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donderdag 1 juli 2021
Duurzaam Hengstdal



Programma van de middag

13.30 uur Start
13.45 uur Plenair inhoudelijk: maak kennis met Duurzaam 

Hengstdal
14.45 uur Wandelen met een opdracht
15.25 uur Terug in de Ark, vervolgopdracht
16.00 uur Durf te Vragen
16.30 uur Natje & droogje
17.00 Slot



Check-in: wie zijn er vandaag aanwezig? 

De volgende wijkcoalities waren aanwezig:
De Parken, Apeldoorn. Heveadorp, Renkum. Dieren-West, Rheden. 
Bloemenbuurt Didam, Montferland. Hoogkamp, Arnhem. Lochem, 
Laren. Henstdal, Nijmegen.  

Daarnaast was de provincie vertegenwoordigd en het 
ondersteuningsteam van het programma Wijk van de Toekomst.



Inhoudelijk: kennismaken met Duurzaam Hengstdal

Gino interviewde de kartrekkers van Duurzaam Hengstdal, waarbij 
er veel ruimte was voor vragen en uitwisseling. 

• Noël Verspauwen, coördinator van bewonersinitiatief Duurzaam 
Hengstdal.

• Andere wijkbewoner, betrokken bij ontwikkeling van het Buurt 
Energie Systeem in Hengstdal. 

• Beleidsambtenaar van de Gemeente Nijmegen betrokken bij 
Hengstdal als Wijk van de Toekomst



Een paar inzichten
• Een wijk is vaak te groot om in één klap te verduurzamen. Hak een wijk op in 

kleinere stukken en werk daar aan oplossingen;
• Voor het maken van een profiel van de bewoners in je wijk, kun je verschillende 

tools gebruiken. Een daarvan is https://www.citisens.nl/methode/;
• Contact maken met bewoners kan je op legio manieren doen: langs de deuren, 

appeltaart sessie, aanhaken op activiteiten die al georganiseerd worden. Kern: zoek
mensen op waar ze zelf al komen, ga open het gesprek aan en luister écht;

• Het beoogde Buurt Energie Systeem dat in de Bomenbuurt in Hengstdal komt, is 
coöperatief bezit van de bewoners zelf. Opbrengsten vloeien dus terug in de buurt.

• Het is modulair, het kan dus in de toekomst op een andere bron overgezet worden
dan bij de start. Dat maakt het flexibel. https://aardgasvrij.nijmegen.nl/mijn-wijk-
aardgasvrij/hengstdal/buurt-energie-systeem/

• Op de website van Hengstdal kan je heel veel inspiratie en informatie opdoen. 
https://duurzaamhengstdal.nl/

https://www.citisens.nl/methode/
https://aardgasvrij.nijmegen.nl/mijn-wijk-aardgasvrij/hengstdal/buurt-energie-systeem/
https://duurzaamhengstdal.nl/


Wandelen met een opdracht

Jan Kamenski maakt schetsmatige animativideo’s waarbij hij wijken 
transformeert en ‘utopische’ beelden maakt. Hij haalt grijze en 
grauwe en onaangename elementen uit de straten weg en 
vervangt die door groene, speelse, kleurrijke, duurzame items.
Hierdoor word je geprikkeld om met andere ogen naar je eigen 
omgeving te kijken. 

De opdracht van de wandeling was dan ook: kijk eerst het filmpje van Jan 
Kamenski (deze link: https://vimeo.com/522867696). Ga dan in twee- of 
drietallen de wijk in en fotografeer wat je weg zou halen of waar je juist méér
van zou willen in een gedroomde toekomst. 

https://vimeo.com/522867696


Foto’s van de wandeling. Minder verstening! 



Foto’s van de wandeling. Minder rommel en afval



Meer isoleren met je buren, en meer zonnepanelen!



Meer regenwateroplossingen: tegels 
lichten, wadi’s, doorlatend wegdek



Meer gemeenschappelijk beheerd groen. 



Meer spullen delen, zoals hier: boeken, auto’s en informatie



Durf te vragen
Als afsluiter twee ronden ‘durf te vragen’ met de groep. Een deelnemer brengt een vraag in 
en we gebruiken ‘the wisdom of the crowd’ om zoveel mogelijk antwoorden hierop te geven. 

Vraag 1: welke tips hebben jullie voor het maken van een analyse van de 
buurt?
• Maak een enqûete
• Gebruik de citisens methode. https://www.citisens.nl/methode/
• Maak analyse van infrastructuur, gebouwen, geldstromen, stakeholders en 

belangen, energielabels, leeftijd woningen, leeftijd bewoners, inkomen 
bewoners en opleidingsniveau. 

• Wat zijn de actieve clubs, verenigingen, of initiatieven. Wat is er al?
• Breng verschillende opgaves in kaart, sociaal, fysiek etc. 
• Werk met straatambassadeurs. 



Durf te vragen
Als afsluiter twee ronden ‘durf te vragen’ met de groep. Een deelnemer brengt een vraag in 
en we gebruiken ‘the wisdom of the crowd’ om zoveel mogelijk antwoorden hierop te geven. 

Vraag 2: hoe kom je aan informatie op huisnummerniveau over verbruik? 
• Maak een enqûete
• Met een warmtecamera
• Appeltaart gesprekken
• Meedenk spreekuur
• Via netbeheerder of energieleverancier
• Huis aan huis uitvragen
• Buurtbijeenkomst organiseren en daar mailadressen opvragen. 
• Buurtdiners met energieweetjes op placemats
• Warmtewandelingen in groepsverband
• Maak je eigen visie helder waar je over 20 jaar wil staan.


