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Achtergrond & aanleiding
• Klimaatverandering, opwarming aarde, achteruitgang biodiversiteit

• Aanpak: vermindering uitstoot broeigassen → minder CO2 uitstoot

• Akkoorden, verdragen en wetten:

• VN-Klimaatakkoord van Parijs (dec 2015): 

▪ 2020: -20%  t.o.v. 1990, 20% hernieuwbare energie en 20% energiebesparing.

▪ 2030: >-40%  t.o.v.1990 en 27% hernieuwbare energie.

▪ 2050: 80-95% minder uitstoot van broeikasgas in 2050 ten opzichte van 1990.

• → NL klimaatbeleid

NL doelen (huidig): 2030: -49%, 2050: -95%

• Europees akkoord klimaatdoelen (dec 2020): 

▪ 2030: -55% en in 2050: klimaatneutraal → klimaatwet

• Europese Green Deal

• Gelders klimaatbeleid, Regionale Energie Strategie

• Beleid klimaat/duurzaamheid gemeente Arnhem

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl


Wat willen we doen en bereiken?
“Van onderop” (= op wijk/buurtniveau) stimuleren van:

• Duurzaamheidsinitiatieven (in brede zin)

• Vermindering uitstoot broeikasgassen (w.o. CO2) → CO2 neutraal liefst ver voor 2050

• Maatregelen voor energietransitie (opwekking, opslag, distributie, besparingen)

Deze visie is in ontwikkeling. Tendens is naar een bredere wijkverbinding.

HOE:

• Bevorderen bewustzijn en maatregelen: isolatie, collectieve inkoop (?), wijk-energie-
systemen

• Beter zicht krijgen op ontwikkelingen. Zowel (inter)nationaal maar vooral ook lokaal. 

Initiatieven zoals ArhemAan, wijk van de toekomst, etc.

• Contacten aanhalen met andere wijken: leren van elkaar, bundelen van krachten. 

• Zichtbaar maken van die initiatieven, acties en verbindingen leggen in de wijk/buurt

• Onderzoek haalbaarheid naar energieopwekking en opslag in de wijk

• Vraagbaak voor de wijk/buurt



Wie doet nu mee (stand mei 2021)

• Abe Reitsma
• Caroline Rijnbeek
• Cecile Ribot
• Frans Dolmans
• Jasper Besselink
• Joost Slooten
• Han Sloetjes
• Harm Medendorp
• Henk Bohlander
• Jan Wagenmakers
• Lars Birkholz
• Maarten Aldus
• Marloes Hoenderdos-van Lin



Hoe? Proces/structuur

Begonnen met werkgroepen:

• Elektriciteit (op zoek naar alternatieve bronnen)

• Warmte (alternatieven voor verwarmen en tapwater)

• Besparing (isolatie en andere middelen om energie te besparen)

• Financieel (financiering, subsidies)

• Juridisch (meedenken over de beste organisatievorm voor gezamenlijk handelen)

• Samenwerking/communicatie

• Visie en Plan van aanpak

• 2-wekelijks online meetings (i.v.m. Corona)

• Wellicht andere manier van werken komende tijd: zijn we nog naar op zoek.



Wat is er tot nu toe gedaan?

• Start eind 2020

• Werving wijkbewoners voor dit initiatief

• Enquête rondgestuurd onder wijkbewoners. Terugkoppeling volgt.

• Infrarood Warmtescan bij 43 woningen in de wijk

• Inventarisatie elektriciteitsverbruik komende periode in de wijk

• Inventarisatie mogelijkheden voor zonnepanelen in /rond de wijk

• Inventarisatie lokale windenergie

• Contacten aangehaald met andere wijken, lokale initiatieven, gemeente

• Contact Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

• Deelgenomen aan kenniswebinars

• Website voor duurzaamheid (in de maak) --> wellicht uit te breiden naar een platform 
van mijnbuurtje.nl (met buurtverbinders)



Nu in de oriëntatiefase
Bewustwording + besparen/isoleren als 1e stap, mede als voorbereiding voor 

toekomstige (grotere) stappen



Warmtescan met infrarood camera



Trello samenwerkingstool



Waar zijn we naar op zoek

• Meer enthousiaste deelnemers uit de wijk! → Sluit je aan!
• Specifiek op gebied van subsidies, financiën en juridisch (rechtsvormen)
• Meer vrouwen!

• Goede voorbeelden die we kunnen delen → meld die aan
• Ideeën voor dit initiatief → meld ze

• Contact algemeen: Lars Birkholz: bestuur-paasberg-wellenstein@outlook.com
• Nieuwe leden: Frans Dolmans:     f.h.dolmans@gmail.com
• Henk Bohlander:                              thirdfloor@bomail.nl

• Of benader één van de andere leden!

mailto:bestuur-paasberg-wellenstein@outlook.com
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VRAGEN ?


