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Naar een aardgasvrije
Bomenbuurt-Oost (Hengstdal)

Bron: Peiling Gasloos Wonen, gemeente Nijmegen, juni 2021. Wilt u het hele onderzoeksrapport lezen? Kijk dan op aardgasvrij.nijmegen.nl/bes

In juni gaven ruim 100 bewoners van de Bomenbuurt-Oost in een 
enquête hun mening over de weg naar gasloos wonen en het 
onderzoek naar het Buurt Energie Systeem (BES). Het BES-project 
onderzoekt of een warmtesysteem voor de wijk en dóór de wijk 
haalbaar is. Highlights uit de onderzoeksresultaten vindt u hier. 

 Goed idee om 
samen met de buurt 
eigenaar te worden 

van het BES?

GOED
21%
SLECHT
15%
GEEN MENING
36%
ANDERS
28%

 Ik zet me in rond 
klimaatverandering 

en duurzaamheid

ZEER EENS
21%
EENS
15%
NIET EENS
OF ONEENS
36%

Zolang het niet voor mijn deur 
staat, geen lawaai maakt en geen 
investeringen vraagt, prima.

Ik ben positief, want 
het is duurzaam en 
klimaatvriendelijk.

Ik wil zelf bepalen wie mijn 
energieleverancier is.

Het plan is me nog 
erg onduidelijk.

Collectief bezit is fijn.Ik kook nu nog op gas.  
Hoe gaat dit straks zijn?

Ik heb geen geld 
om mee te betalen. 
Ik heb alleen aow.

Doe die pilot maar 
hier in de wijk!

Ik weet er te weinig vanaf.

HOE DENKT U OVER DE KOMST 
VAN EEN WARMTENET?
 Genoemd Mening 

24X  POSITIEF, VOORSTANDER
18X GOED IDEE ONDER VOORWAARDEN
15X NEGATIEF, TEGENSTANDER
15X NOG TE WEINIG BEELD VAN, GEEN 

MENING GEVORMD
6X ANGST VOOR KOSTENSTIJGINGEN
5X GEVOEL VAN ONRUST, SPANNEND,
 ZIE ERTEGEN OP
5X  EEN GOED FUNCTIONEREND SYSTEEM, 

COMFORT EN BETROUWBAARHEID  
ZIJN BELANGRIJKKOKEN ZONDER GAS

% van de bewoners van Bomenbuurt-
Oost (Hengstdal) kookt nu op gas.83

MEEDOEN
% van de respondenten wil 
actief bijdragen aan het project14

DIT VINDEN BEWONERS BELANGRIJK: 
•  BETAALBAARHEID VOOR LANGERE TIJD 30%
•  GOEDE SERVICE EN ONDERHOUD 11%
•  GEEN GEDOE BIJ AANSLUITING 8%
•  ANDERS, BV. EEN COMBINATIE 51%

BELANGRIJK
(VINDEN WIJ)

JA
87%
NEE
3%
ENIGSZINS
10%

Bent u op de 
hoogte van het 

plan Buurt Energie 
Systeem (BES)?



SEPTEMBER 2017 | START PROCES 
WIJKWARMTEPLAN
Duurzaam Hengstdal organiseert 
een buurtbijeenkomst. Gemeente 
Nijmegen neemt bewoners 
mee in het maken van een 
wijkwarmteplan: samen nadenken over de 
aardgasvrije toekomst voor Hengstdal. 

MAART 2020 | WIJKWARMTEPLAN HENGSTDAL
De alternatieven voor een aardgasvrij Hengstdal 
zijn onderzocht en zijn samengevat in het 
wijkwarmteplan. Uitkomst: startschot voor het 
nadenken over een BES.

VANAF 2019 | SAMEN ENERGIE BESPAREN
In Nijmegen besparen we samen energie. U kunt
in 2021 een energiecoach inschakelen en een 

cadeaubon besteden waarmee 
u gratis energie-besparende 
producten in huis haalt. Ook 
kunt u profiteren van collectieve 
inkoopacties voor bijvoorbeeld 
isolatie of zonnepanelen. Kijk op 
www.nijmegen.nl/energieloket

2045 | AARDGASVRIJ NIJMEGEN
Heel Nijmegen is aardgasvrij.

Naar een aardgasvrije 
Bomenbuurt-Oost 

Buurt Energie Systeem (BES)

Op de hoogte blijven? 
aardgasvrij.nijmegen.nl/bes

2020 | PROEFTUIN AARDGASVRIJ
De buurt wordt aangemerkt als ‘Proeftuin voor 

Aardgasvrije Wijken’. Duurzaam Hengstdal, Alliander, 
Woonwaarts, gemeente Nijmegen en bewoners slaan 

de handen ineen en vragen alle bewoners mee te 
denken in het onderzoek naar een BES. 

VANAF JUNI 2021 | HENGSTDALSEWEG 194
Hier kunt u op woensdagen en op afspraak terecht voor 

meer informatie over het BES. Ook krijgt u er advies 
over wat u nu al kunt doen, zoals energie besparen. 

2021 | VAN ONDERZOEK NAAR PLAN
Medewerkers en bewoners zien elkaar tijdens (online) 

bijeenkomsten, straatgesprekken of in werkgroepen. De 
opmerkingen, vragen, wensen en eisen van bewoners 

worden duidelijk. Het onderzoek leidt tot een concreet 
plan voor een BES, verwacht eind 2021.

BEGIN 2022 | DOET U MEE?
Naar verwachting is het plan voor een BES dan klaar. Alle 
bewoners krijgen hierover informatie. Daarna beslissen 

bewoners of ze wel of niet willen instemmen met dit plan. 

VANAF MAART 2022 | OPRICHTING WARMTEBEDRIJF
Als voldoende bewoners het willen dan richt de 

coöperatie een warmteleveringsbedrijf op dat zorgt 
voor de aanleg van het warmtesysteem en de levering 

van warmte (waaronder beheer, onderhoud, facturatie, 
klantenservice). Veel werk zal worden gedaan door 

professionals.

2035 | AARDGASVRIJ 
Hengstdal, waaronder de Bomenbuurt-Oost 
heeft warm water en een warm huis zonder 

aardgas en koken elektrisch. 

TOT 2025 | BES IN UITVOERING 
De werkzaamheden gaan van start. Na 24-36 

maanden zijn de woningen die meedoen aan 
het BES, aardgasvrij.
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