
benaderde om samen deze challenge te 
organiseren. De ingediende ideeën inspire-
ren ons nu al bij onze bouwopgave!

Roeland van der Schaaf,  
wethouder ruimtelijke orde-
ning gemeente Groningen



Steden zijn grootverbruikers van water, 
grondstoffen en energie. Maar in een  
toekomstige circulaire economie zijn deze 
stromen niet meer (ruim) beschikbaar. In 
een ruimteschip is dat nu al zo, iedere  
gram die extra mee de ruimte in moet, 
kost veel extra brandstof. Water en voedsel 
moeten dus zoveel mogelijk hergebruikt 
worden en binnen in het ruimteschip  
worden geproduceerd met wat er al is. 

Stel je eens voor dat een wijk in een stad 
net als een ruimteschip volledig zelfvoor-
zienend is qua energie, water én voedsel. 
Hoe zou zo’n wijk er dan uit zien? Welke 
faciliteiten zijn nodig? Hoe wordt het ge-
organiseerd? Gebruik het perspectief van 
een astronaut om naar de stadswijk van 
de toekomst te kijken en laat daarbij alle 
bestaande beelden van stadsmanagement 
en status quo los.

Think 
like an 
astronaut
Je omgeving is een ruimte
schip. Er is geen mogelijk
heid voor meer nieuwe 
grondstoffen. Je moet het 
doen met wat er al is.



Over ons

De Energie- & Grondstof-

fenfabriek houdt zich al 

ruim 10 jaar bezig met het 

versnellen van de terug-

winnen van alles wat van 

waarde is uit afvalwater. 

De laatste tijd leggen we 

de focus daarnaast meer 

op de (afval)waterketen in 

een toekomstige circulaire 

economie. We geloven dat 

de waterschappen hierin 

niet alleen kunnen optrek-

ken, maar de samenwer-

king moeten zoeken met 

andere partijen in de water-

keten. Denk daarbij in ieder  

geval aan gemeenten, 

maar ook aan woningbou-

wers, drinkwaterbedrijven 

en bewoners.

De challenge
De Energie- & Grondstoffenfabriek (EFGF) organiseerde in samenwerking 
met de gemeente Groningen de challenge ‘Think like an astronaut: ontwikkel 
een stadswijk als ruimteschip’. Hoe ziet een zelfvoorzienende stadswijk eruit: 
wat voor soort technieken zijn er nodig, hoeveel ruimte hebben deze nodig 
en waar zouden ze geplaatst kunnen worden? We daagden iedereen uit om 
met ons mee te denken en briljante ideeën te uploaden via het Winnovatie-
platform. 

De challenge bracht ons veel nieuwe en inspirerende ideeën. Alle 
ideeën zijn beoordeeld door een breed samengestelde jury  
bestaande uit:
• Roeland van der Schaaf wethouder gemeente Groningen en  
   tevens voorzitter van de jury
• Rob Suters directeur Semilla IPStar (inzet patenten ruimtevaart)
• Chris Monaghan Metabolic
• Noor Huitema-Hellemans mede-oprichtster Copper8
• Rolf van Boxmeer architect, oprichter Minitopia
• Paul Koemans voorzitter Stuurgroep EFGF en directeur water-
   schap De Dommel
• Enna Klaversma EFGF (secretaris jury)

Het beste idee ontving € 7.500 voor de verdere ontwikkeling. 
Lees in dit boekje welke briljante ideeën er zijn ingediend en wie 
de hoofdprijs heeft gewonnen!Bekijk

de ideeën 

online

https://www.winnovatie.nl/challenge/think-like-an-astronaut-ontwikkel-een-stadswijk-als-een-ruimteschip-afgesloten


De veenmarke 
Marco van Schaik van hoogheem
raadschap De Stichtse Rijnlanden

De Veenmarke is een circulaire wijk in een veengebied, gebaseerd op het eeuwenoude 
Marken-principe. De Marke is een gebied dat in collectief eigendom is van een gemeen-
schap. In de Veenmarke voert een bewonersvereniging de collectieve taken uit, zoals 
voedselproductie, energieopwekking en water. Voor voedsel worden onder andere wa-
terbuffels en natte teelten gebruikt, water wordt lokaal geproduceerd uit hemelwater en 
energie met aquathermie. In de Veenmarke worden drijvende kavels toegepast, op het 
veen, die daardoor met de waterstand mee kunnen bewegen. De waterstand hoeft dus 
niet meer verlaagd te worden, waardoor veenafbraak wordt gestopt. 
Integendeel: door de stand ieder jaar te verhogen, wordt veenaan-
maak en daarmee CO2 vastlegging gestimuleerd!

Hoofdprijswinnaar 
challenge!

Roeland van der Schaaf, wethouder gemeente Groningen over De 

Veenmarke: 

“Een goed uitgewerkt concept waarin over veel aspecten is nagedacht. 

De manier waarop de governance is uitgewerkt is sterk. Het mooiste 

van dit plan is dat het de aarde ook wat teruggeeft.” 
Bekijk
online

https://www.efgf.nl/de-veenmarke


Global Goals 
Community Wijk 1 
ad vlems Een concept dat al gerealiseerd wordt in Ecodorp 

Boekel en waarbij de Sustainable Development Goals 
als leidend principe worden gebruikt. Het bestaat  
geheel uit sociale huurwoningen, met onder andere 
verwarming met een basaltaccu, hemelwaterherge-
bruik en voedsel uit een voedselbos. De huur die de 
bewoners betalen komt, na  
afbetaling van de leningen,  
volledig ten goede aan het  
realiseren van nieuwe Global 
Goals Community wijken.  
Verder bepalen en organiseren 
de bewoners in allerlei werk-
groepen zelf alles wat er in de 
wijk gebeurt. 

Tweede 
prijs

Bekijk
online

https://www.ecodorpboekel.nl/ggcwijk1/


Coöperatief Multi 
Diensten Nutsbedrijf  
Diederik van Duuren van WML

Er worden in Nederland en daarbuiten momenteel 
meerdere wijken gebouwd met duurzame, circulaire 
technieken voor o.a. lokale afval(water)verwerking en 
hergebruik. Er zijn echter veel barrières die ontwikke-
ling van dit soort wijken lastig maken, bijvoorbeeld 
het feit dat financiële prikkels niet bij de juiste partij-
en terecht komen. In een coöperatieve multi-diensten 
nutsbedrijf, waarin bewoners, gemeente, drinkwater-
bedrijf en waterschap aandeelhouder worden, komen 
die prikkels wel bij de juiste partij terecht. Daardoor is 
het nutsbedrijf in staat om op wijkniveau taken over 
te nemen die lokaal duurzamer kunnen dan centraal. 
Zo’n nutsbedrijf is daarmee een belangrijke stap om 
te komen tot zelfvoorzienende wijken.

Noor Huitema,  

mede-oprichter 

Copper8 over Coöpe-

ratief Multi-diensten 

nutsbedrijf:   

“De lokale focus met 

de maatschappij als 

aandeelhouder van al 

die nutsvoorzieningen 

en daar direct invloed 

op uitoefenen is heel  

inspirerend om te 

zien.”

Derde prijs



Zelfvoorzienende 
piramidestad  
Aad Breed (architect en filosoof) 
Voor het oplossen van het wereldwijde klimaat- en voedsel- 
probleem moeten voortaan compacte, zelfvoorzienende steden  
gebouwd worden. In een zelfvoorzienende piramidestad bevin-
den wonen, werken, ontspannen en voedselproductie zich op 
loopafstand, rondom grote autoloze pleinen. Door de compacte 
opzet zijn (vracht)auto’s en openbaar vervoer niet meer nodig. 
Voedsel wordt geproduceerd met hoog productieve stadsland-
bouw met LED-verlichting onder de gebouwen, energie komt uit 
geothermie. Piramidesteden kunnen gebouwd worden door werk-
lozen, die er daarna gratis kunnen wonen en eten. Hierdoor zijn 
de steden ook een oplossing voor armoede en honger. Heerhugo-
waard overweegt als eerste gemeente een piramidestadje van  
4 ha te bouwen!

Vierde prijs

Rolf van Boxmeer, architect 

en oprichter Minitopia over 

over de Zelfvoorzienende 

piramidestad:  

“De piramidestad is echt 

een totaalconcept. De am-

bitie is groot.” 

Bekijk
online

http://www.piramidestad.nl/


Dutch climate
tower  
Oscar Helsen van Hoogheemraadschap van Delfland 

De Dutch Climate Tower is een architectonisch hoogstandje,  
zowel visueel als pragmatisch: het combineert 500 appartemen-
ten met water- en energieopslag en stadslandbouw. In de kelder 
wordt afvalwater met innovatieve technieken opgewerkt tot 
grondstoffen en schoon water. De toiletbrillen bevatten senso-
ren, zodat bij ieder toiletbezoek de gezondheid van de bewoners 
gecheckt wordt en direct gecommuniceerd naar hun arts. Ook 
de koelkasten zijn slim: ze hebben een vulsysteem aan de ach-
terkant die automatisch de producten die op zijn bijvult vanuit 
de stadslandbouw! De Dutch Climate Tower moet ontwikkeld 
worden door een enthousiast multidisciplinair team met onder 
andere architecten, gezondheidsdeskundigen, agrariërs, steden-
bouwkundigen, kunstenaars én enthousiaste bewoners.

Vijfde prijs

Rob Suters, directeur 

Semilla IPStar over 

Dutch Climate Tower: 

“Een integraal concept 

dat veel uitdagingen 

aanpakt. Het idee laat 

zien dat systeemdenken  

    voorwaarde is   

   voor oplossin-

   gen. Lof voor 

   dit idee.” 

Bekijk
online

https://www.youtube.com/watch?v=ZAp7Zr00Pe4


Sociaal netwerk 
vervangt en ondersteunt fysiek netwerk   
LukaS SChoENMakERS van waterschap Brabantse Delta
Infrastructuur loopt vaak tegen de grenzen van de capaciteit 
aan. Denk aan: te weinig water als het warm is of te weinig ruim-
te op het stroomnet als er veel geproduceerd wordt. Als vraag 
en aanbod beter op elkaar worden afgestemd, hoeven fysieke 
netwerken wellicht niet te worden uitgebreid. Volgens dit idee 
kunnen sociale netwerken, bijvoorbeeld via een app of iets als 
een lokale vereniging of kroeg, hiervoor zorgen. Sociale netwer-
ken zijn niet alleen goed om infrastructuuruitbreidingen te voor-
komen, maar kunnen ook helpen om een gezamenlijke moestuin 
te beginnen of gewoon bij elkaar te eten en zo minder te hoeven 
stoken in een van de huizen. Hiermee dragen ze bij aan zelfvoor-
zienendheid! 

Lukas gaat dit idee niet zelf verder brengen, maar hoopt wel dat 
zijn idee ‘gejat’ wordt door anderen die dit wel gaan doen!

Inspiratieprijs
“Dit idee spreekt aan vanwege de dwarse 

manier van kijken naar de combinatie van 

circulariteit, duurzaamheid en ontwikke-

ling. Als je dit als uitgangspunt neemt bij 

het ontwikkelen van nieuwe wijken, kan 

je met veel minder middelen en bronnen 

toe.” 

Roeland van der Schaaf, wethouder ge-

meente Groningen over het idee van Lu-

kas Schoenmakers. 



overige ideeën
Kibboets 2.0 van Otto Reinstra
Voor een circulaire samenleving is 
sociale innovatie nodig: van indi-
viduele consumptie naar collectief 
bezit en gebruik. Als voorbeeld  
zou de kibboets kunnen dienen,  
de Israëlische sociale landbouw -
coöpera tie waarvan er nog steeds zo’n 
270 succesvol zijn. De basis van de Kibboets 2.0 is een 
sterke reductie van het gebruik van spullen, omdat er 
veel collectief gebruikt wordt. Denk aan wasmachines, 
voedselbereiding, auto’s en zelfs woningen. Verder be-
heren de bewoners de wijk en de voorzieningen, zoals 
het warmte- en koudenet, afvalrecycling en stadsland-
bouw, zelf. Er moeten wel goede afspraken komen over 
de manier waarop mensen lid kunnen worden of er 
weer uit kunnen stappen. De overheid (gemeente) zou 
daar een rol bij kunnen spelen met regelgeving, toezicht 
en ondersteuning.

Frugal Spirulina Container Farm van  
Charlotte Buder, Marjenka de Bell en Gijs 
Woudenberg (studententeam)
Spirulina is een alg met een zeer hoge pro-
teïne-voedingswaarde, die geproduceerd 
kan worden met weinig water en energie. 
De Spirulina Container Farm is oorspronkelijk 
ontworpen om in Kenia ondervoeding op te 
lossen. Door alle stappen om te komen tot 
spirulina-poeder in een container te zetten, 
ontstaat er een oplossing die in zelfvoor -
zienende wijken toegepast kan worden! 
De container werkt op zonne-
panelen en hoeft dus niet 
aan het net aangesloten 
te worden. Bovendien 
nemen de spirulina algen 
CO2 op uit lucht en kun-
nen zo bijdragen aan het 
oplossen van het klimaat-
probleem.



Sneek in Space van 
Sybren Gerbens  
(namens alle betrok-
ken partijen)
De nieuwe sanitatie  
wijk Waterschoon in 
Sneek is in Nederland 
de bekendste plek met 
lokale afvalwaterver-
werking met scheiding 
aan de bron. Dit idee 
gaat over de doorontwikkeling  
naar de 3.0 versie van Water-
schoon. Nieuwe speerpunten  
daarbij zijn bijvoorbeeld 
schoonwaterproductie, CO2  
afvang en stikstofproductie.  
Omdat er wordt voortgezet op een  
bestaand project, kan het relatief  
snel en goedkoop uitgevoerd wor-
den. Ook de bestaande succes-
volle organisatie bestaande uit de 
Gemeente Súdwest-Fryslân, woning-
bouwcorporatie Elkien, Wetterskip Frys-
lân, technologieleverancier Desah B.V. en kennis-
partner STOWA, wordt daarvoor doorgezet.

Groen groener groenst van  
Ilse Mons
In deze wijk is groen het uitgangspunt. Alles 
moet een zo natuurlijk mogelijke uitstraling 
hebben. In het midden van de wijk ligt een 
waterzuiverende vijver, eromheen staat, ver 
uit elkaar, hoogbouw, met groene daken 
en muren. Regenwater wordt op de daken 
opgevangen en wordt lokaal gebruikt en 
bovendien wekt het bij het naar beneden 
stromen energie op. Dit als aanvulling op 
zonne-energie op de daken. De woningen in 
deze wijk zullen iets meer kosten dat gemid-
deld, maar hebben dan ook een veel hogere 
waarde door de groene omgeving en lokale 
energie- en waterproductie.

https://www.waterschoon.nl/


Een meercellige woonwijk van Julius  
Verhees, Wanyta van Son en Koen  
Antonis van De WaardenMakers
Micro-organismen waren al op aarde lang 
voor de eerste mens verscheen en zijn er 
nog steeds in grote getale. Maar toch doen 
we in het dagelijks leven meer moeite om 
ze dood te krijgen, dan om ze te benutten. 
Dat moet volgens broedplaats De Waarden-
Makers anders: de meercellige woonwijk is 
een mensen-microben wijk, dus voor mens 
en natuur. De wijk is gebaseerd op vier fun-
damenten: een gezonde bodem, het sluiten 
van kringlopen, gezond eten en biodiversi-
teit. Concrete toepassingen in de wijk zijn 
dan onder andere biologische waterstofpro-
ductie uit afval(water), bouwmaterialen uit 
schimmels en voedselproductie zonder 
                         kunstmest door een vitale   

   bodem. Dit concept ver-
   breedt de woning als 
  zodanig en voegt meer-
  dere waarden 
   toe.

Eco Oasis: ecologie 
als kloppend hart 
van de wijk van  
The Weather Makers
De Eco Oasis is een 
technologie waarin 
een aquatische voed-
selketen wordt opgezet. Hierin 
wordt op een slimme manier (het 
overschot aan) nutriënten gebruikt om de 
waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbete-
ren. De cilinders van de Eco Oasis staan be-
wust in een koepelkas: water dat verdampt 
uit de cilinders, condenseert op de kas, 
stroomt omlaag en wordt opgevangen om 
als zoetwaterbron te gebruiken. De Eco Oa-
sis kan het kloppende hart van een circulaire 
stadswijk zijn. De reststromen van inwoners 
zijn de bron van het leven binnen de instal-
latie. De Eco Oasis transformeert deze stro-
men naar biomassa, energie en zoetwater.

Bekijk
online

https://dewaardenmakers.nl/
https://theweathermakers.nl/?page_id=1498
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