
 

 

 

  

 

 

Project Toekomst Malden Noordoost - 5 
Klik hier voor de Printversie 

Nieuwsbrief 6 verschijnt in week 22, 2022 - kopij graag vóór 23 mei 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. De 

gemeente Heumen is gesprekspartner. 

Adviesbureau Spectrum uit Arnhem en de 

Provincie Gelderland ondersteunen ons.  

 

19 mei 2022: eerste duurzaamheidscafé van Malden 

Energiezuiniger wonen en kosten omlaag 

brengen?! Wat kan ik doen en hoe doen 

anderen dat hier in Malden Noordoost? 

Waar kan ik terecht met vragen over 

duurzaamheid in en rond mijn woning? 

Welke informatie kan ik vertrouwen? 

 

De Vuurvogel 

 

 

Op 19 mei 2022 organiseren we het 

eerste duurzaamheidscafé van Malden in 

De Vuurvogel. Bewoners van de Kroonwijk, Molenwijk en Randwijk – en andere belangstellenden – 
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krijgen tijdens het café antwoord op deze vragen. 

 

Projectgroeplid Elise Overes: 'Om 19.30 uur start de inloop op Jenaplanschool de Vuurvogel, 

Schoolstraat 23A. In dit fantastische en bijna energieneutrale gebouw vertellen we u vanaf 20.00 uur 

meer over wat wij doen. En over wat u zelf kunt doen om te verduurzamen. Zo zijn er posters met 

voorbeeldwoningen. De bewoners van deze huizen leggen uit welke maatregelen zij genomen hebben 

en wat deze bijdragen aan verduurzaming. Er zijn nog meer wijkbewoners met inspirerende 

ervaringen. Natuurlijk is er ruimte voor uw vragen en suggesties, want daar gaan we graag mee aan de 

slag. En misschien wilt u daar zelf ook wel aan meewerken. Rond 21.45 uur sluiten we het eerste 

duurzaamheidscafé af met een drankje. Er zijn geen verkooppraatjes.' 

 

Aanmelden is gewenst en kan door te mailen naar info@toekomstmaldenoordoost.nl. 

De toegang is gratis.  

 

 

Eenmalige kans op groendak met subsidie: Meld je nu aan! 

 

Je bent pas echt op je gemak... 

met een groendak 😉 ! 

In de vorige nieuwsbrief vroegen we wie 

interesse heeft in een groendak met 

subsidie. Op 21 april was er een eerste 

bijeenkomst voor de mensen die zich 

daarop aanmeldden. Doel was samen te 

bepalen hoe nu verder. 

 

Wilt u meer informatie of nog aansluiten? 

Dat kan! Er zijn nog een paar plaatsen 

beschikbaar. Meld u dan zo snel mogelijk, 

maar uiterlijk 9 mei 2022, aan bij hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl.   

 

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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Wat vindt u van onze nieuwsbrief?  

Om een goede nieuwsbrief te kunnen 

maken, willen we natuurlijk graag weten 

wat u, als lezer van onze nieuwsbrief, 

vindt. Met een enquête hopen we een 

beeld te krijgen van waar die volgens u 

aan moet voldoen. 

Wat moet er in onze nieuwsbrief (blijven), 

wat moet er uit? Wat mist u? Is eens per 6 

weken goed? 

Laat ons weten wat u van de nieuwsbrief 

vindt door deze enquête in te vullen. Het 

neemt hooguit 5 minuten in beslag. Fijn 

als u ons vóór 1 mei 2022 hiermee wilt helpen. In een volgende uitgave van onze nieuwsbrief delen we 

de resultaten met u. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

Klik hier om naar de enquête te gaan.  

 

Tip Energiezuinig Wonen 

Ook op het noorden goede opbrengst zonnepaneel 

 

'Een dakkapel op het noorden kan ook 

een goede plek zijn om zonnepanelen te 

plaatsen.' Tot die conclusie komt Richard 

Oostveen. 'Op mijn (voorbeeld)woning 

aan De Vang 36 heb ik in januari 2021 

12 zonnepanelen laten installeren, 

waarvan één op de dakkapel aan de 

noordkant. 

 

 

Dit paneel heeft 325 kWh opgewekt in de 

eerste 12 maanden, wat slechts iets 

minder is dan de panelen op de dakkapel 

op het zuiden (ca. 345 kWh per stuk). 

Dus: ook als je weinig plek hebt voor 

zonnepanelen op het zuiden, oosten of 

westen is dit zeker iets om te overwegen! 

De panelen hebben 330 Wp* vermogen en liggen onder een helling van 15 graden. Er zijn wel een 

paar dingen om op te letten als je een paneel op het noorden legt: 
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•    de hoogte van de nok ten opzichte van de dakkapel moet niet te hoog zijn om schaduw te 

voorkomen; 

•    leg het paneel écht op het noorden als dat kan. Dan valt er minder schaduw op dan als het op het 

noordwesten of noordoosten ligt. De zon staat dan hoger als hij over de nok moet komen. 

 

* Wp is Wattpiek: het maximale elektrische vermogen dat één fotovoltaïsch paneel kan leveren bij een 

standaardtemperatuur en -zonnestraling. 

     

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... Anneke 

Lol in duurzaamheid 

 

De thermostaat een graadje lager, korter douchen: de duurzaamheidstips 

vliegen je om de oren. Maar, wat kan je nog meer? En vooral: hoe maak 

en houd je het leuk? Want als iets leuk is om te doen, hou je het ook 

gemakkelijker vol. Mijn tip: kijk eens naar dit filmpje of ga gelijk naar '52 

weken duurzaam'.  

 

Je ziet: het is een vrolijk initiatief waarbij je iedere week een nieuwe 

duurzaamheidsuitdaging voorgeschoteld krijgt. Die probeer je een week 

uit. Vind je hem leuk, dan ga je ermee door. Vind je hem niks, dan probeer 

je de volgende. 

 

Lees meer, ook over wie Anneke is...  

 

Doe mee met 'Malden Noordoost natuurreservaat'!  
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Uw tuin als onderdeel van 

'natuurreservaat Malden Noordoost': dat 

zou toch mooi zijn?! 

 

In de Kroonwijk, Molenwijk en Randwijk 

zijn heel veel tuinen: bijna ieder huis heeft 

een voor- en achtertuin. Deze tuinen zijn 

vaak niet zo heel groot, maar sámen zijn 

ze dat wel… 

Als veel bewoners bijvoorbeeld 20% van 

hun tuin 'vlinder- en bij-vriendelijk' 

inrichten, is er toch een 'natuurreservaat' 

gemaakt. Poot bijvoorbeeld bloeiende 

planten en/of creëer nestelgelegenheid 

met een zandhoop of een muurtje met wat 

zand of leem ertussen! Bijen en vlinders 

vliegen overal heen en zullen zonder 

problemen van tuin naar tuin gaan. Ook 

vogels, egels, kikkers en vleermuizen 

weten deze tuinen wel te vinden! 

 

Hoe u uw tuin nu precies natuurlijker maakt? Volg de tuintips om dat te weten te komen. Hieronder 

staat er al een!  

 

Help mee aan 'Malden Noordoost natuurreservaat'!  

 

 

 

Tip Groen en Biodiversiteit 

Maak een biodiverse, natuurlijker tuin: bedek de bodem!   

 

https://toekomstmaldennoordoost.nl/tips_groen_en_biodiversiteit.html


 

Een biodiverse, natuurlijker tuin is een tuin 

waar bijen, vlinders en hommels op 

afkomen, waar vogels wormen komen 

vangen en waar een egeltje ook iets te 

eten kan vinden. Omdat insecten het hele 

jaar door bloemen nodig hebben om te 

eten, helpt het als er altijd wel iets bloeit. 

Dovenetel 

 

Laat daarom een flink stuk border met 

bodembedekkers begroeien, zoals de 

dovenetel of de hondsdraf. Deze twee 

supermakkelijke soorten bloeien samen van vroeg in het voorjaar tot eind zomer: zo vinden hommels 

en bijen altijd bloemen. 

 

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. 

 

Lees meer  

 

 

Gras maaien?   

 

De Werkgroep Groen en Biodiversiteit 

werkt nauw samen met Marieke Bos, 

beleidsmedewerker Groenbeheer van de 

gemeente Heumen. Graag laten we haar 

hier uitleggen waarom het gras in mei niet 

overal gemaaid wordt… 

 

 

 

 

 

Sommige veldjes maaien we niet in mei 

'Landelijk is er aandacht voor de biodiversiteit en wordt aanbevolen om het maaien van gazons soms 

uit te stellen tot na de maand mei. Ook onze gemeente wil bijdragen aan biodiversiteit en daarom 

maaien we niet alle gazons in de maand mei. Op plekken waar veel bloemen staan, zoals 

paardenbloem of madeliefjes, slaan we het maaien even over. We zorgen daardoor dat er in deze 
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periode extra voedsel is voor bijen en andere insecten. De grasveldjes op de zandgronden in met 

name Malden kunnen erg kruidenrijk zijn en zijn daarvoor geschikt.' 

 

Lees meer 

 

Wit u meedenken over het groen in Malden Noordoost? Neem dan contact op met de werkgroep Groen 

en Biodiversiteit via hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl.  

 

 

Energie Adviesrapport 

 

De gemeente Heumen heeft per type woning en per bouwperiode Energie 

Adviesrapporten opgesteld.  Misschien dat de tips en maatregelen uit deze 

voorbeeldrapporten ook bruikbaar zijn voor uw woning? 

 

Op het Duurzaamheidscafé van 

19 mei 2022 liggen alle 15 voorbeeldrapporten ter inzage. 

 

   

 

Agenda  

 

Duurzaamheidscafé Malden: donderdagavond 19 mei 2022  

Aanmelden: info@toekomstmaldennoordoost.nl 

 

 

Overleg Project Toekomst Malden Noordoost 

Wil je een overleg bijwonen, mail de desbetreffende werkgroep 

dan voor meer informatie. Klik hier voor eventuele updates. 

 

Werkgroep Communicatie: maandag 23 mei 

2022  info@toekomstmaldennoordoost.nl 

 

Werkgroep Groen en Biodiversiteit: dinsdag 24 mei 2022  

hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl 
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Werkgroep Energiezuinig Wonen: donderdag  2 juni 2022 

frans.cremers@radboudumc.nl 

 

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

 

 

Verspreiding 

 

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

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

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

 

Alvast reuze bedankt!  
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