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Transformatie Duitse bruinkoolgroeves kans voor Zuid-Limburg
Gisteren om 21:04 door Benti Banach

Afbeelding: Mitchell Giebels

Voorbij onze oostgrens buigen Duitsers zich over de transformatie van het reusachtige bruinkoolgebied. De
plannen zijn zo ingrijpend dat ook Zuid-Limburg ervan kan meeprofiteren. „Of blijven we het wormvormig
aanhangsel van Nederland?”
Rheinisches Revier, zo heet het gebied tussen Keulen en de Nederlandse grens. Het gehele oppervlak ligt op de
tekentafel omdat de drie gigantische bruinkoolgroeves hier dichtgaan. De sluiting heeft immense gevolgen voor
landschap, natuur, economie en werkgelegenheid.
De vergelijking met onze mijnsluiting en de omvorming van oostelijk Zuid-Limburg naar Parkstad dringt zich op.
Ook in Duitsland wordt een einde gemaakt aan een hele industrietak die veel mensen werk verschaft en die erg
zichtbaar is in het landschap. Maar, om alvast een groot verschil te benadrukken, de ontginning van onze steenkool
gebeurde diep onder de grond. Met de verwijdering van de bovengrondse gebouwen en afvalbergen herinnert op de
meeste plaatsen niets meer aan de industrie. Dat is bij de dagbouw van Hambach, Inden en Garzweiler onmogelijk. In
het landschap zijn kraters ontstaan zo diep dat de Dom van Keulen er twee keer in past. Die moffel je niet weg.
Al die kuilen worden gevuld met water, opdat er een nieuw merenlandschap ontstaat, het grootste van Duitsland.
Maar de drie meren krijgen pas in 2060 of misschien nog later hun definitieve gestalte en inhoud. Want waar komt al
het water vandaan? Het grootste gat, dat van Hambach, heeft meer volume dan de hele Bodensee, Duitslands
grootste meer.
„De bedoeling is dat water uit de Rijn wordt gebruikt. Daarvoor moet eerst een leiding worden aangelegd tussen de
rivier en de kuilen. Het vullen mag niet te snel gaan, omdat het waterpeil in de Rijn dan te veel zakt wat de
scheepvaart belemmert”, legt planoloog Christa Reicher uit, die voor Rheinisches Revier een ruimtelijke visie
ontwikkelt.
Grondwaterniveau
En wat voor invloed hebben de nieuwe meren straks op het grondwaterniveau, dat de laatste jaren flink is gezakt,
ook aan deze kant van de grens? Een cruciaal en gevoelig aspect dat volgens Reicher tot op Europees niveau moet
worden besproken.
De bruinkoolwinning stopt op zijn laatst in 2038, mogelijk al in 2030. Vervolgens dertig jaar uitkijken op een
gigantisch gat is niet aantrekkelijk. Daarom worden de kraterhellingen eerder ontwikkeld met natuur in de vorm van
terrassen en allerlei groen. Ook gaan de meren fungeren als buffer bij wateroverlast, zo hebben de Duitsers na hun
recente overstroming aan het wensenlijstje toegevoegd.
Rheinisches Revier wil ook de eerste klimaatneutrale regio van Europa worden. Tegelijkertijd is er in veel gemeenten
behoefte aan nieuwe woningen voor honderdduizend inwoners. Hoeveel vierkante meters zijn er nodig om voor die
woningen energie op te wekken? En blijft er dan voldoende ruimte over voor landbouw en nieuwe arbeidsplaatsen?
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Plankaart
Voor de hele transformatie tussen Keulen en de grens is 15 miljard euro beschikbaar. „Aan de linkerkant van de
plankaart zagen we echter een grote witte vlek. Maar de impact van deze ontwikkeling houdt niet op aan de grens”,
wijst Peter Bertholet, directeur van Parkstad Limburg, op het aanvankelijke veronachtzamen van Zuid-Limburg.
Samen met planners is daarom het bureau ZL’EU opgericht, waarmee Zuid-Limburg een klein woordje meepraat
met Aken, Keulen en Düsseldorf. „We hebben alvast bereikt dat we betrokken worden en in een werkgroep zitten.”
Hoe kunnen Parkstad of Zuid-Limburg profiteren van de transformatie? Reicher en Bertholet denken aan de
geplande tramlijn van Düsseldorf naar Aken, die kan worden doorgetrokken naar Parkstad en Maastricht. Tussen
Jülich en Düsseldorf gaat de tram gebruikmaken van het bestaande bruinkoolspoor, richting Aken is een nieuw tracé
voorzien.
Aken wil zich ontwikkelen als belangrijke producent van waterstof, waarvoor Limburg en later de rest van Nederland
afzetmarkt kunnen worden. Gedacht wordt aan een waterstofbus tussen Aken en Heerlen. En woningen in Nederland
kunnen worden gevoed met energie van de grootste zonneweide van Noordrijn-Westfalen in Herzogenrath.
Bertholet: „Woningen in Kerkrade liggen al snel dichterbij dan die in Duitsland.”
Afvalverbrander
Maar alleen een afzetmarkt voor de Duitse technologie is volgens Bertholet niet genoeg. Hij denkt aan de ervaring in
Limburg met het warmtenet en mijnwater waar de Duitsers hun voordeel mee kunnen doen. Mogelijk is er aan onze
kant van de grens ruimte om aan de grote woningvraag in Duitsland tegemoet te komen. „En waarom zou ons afval
naar Rijnmond moeten als er tien keer dichterbij in Eschweiler ook een verbrander staat?” Christa Reicher noemt
ook grote groene corridors die tussen de meren ontstaan en doorlopen richting Heuvelland en België.
Peter Bertholet droomt van een gezamenlijk daily urban system, waarin Duitsers en Nederlanders veel meer doen
dan over de grens winkelen. „Het is de enige grensoverschrijdende agglomeratie met ruim een half miljoen inwoners
in Europa. Als we niets doen blijven we het wormvormig aanhangsel van Nederland. Of worden we een internationaal
knooppunt? De potentie is er.”
Lees ook: Duitse mijnbouwregio transformeert voor 15 miljard euro van bruin naar groen
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201022_96466769)
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