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“ Goed op de hoogte houden”
De afgelopen weken bezocht ik veel 
bewoners van de Bomenbuurt-Oost aan 
de deur. Wat me opviel? Veel van jullie 
stonden open voor gesprek. En jullie 
hadden goede vragen over het Buurt 
Energie Systeem. Bedankt hiervoor! 

Uw belangrijkste boodschap was dat we 
u goed op de hoogte houden. Zodat u 
weet wat de voordelen en wat de nadelen 
zijn van een Buurt Energie Systeem. Dan 
pas kan iedereen een besluit nemen om 
deel te nemen aan zo’n systeem. En dat 
snap ik heel goed. 

Ook hebben we het gehad over de 
verschillende manieren waarop we 

communiceren en de wijze waarop u actief 
kunt deelnemen aan de werkgroepen. 

Omdat niet iedereen thuis was, bellen we 
de komende tijd nog aan voor een kort 
gesprek. Wilt u liever eerder met ons in 
gesprek? Dan bent u welkom op de 
Hengstdalseweg 194. Iedere woensdag-
middag van 14.00 uur tot 17.00 uur is er 
iemand van de organisatie die vragen kan 
beantwoorden. In de zomervakantie zijn 
we een maand gesloten. 

Ik wens u een fijne zomer!
Erik Maessen   

naar een
aardgasvrij

Nijmegen
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Hoe werkt een Buurt Energie Systeem nu echt?
De werkgroep Techniek legt dit uit 

Hoe gaan we uw huis 
verwarmen? 
Alle huizen in de Bomenbuurt hebben een 
cv-ketel. Die ketel werkt op aardgas. U kunt 
ook zonder aardgas uw huis verwarmen. 
In de Bomenbuurt-Oost willen we dat samen 
doen met een kleinschalig warmtenet. 
Een warmtenet bestaat uit buizen in de 
grond waar warm water doorheen stroomt. 
Dat warme water stroomt door de 
radiatoren in het huis en gaat via een 
andere buis, afgekoeld weer terug. Met dat 
warme water kunt u ook drinkwater op-
warmen voor de douche en de warme kraan.
Het warmtenet in de grond is natuurlijk 
goed geïsoleerd. Warm water komt via een 
centraal punt naar uw huis. Dat centrale 
punt is een warmtepomp in de Bomen-
buurt-Oost. 

Hoe werkt een warmtepomp?
Een warmtepomp werkt als een omge-
keerde koelkast. De koelkast thuis haalt 
warmte uit de koelkast waardoor het in de 
koelkast koud is. Die warmte gaat naar de 
achterkant, waar meestal zo’n zwart rek zit. 
Dat zwarte rek wordt een beetje warm. 
Bij een warmtepomp werkt het andersom: 
de warmte komt juist naar binnen en gaat 
naar het water dat warm moet worden. 
Er moet dan iets anders koud worden. 
Dat gebeurt met buitenlucht. Buitenlucht 
blaast langs de warmtepomp en die koelt af. 
Dat kan makkelijk in de zomer, maar ook 
prima in de winter als de lucht al koud is. 
Natuurlijk heeft de warmtepomp ook 
elektrische stroom nodig. Maar omdat de 
meeste warmte uit de lucht komt, is hij 
toch heel zuinig met energie. 

Maar wat nou als het héél 
erg koud wordt, of als de 
warmtepomp stuk is?  
Daarvoor is er op het centrale punt ook 
een grote cv-ketel nodig die dan helpt.  
Zo kunt u erop vertrouwen dat u nooit in 
de kou zit. Dat kost nu nog een beetje 
aardgas, maar véél minder dan van alle 
cv-ketels in de Bomenbuurt-Oost bij elkaar. 
En in de toekomst kan het ook op een 
andere manier, misschien wel met 
duurzaam waterstofgas. 
Op deze manier heeft iedereen in de 
Bomenbuurt-Oost een warm huis én warm 
water. En tegelijkertijd doen we dat op een 
heel milieuvriendelijke manier.  

Colofon
Dit is een uitgave rondom het onderzoek 
naar een Buurt Energie Systeem (BES) voor 
de Bomenbuurt-Oost door bewoners, 
Duurzaam Hengstdal, netwerkbeheerder 
Alliander, woningcorporatie Woonwaarts 
en Gemeente Nijmegen. 
 
Meer info of actief meedoen? Kijk op  
aardgasvrij.nijmegen.nl/bes

Meer weten over energie besparen 
en inkoopacties? Kijk op 
www.regionaalenergieloket.nl/nijmegen

Persoonlijk advies over duurzaam wonen? 
Boek de adviseur: 
www.nijmegen.nl/adviesgesprek

FOTOGRAFIE  
Pagina 1 & 3: Mohanad Ataya
Pagina 4: Duurzaam Hengstdal

Hoe ging het in de 
Ark van Oost?

Op 6 juli hebben 35 buurtbewoners in de 
Ark van Oost meegedacht over een Buurt 
Energie Systeem. U stelde goede vragen 
over techniek, de organisatie en de plek 
van het Buurt Energie Systeem. De meeste 
vragen konden we direct beantwoorden. 
Tijdens deze avond kwamen nieuwe vragen, 
wensen en eisen boven tafel. Die nemen 
we mee in het verdere onderzoek.   

Foto: Maaike Borsboom aan het werk

Shera.Williams
Markering

Shera.Williams
Notitie
Fotografie mag van mij weg.
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Terugkoppeling 
enquête 

In de buurt 

U bent elke woensdag van 14.00 uur tot 
17.00 uur welkom op Hengstdalseweg 194. 
Gemeente Nijmegen, het Energie Loket en 
Duurzaam Hengstdal geven antwoord op 
uw vragen over het Buurt Energie Systeem. 
Ook voor informatie over duurzaam wonen 
en energie besparen kunt u hier terecht. 
Wilt u liever op een andere dag of tijd komen? 
Neem dan contact op met Erik Maessen. 

Vergaderruimte
Wilt u iets organiseren in de buurt of heeft 
u vergaderruimte nodig? Ook dan staat de 

deur van Hengstdalseweg 194 voor u open. 
Vanzelfsprekend mag u de keuken gebruiken. 
Een kop koffie of een pannetje soep is hier 
zo gemaakt! Wilt u komen vergaderen? 
Voor meer informatie en reserveren, 
neem contact op met Erik Maessen om 
Hengstdalseweg 194 te reserveren.  

U bereikt Erik per mail via 
e.maessen@nijmegen.nl of per telefoon: 
06 - 46 33 73 87.  

Op zondag 11 juli waren wij met KombiSol 
en haar elektrische volkswagenbus in de wijk. 
Bewoners konden bij ons terecht voor een 
gesprek over het Buurt Energie Systeem, 
aardgasvrij wonen en vragen over het 
isoleren van de woning. De sfeer was ont-
spannen, er was goede koffie en ook voor 
de kinderen waren er leuke activiteiten. 

Vanaf half augustus zijn we op de woensdag-
middag weer in onze huiskamer aan de 
Hengstdalseweg 194.  

Eind juli ontvangt u van gemeente 
Nijmegen een brief. In deze brief leest u 
de resultaten uit de enquête. Ook staat 
hierin hoe de verdere planning van het 
onderzoek naar een Buurt Energie 
Systeem eruit ziet. 

110 buurtbewoners vulden de enquête in. 
Bedankt voor jullie antwoorden! Deze 
helpen bij het onderzoek naar een Buurt 
Energie Systeem. Ook heel fijn dat 
20 bewoners hebben gezegd dat ze met 
ons mee willen denken in de verschillende 
werkgroepen. In juli zoeken wij hen op.  

Update werkgroep Bestuur, 
Organisatie en Financiën 
Hoe wordt de buurt eigenaar? Wat zijn de 
voordelen van een buurtcoöperatie? En 
waarover beslist de buurt dan samen met 
buurtgenoten? Leden van de werkgroep 
Bestuur, Organisatie en Financiering 
zoeken dit heel precies uit. Langzaam 
vinden we op veel vragen samen een 
antwoord. 

We hebben eerst via rollenspellen duide-
lijker gekregen over welke onderwerpen 
je kunt beslissen. Zoals over lange termijn 
investeringen en onderhoudsplan. 
Een professionele partij stelt dan zo’n 
onderhoudsplan op. En zorgt ervoor dat 
er voldoende geld is voor toekomstig 
onderhoud. Ondertussen werken de leden 
samen aan concept-statuten. Het onder-

werp financiering komt ook nog aan bod. 
We zijn er nog niet natuurlijk, maar we 
komen steeds een stapje verder met elkaar.  
 
Update werkgroep Techniek 
Hoe kunnen we de woningen het beste 
aansluiten op het Buurt Energie Systeem? 
En wat is daar voor nodig? Om daar achter 
te komen heeft de werkgroep Techniek 
verschillende woningen van binnen en 
buiten bekeken (dit heet een schouw). 

Rogier Berndsen is positief over wat hij zag. 
“Technisch is het zeker mogelijk om de 
woningen op een Buurt Energie Systeem 
aan te sluiten. De huurwoningen zijn goed 
geïsoleerd. Dat is fijn om te weten. Het is 
namelijk een van de voorwaarden om het 
huis goed te kunnen verwarmen als het 
water op 70 graden de woning in komt. 

Naast isolatie zijn de radiatoren in huis 
ook bepalend. Daar kijken we nog naar. 
Voor de rijtjeshuizen geldt dat we per type 
woning verschillende manieren moeten 
vinden om deze op het Buurt Energie 
Systeem aan te sluiten. Dat komt bijvoor-
beeld door de plek waar de cv-ketel staat. 
Soms is dat in een kast op het balkon, de 
andere keer op zolder. Per huis zullen we 
dan moeten kijken wat het handigste is.” 
Iedereen die meedeed, krijgt een rapport 
met bevindingen.

Eric Bender is een van de bewoners die 
meedeed. Hij zegt: “Ik vond het een fijne 
schouw waarbij ik een hoop te weten ben 
gekomen over mijn huis. We hebben het 
onder andere gehad over de mogelijkheden 
om mijn huis te verduurzamen. Ik heb mijn 
huis op verschillende plekken geïsoleerd. 
en weet nu ook waar ik dan nog meer zou 
kunnen doen. Gelukkig viel dat allemaal 
best wel mee.”  

Hengstdalseweg 194:  
hét adres voor meer informatie over het Buurt Energie 
Systeem, duurzaam wonen en energie besparen

Informatie vanuit de 
twee werkgroepen
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Iedereen die zijn huis openstelde voor de schouw krijgt ....
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Andere foto. Zie de mail




