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 VOORSTELLEN HOE DE MOTIES VERWERKT 
KUNNEN WORDEN IN DE PLANVORMING



M.5.1 en 5.2       10-3-2022               + M.6.2      18-2-2021  

 M.5.1    Nieuwe sanitatie in 
Mastenbroek 2
 

 M.5.2    Een energietuin voor Mastenbroek 2 - groen en 
duurzaam wonen

Bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van Mastenbroek 2, in het ontwerp bouwrijp maken 
van het gebied, te onderzoeken of nieuwe sanitatie als uitgangspunt kan worden opgenomen 
om aldus een duurzame woonwijk te realiseren.

Verzoekt het college te kijken naar de mogelijkheid van een ecologische en energietuin aan 
de noordzijde van het plan Mastenbroek 2 al dan niet samen met Alliantie en daar de 
inwoners en belangstellenden bij te betrekken, de raad te informeren over de resultaten van 
het onderzoek en een voorstel te doen over de vervolgstappen. 

 M.6.2    Pilot zon boven parkeren
- In de routekaart wordt gesproken over zon op daken van woningen, bedrijven en parkeren;
- Al veel huiseigenaren hebben zonnepanelen op hum dak en dit aandeel blijft groeien;
- Steeds meer ondernemers zijn hun bedrijf aan het verduurzamen;
- Er op dit moment al twee pilotprojecten voor zonneveldengaande zijn in het buitengebied;
- Op het gebied van parkeren zien wij echter nog niks gebeuren;
- En de gemeente hierin een voorbeeldrol op zich nemen.
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Het noordelijk deel
              de Landschapszone



De watercompensatie opgave, water en plas-drasgebied ca. 5.200 m2

Wandelpaden ca. 1.000 m2

Hondenlosloopgebied ca. 900 m2

Ecologische en educatieve invulling ca. 8.500 m2

Natuurlijk spelen ca. 550 m2

Boomgaardjes ca. 1.200 m2

Onderhoudspaden ca. 4.400 m2

Landschapskavels ca. 15.500 m2

(Biezenveld  ca.250 m2)



Het ruimtegebruik

uitgeefbaar watercompensatie wandelpaden

onderhoudspaden boomgaardjes natuurlijk spelen

hondenlosloopgebied ecologische en educatieve invulling





De zonneweide is vooralsnog niet opgenomen in de 
ontworpen Landschapszone. Mede doordat;

a. De landschappelijke indeling van de overig op te nemen functies (te) 
weinig ruimte laat voor een behoorlijk zonneveld

b. Dit niet mogelijk zonder wijzigingsprocedure
c. De mogelijkheid voor de toepassing van ‘solar carports’ in de openbare 

ruimte van Mastenbroek 2 is opgenomen binnen de opdracht     



De toepassing van ‘solar carports’





Verkenning mogelijkheden ‘anders omgaan met water’ 
Mastenbroek 2 

Drietal opties 

Nieuwe sanitatie als uitgangspunt;

Optie 1.
Toepassing van een gescheiden riolering voor zwartwater 
(toiletwater) en grijswater (afkomstig van keuken, badkamer en 
(af)wasmachine) en lokale behandeling van het grijswater in een 
lokaal helofytenfilter 

Optie 2
Toepassing regenwatersysteem voor gebruik toiletspoeling
 
Optie 3
Toepassing Hydraloop in de woningen 



Optie 1: Helofytenfilter 

Benodigd op perceel: Dubbele rioolleiding (1 voor zwartwater en 1 voor grijswater) 
Benodigd in openbaar gebied: Dubbele rioolleiding (1 voor zwartwater en 1 voor grijswater) + 
helofytenfilter voor lokale behandeling grijswater 

Optie 2: Regenwatersysteem voor toiletspoeling en wasmachine;

Benodigd op perceel: Regenwatersysteem 5 m3 (betonnen put of zak in kruipruimte) + extra inpandig 
leidingwerk naar toiletten 
Benodigd in openbaar gebied: geen

Optie 3: Hydraloop 

Perceel: Hydraloop in woning + extra inpandig leidingwerk naar toiletten en wasmachine 
Openbaar gebied: geen





Aan de noordkant van Mastenbroek 2 komt een groene 
parkachtige inrichting waar een natuurlijk zuiveringssysteem 
voor de behandeling van grijswater mee geïntegreerd kan 
worden. Met deze optie wordt geen (drink)water bespaard maar 
wordt ingezet op;

- Droogtebestrijding door meer water in de wijk te houden

- Er wordt minder afvalwater verpomp naar de 
rioolwaterzuivering

HELOFYTENFILTER



De watercompensatie opgave, water en plas-drasgebied ca. 5.200 m2

Wandelpaden ca. 1.000 m2

Hondenlosloopgebied ca. 900 m2

Ecologische en educatieve invulling ca. 8.500 m2

Natuurlijk spelen ca. 550 m2

Boomgaardjes ca. 1.200 m2

Onderhoudspaden ca. 4.400 m2

Landschapskavels ca. 15.500 m2

(Biezenveld  ca.250 m2)





REGENWATERSYSTEEM
TOEPASBAAR MAKEN VAN REGENWATER VOOR TOILETSPOELING OF TUIN

Hierbij worden regenwatertanks aangelegd (per woning) waarbij 
regenwater wordt ingezet als B-water voor toiletspoeling en voor 
de wasmachine. 

Regenwater wordt opgevangen in regenwatertanks en gefilterd 
zodat het gebruikt kan worden in het huishouden 
- Hiermee kan tot wel 57 % van het drinkwaterverbruik vervangen 

worden door regenwater
- Vitens heeft de ambitie om 5 % drinkwater te besparen in 2030
- De hoeveelheid en samenstelling van het afvalwater verandert 

niet 



TOEPASSEN HYDRALOOP 

Een Hydraloop is een apparaat die douche/badwater en 
water van de wasmachine zuivert en opwerkt naar water wat 
gebruikt kan worden voor de toiletspoeling, wasmachine en 
de buitenkraan. 

Hierdoor wordt het drinkwatergebruik vermindert én ook de 
hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd op de riolering. 

Om deze reden is de verwachting dat deze optie voor zowel 
Vitens als het waterschap V&V interessant is. 



Tot zover
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