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“ Help mee onze mooie wijk 
te verduursamen”

Misschien denkt u nu wel “dat is stom, een 
spelfout in de titel van een column!” Maar 
ik heb het woord bewust zo geschreven, 
omdat ik u heel graag wil uitnodigen om 
samen met andere buurtbewoners onze 
wijk verder te verduurzamen.

Ik vind Hengstdal een heerlijke wijk om te 
wonen. Midden in de natuur en toch vlakbij 
het stadscentrum en ook nog eens met 
heel veel horeca in de buurt. En sinds de 
nevengeul ook nog eens dicht bij ‘the beach’. 

Door de coronamaatregelen merk ik nog 
meer het belang van een fijne woon
omgeving. En ook van sociale cohesie. 
Het afgelopen jaar heb ik mij meer op de 
wijk georiënteerd. Zo ben ik onlangs met 
een aantal enthousiastelingen aan de 
slag gegaan in het Zilverden Plantsoen. 
Daarbij zijn we lang niet de eerste: het 
Moerbei Plantsoen, Onder de Rode Beuk 
en de moestuin in de Vogelkersstraat zijn 
ons daarin voorgegaan. Ik geniet van deze 
verbondenheid in de wijk.

Die hoop ik ook te vinden bij het zoeken 
naar een alternatief voor aardgas. Zoals  
u misschien weet gaat Hengstdal als een 
van de eerste wijken van het aardgas af. 
Zelf geloof ik niet in een oplossing voor 
individuele woningen. Te duur en te 
lawaaierig.

Betaalbaar, comfortabel en 
duurzaam 
Voor de BomenbuurtOost zou een Buurt 
Energie Systeem een goede oplossing 
kunnen zijn. Met goed bedoel ik: betaalbaar, 
comfortabel en duurzaam (minder CO2
uitstoot). Ik wil heel graag met mijn buurt
genoten onderzoeken of een Buurt Energie 
Systeem een alternatief is voor aardgas. 
Die mogelijkheid heb ik met beide handen 
aangegrepen. Andere buurtgenoten ook. 
Doet u ook mee met het onderzoek? Dat 
kan door u aan te melden bij Erik Maessen 
via e.maessen@nijmegen.nl 

Ik kan mij voorstellen dat u misschien eerst 
nog vragen hebt of meer achtergrond
informatie wilt. Schroom niet en neem 
contact met mij op door te mailen naar: 
l.schoonhoven8@upcmail.nl

Laten we onze mooie wijk verduursamen! 

Léon Schoonhoven

Buurtbewoner  

Een nieuwsbrief, huis-aan-huis, om u op de hoogte te houden en te betrekken 
bij het onderzoek naar of een Buurt Energie Systeem dé oplossing is voor de 
Bomenbuurt-Oost. Dit is de eerste editie. Gedurende het jaar zullen er meer 
edities volgen. Denkt en doet u ook mee?

naar een
aardgasvrij

Nijmegen
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Koken op inductie? 
Probeer het eens!

Zonder aardgas in de toekomst, zal ook het koken anders gaan. Koken op inductie 
is makkelijk, comfortabel en veilig. Uit onderzoek blijkt dat Nijmegenaren die al 
koken op inductie bijna altijd voordelen zien. Wilt u eens proberen hoe het kookt 
op inductie?

Maak dan eens uw favoriete maaltijd op 
een inductiekookplaat. Hoe? Dat is simpel. 
Bij Duurzaam Hengstdal leent u eenvoudig 
een set inductiekookplaatjes. Ideaal om 
uit te proberen hoe het is om op inductie 
te koken. Het is even wennen. Probeer het 
in alle rust een paar dagen uit.

•  U sluit de plaatjes aan met een stekker in 
het stopcontact.

•  Een bijgevoegde heldere handleiding 
helpt u op weg.

•  Veel pannen zijn geschikt. In de hand
leiding staat hoe u dit kunt controleren.

 
Interesse? 
Stuur dan nu een email naar 
info@duurzaamhengstdal.nl. U hoort 
dan waar en wanneer u de plaatjes kunt 
afhalen en terugbrengen. 

Meer over ‘koken met de inductieplaatjes’ 
vindt u op: https://duurzaamhengstdal.nl/ 
activiteiten/energie/inductiekoffer/  

Wat is een BES? 
Wat vindt u ervan? 
Uiterlijk begin juni ontvangt u een vragen
lijst in de brievenbus met daarbij een folder 
over een Buurt Energie Systeem. Met de 
vragen hopen we meer te weten te komen 
over uw mening en randvoorwaarden voor 
een Buurt Energie Systeem (BES) en de 
buurtcoöperatie die daarbij hoort. 
Uw mening telt. Uw antwoorden vormen 
straks heldere uitgangspunten om het 
onderzoek mee voort te zetten. Meer 
informatie over het project vindt u nu al 
op aardgasvrij.nijmegen.nl/bes  

Colofon
Dit is een uitgave rondom het onderzoek 
naar een Buurt Energie Systeem (BES) voor 
de BomenbuurtOost 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
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Welke straten horen bij de Bomenbuurt-Oost?

Hengstdalseweg 82 t/m 134, 142 t/m 198, 
161 t/m 233a, 237 t/m 331, 333a en 379 
Ahornstraat 31 t/m 57
Postweg 179 t/m 259
Lijsterbesstraat 1 t/m 125 en 2 t/m 100 
Zilverdenplantsoen 1
Olijfwilgstraat 1 t/m 19 en 2 t/m 96 
Moerbeistraat 1 t/m 31 en 2 t/m 38 
Vogelkersstraat 1 t/m 37 en 2 t/m 38 
Zilverdenpad 1 t/m 37 en 4 t/m 38  

Terugkoppeling buurtbijeenkomst 23 maart
Op 23 maart organiseerde de werkgroep 
‘Proces in de buurt’ een online bijeenkomst 
voor alle bewoners van de BomenbuurtOost. 

Heeft  u de bijeenkomst gemist? Hieronder 
vindt u de tekening die Maaike Borsboom 
maakte tijdens de bijeenkomst.  

Informatie van de werkgroepen

•  De werkgroep Techniek heeft  warmte
adviseur Qirion de opdracht gegeven om 
te onderzoeken hoe de woningen in de 

Bomenbuurt-Oost kunnen worden aan-

gesloten op een warmtenet. Hiervoor 
nemen zij verschillende type huizen in 
de BomenbuurtOost onder de loep. 
Acht huiseigenaren en huurders doen 
mee met dit deel van het onderzoek.

•  Twee adviseurs van Qirion inspecteren 
de buitenkant van de huizen en kijken of 
er een kruipruimte is en hoe die bereikbaar 
is. Ook noteren zij de plek van de cvketel 
en kijken ze waar de meterkast zich 
bevindt. “Ook willen we weten hoeveel 
radiatoren er in huis zijn en hoe de 
cvleidingen lopen. Al deze informatie 
is nodig, om te kunnen bepalen hoe de 
woningaansluiting gemaakt kan worden,” 
zegt Rogier Berndsen van Qirion. “We 
stellen ook nog vragen over het comfort in 
huis. En als het even kan, willen we graag 
het gasverbruik van de woning weten.”

•  Hoe zou een buurtcoöperatie in de 
BomenbuurtOost eruit kunnen zien? 

Hoe is het bestuur georganiseerd? 
En waar beslissen de leden over? Al dit 
soort vragen komen aan bod tijdens een 
serious game, een rollenspel dat de leden 
van de werkgroep Bestuur, Organisatie 
en Financiering spelen.

Esmeralde van Vliet is vanuit Alliander 
voorzitter van de werkgroep. Ze vertelt: 
“Door het rollenspel zijn we actief bezig 
met keuzes die we zelf zouden maken. En we 
denken na over hoe buurtgenoten zouden 

kunnen denken en handelen. Alle dillema’s 
en vragen die voorbij komen, schrijven we 
op en analyseren we. We doen ideeën op 
over het ontwerpen van een bestuur, de 
organisatie en de fi nanciering van een 
coöperatie voor de BomenbuurtOost.”
Ook kreeg de werkgroep informatie van 
iemand die een warmtecoöperatie heeft  
opgericht. Daar beslissen de leden over het 
jaarverslag en over grote investeringen. 
Specialistische bedrijven worden ingehuurd 
voor alle technische zaken die leden zelf 
niet kunnen uitvoeren, net als voor de 
klantenadministratie. Zo zou het ook 
kunnen bij een BES. 

•  De werkgroep Locatie en Omgeving is 
net gestart en moet nog vorm krijgen. 
“Onze uitdaging is het vinden van een 

goede plek voor het BES, het liefst in de 
buurt zelf.” aldus Suzan Rietveld van 
gemeente Nijmegen. “De warmtepompen 
van een BES maken geluid. We zoeken 
een plek waar het systeem geen geluids-

overlast voor bewoners veroorzaakt. 

De werkgroepleden zoeken ook uit welke 

vergunningen nodig zijn om een BES neer 
te zetten. Daarnaast houdt de werkgroep 
zich bezig met kansen voor de buurt. Zoals 
bijvoorbeeld het vervangen van het riool 
of het verbeteren van de biodiversiteit 
(hiermee bedoelen we alle soorten planten 
en dieren van nature voorkomen). 
En misschien kan de plek van het BES ook 
wel een ontmoetingsplek worden?

•  De leden van de werkgroep Proces in de 
buurt doen er alles aan om u te informeren 
over het onderzoek naar een BES. 
“Vanwege corona kunnen we nog geen 
activiteiten in de buurt organiseren. 
Dat vinden we erg jammer,” zegt Judith 
van Hout van Woonwaarts. Daarom zoekt 
de werkgroep naar andere manieren 
om met bewoners in contact te komen 
en buurtgenoten te betrekken bij het 
onderzoek. 

Wat kunt u verwachten?
 In mei krijgt u een enquête toegestuurd.
  In juni is Hengstdalseweg 194 hét adres 

voor al uw vragen over het BES. Leden van 
de werkgroepen houden hier spreekuur.

Wilt u een tijdje deel uitmaken van een 
werkgroep? Top! Meld u dan bij 
e.maessen@nijmegen.nl    

In alle werkgroepen rondom het Buurt Energie Systeem (BES) zitten buurtbewoners, deelnemers vanuit 
gemeente Nijmegen, Woonwaarts, Alliander en Duurzaam Hengstdal. 

Be
uk

st
ra

at

Hengstdalseweg

HengstdalsewegHengstdalseweg

Ah
or

ns
tr

aa
t

Ah
or

ns
tr

aa
t

Lijsterbesstraat

Postweg Postweg

Kwakkenberg

Lijsterbesstraat Lijsterbesstraat

Hengstdalseweg

Berg en Dalseweg

Berg en Dalseweg

M
oe

rb
ei

st
r.

M
oe

rb
ei

-
st

ra
at

HENGSTDAL

HUNNERBERG

Hengstdalseweg

Hengstdalseweg
Olijfwilgstr.

Olijfwilgstraat
Olijfwilgstraat

Zi
lv

er
de

ns
tr

.

Vo
ge

lk
er

ss
tr

.

Zi
lv

er
de

n-

pl
an

ts
oe

n

Zi
lv

er
de

n-
pa

d


