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Project Toekomst Malden Noordoost - 7 
Klik hier voor de Printversie 

Nieuwsbrief 8 verschijnt in week 36, 2022 - kopij graag vóór 22 augustus 2022 op 

info@toekomstmaldennoordoost.nl 
Hoe kun je een bestaande wijk verduurzamen 

en vergroenen, toekomstbestendig maken…? 

In het project Toekomst Malden Noordoost 

werken wij hieraan. Wij, dat zijn bewoners van 

de Molenwijk, Kroonwijk en Randwijk.  
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Opbrengst eerste Duurzaamheidscafé: input aanwezigen  

Wat wilt u delen? Wat wilt u weten? 

Wat heeft u nodig? Op de post-its 

zagen we onder andere regenwater 

afkoppelen, aandacht voor ventilatie 

bij isolatie, mogelijkheden 

warmtepomp, ondersteuning bij 

financiering. Dat is een kleine greep 

uit de vele reacties en vragen tijdens - 

en zeker ook na - het eerste 

Duurzaamheidscafé op 19 mei 2022. 

Daarover waren we zeer verheugd, 

want dat is de eerste stap naar 

(verder) 'energiezuinig' en daar doen 

we het voor. Hierna een uitgebreidere selectie van de input van bewoners van onze wijken en andere 

belangstellenden. De werkgroepen zullen deze vragen en opmerkingen meenemen bij hun plan van 

aanpak in het komende jaar. 

Lees meer  

 

 

Vooraankondiging tweede Duurzaamheidscafé: 2 november 

2022 

 

Zet alvast in uw agenda: op 

woensdag 2 november 2022 

organiseren we 's avonds het tweede 

Duurzaamheidscafé van Malden. 

Midden in de 'Nationale Klimaatweek' is 

er zo veel aandacht voor meer groen en 

biodiversiteit. En in ieder geval hebben 

we het dan ook over warmtepompen. 

 Aanmelden is gewenst en kan door te 

mailen naar 

info@toekomstmaldenoordoost.nl. 

De toegang is gratis.  
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Vooraankondiging 

5 november 2022: open huis energiezuinige voorbeeldwoningen 

 

Reserveer ook alvast in uw agenda: zaterdag 5 november 2022 

Dan kunt u zelf zien hoe woningeigenaren in Malden 

hun huis hebben verduurzaamd.  Ze houden dan 

gratis 'open huis'. 

  

Let wel: aanmelden is verplicht. Dat kan door te 

mailen naar info@toekomstmaldenoordoost.nl.  

 

 

Groene-daken-actie 

 

In de afgelopen maanden hebben 16 

bewoners aangegeven geïnteresseerd 

te zijn in de eerste 'Groene-daken-

actie' met subsidie. En van bijna 

allemaal weten we dat ze ermee door 

willen. Geen wonder, want zo'n dak is 

- naast alle rationele redenen - ook 

gewoon mooi! Om iedereen die 

subsidie te kunnen geven, is ophoging 

nodig van het bedrag dat de 

gemeente ervoor gereserveerd heeft. 

We gaan met de gemeente in gesprek 

om te kijken wat er mogelijk is. Want 

je voelt je pas echt op je gemak… met een groendak! 

Waarom een groendak? Groene daken verhogen de oppervlakte (onverstoord) groen voor insecten en 

vogels, dragen bij aan het tegengaan van hitte in de zomer en vangen water op bij hoosbuien.  
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Vrijwilligers gevraagd!  

 

Helaas: onze oproep in de vorige 

nieuwsbrief heeft geen nieuwe 

vrijwilligers opgeleverd. Terwijl alle 

drie de werkgroepen - Energiezuinig 

wonen, Groen en Biodiversiteit en 

Communicatie - versterking heel goed 

kunnen gebruiken. Kom dus 

meedoen! 

 

Foto: Petra Kregting 

 

Hoe veel of hoe weinig tijd u ook 

heeft: we zijn blij met alle mensen die 

met ons dit bewonersinitiatief verder willen brengen. U bepaalt zelf hoeveel tijd u eraan besteedt. 

Wilt u ons meehelpen? Mail dan naar info@toekomstmaldennoordoost.nl en we nemen contact met u 

op! 

Gaat uw hart sneller kloppen van een duurzaam en groen Malden Noordoost? Doe dan mee!  

 

Tip Werkgroep Energiezuinig Wonen 

Weinig dak op het zuiden? Toch zonnepanelen?! 

 

Op een van onze voorbeeldwoningen 

- De Toom 40, een twee-onder-een-

kapwoning - liggen 5 panelen op een 

dak dat zuidzuidwest gericht is: het 'Z-

dak'. Ook liggen er 10 panelen op een 

dak dat gericht is op het 

westnoordwesten: het 'W-dak'. Hoe 

presteren zij? 

  

Eerst even een toelichting op het Z-

dak. Van de 5 panelen zijn er 3 die 

daadwerkelijk een zuidoriëntatie hebben. De twee overige panelen liggen op het dak van de dakkapel. 

De ene plaat is op het westen gericht en de andere plaat op het oosten (zie foto). 

Wat blijkt? Omdat de zon om de daken heen draait, is er een mooie elektriciteitsopbrengst die 

gelijkmatig verdeeld is over de hele dag. Maar uit de opbrengstcijfers per paneel is meer af te leiden. 

En ze geven antwoord op de vraag in de titel… 
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Lees meer 

 

Heeft u zelf een tip - of nieuws - over energiezuinig wonen die in deze nieuwsbrief geplaatst zou 

kunnen worden, laat het ons weten via info@toekomstmaldennoordoost.nl.  

 

 

De tip van... Alex 

Glazen bol voor de energieprijzen? 

Met tips voor afsluiten energiecontract en energiebesparing 

 

'Al lange tijd maak ik gebruik van 

jaarcontracten voor de levering van 

gas en elektriciteit. Per jaar switchte ik 

van leverancier omdat de welkomst- of 

cashbackbedragen van een nieuwe 

leverancier gunstiger zijn dan de 

kleine korting die de huidige 

leverancier biedt om te blijven. Dat 

komt omdat mijn verbruik te gering is. 

Maar nu is de situatie heel anders. 

Slechts een waarzegger met glazen 

bol durft te adviseren… Of?!' Lees hier 

wie Alex is en hoe hij het heeft 

aangepakt, inclusief zijn tips voor energiebesparing.   
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Tip Werkgroep Groen en Biodiversiteit 

Koninginnekruid in je tuin: een aanwinst! 

 

Een bijzondere aanwinst in je tuin: het 

koninginnekruid, een prachtige, sterke 

plant. Zijn statige stengels worden 

tussen de 70 en 140 cm hoog en 

dragen rosepaarse schermen. Ze zijn 

een magneet voor vlinders en bijen, 

net als de vlinderstruik. Hij heet ook 

wel leverkruid. Vroeger zette men er 

thee van die laxerend werkt, maar ook 

helpt bij verkoudheid. De plant kan 

tegen vochtige grond, zelfs in een 

moeras heeft hij het naar zijn zin. 

Maar ook op een half schaduw plekje in Malden Noordoost gedijt hij goed. 

Heeft u zelf een tip - of nieuws - over vergroening in uw wijk of buurt die in deze nieuwsbrief geplaatst 

zou kunnen worden, neem dan contact op via info@toekomstmaldennoordoost.nl. 

 

En help mee aan 'Malden Noordoost natuurreservaat' met onze tuintips!  

 

 

Agenda  

 

Werkgroep Energiezuinig Wonen: 1 september, 13 oktober, 15 december 2022 en 16 februari 

2023  

frans.cremers@radboudumc.nl 

 

Werkgroep Groen en Biodiversiteit: datum volgt   

hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl 

 

Werkgroep Communicatie: 29 augustus, 10 oktober 

2022  info@toekomstmaldennoordoost.nl 

 

Wilt u een overleg bijwonen, mail de desbetreffende werkgroep dan voor meer informatie. Klik hier voor 

eventuele updates. 

 

Klik hier voor meer informatie, activiteiten en initiatieven rond Duurzaamheid in de gemeente Heumen.  
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Verspreiding 

 

Doel van de nieuwsbrief is zoveel mogelijk mensen informatie te geven. En een mogelijkheid te bieden 

om ons, werkgroepleden, te bereiken. Als u iemand weet die geïnteresseerd zou kunnen zijn, stuur dan 

deze nieuwsbrief door. En wijs op eigen aanmelding via info@toekomstmaldennoordoost.nl 

 

Meedoen 

En wilt u meedoen met het duurzamer maken van Malden Noordoost, anderen helpen met energie 

besparen? Mail dan naar info@toekomstmaldennoordoost.nl en we nemen contact met u op! 

  

Gaat uw hart sneller kloppen van een duurzaam en groen Malden Noordoost? Doe dan mee!  

 

Alvast reuze bedankt!  
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Wil je onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, dan kun je je afmelden op 

info@toekomstmaldennoordoost.nl  
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