
 

 

 

 

 

 

 

Project Toekomst Malden Noordoost - 6 

Klik hier voor de Printversie 

Nieuwsbrief 7 verschijnt in week 28, 2022 - kopij graag vóór 4 juli 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://toekomstmaldennoordoost.nl/printversie%20Nieuwsbrief%206%20Toekomst%20Malden%20Noordoost.pdf
mailto:info@toekomstmaldennoordoost.nl


 

 

Eerste Duurzaamheidscafé van Malden succesvol 

Met een opkomst van ruim 60 

mensen was het eerste 

Duurzaamheidscafé van Malden 

op 19 mei 2022 een succes te 

noemen. De avond, die geopend 

werd door wethouder Maarten 

Schoenaker, stond bol van 

informatie-uitwisseling en het 

delen van inspiratie, kennis en 

ervaring. 

 

 

 

Foto: Petra Kregting 

 

In Jenaplanschool de Vuurvogel gaven Bart Wattenberg namens de school en Marc Smijers 

van de gemeente Heumen informatie over hun inspanningen en doelen met het oog op een 

duurzaam bestaan. Hans-Cees Speel van Werkgroep Groen en Biodiversiteit en Ben 

Bottema van Werkgroep Energiezuinig Wonen praatten de aanwezigen bij over wat er in 

het project gebeurt en waar prioriteiten liggen. Daarna ging het vooral om het uitwisselen 

van kennis en ervaringen. De voorbeeldwoningen trokken daarbij veel aandacht. Bezoekers 

lieten ook vragen en ideeën achter waarmee de werkgroepen verder aan de slag gaan. 

Lees meer  

 

Volgende keer ook meemaken? 

Het volgende duurzaamheidscafé is in het najaar en zal gaan over Groen en Biodiversiteit. 

We  informeren u zodra de datum bekend is!  

 

 

Duurzaamheidscafé in Gemeenteraad en bij GL8's Focus Actueel 

 

Ben Bottema, werkgroep Energiezuinig Wonen, sprak op 21 april 2022 

de nieuwe Gemeenteraad toe over project Toekomst Malden 

Noordoost. Ook nodigde hij alle aanwezigen uit voor het eerste 

Duurzaamheidscafé op donderdag 19 mei 2022 op Jenaplanschool de 

Vuurvogel. Klik hier om zijn presentatie terug te luisteren. Opgemerkt 

werd dat veel raads- en commissieactiviteiten op een  donderdagavond 

plaatsvinden. Misschien is een woensdagavond te overwegen? 

 

Ben lichtte op 14 mei 2022 ook bij GL8-radio in het programma Focus Actueel toe wat er in 

het Duurzaamheidscafé aan de orde zou komen. Luister hier het interview met hem terug.  

 

https://www.toekomstmaldennoordoost.nl/voorbeeldwoningen.html
https://www.toekomstmaldennoordoost.nl/eerste_duurzaamheidscafe_succesvol.html
https://www.toekomstmaldennoordoost.nl/Ben%20Bottema%20Raadsvergadering.mp3
https://soundcloud.com/gl8-media/ben-bottema-duurzaamheidscafe?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


 

Groene-daken-actie 

 

In de vorige nieuwsbrief deden we een 

oproep voor deelname aan de eerste 

'Groene-daken-actie' met subsidie. Met 

succes, want er zijn inmiddels 16 

mogelijke deelnemers! 

 

 

 

De aanleg van een groendak 

 

Met de eerste groep deelnemers hebben we nagedacht over de aanpak; dat hoort ook bij 

een pilot. Met de beoogde leverancier hebben we een werkwijze afgesproken en met de 

gemeente overleggen we over de uitvoering en financiële afhandeling. Zo komen we stap 

voor stap dichterbij de eerste groene daken met subsidie in de gemeente Heumen. Dat er 

nog vele mogen volgen, want... je voelt je pas echt op je gemak onder 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.  

 

 

Oproep: Hart voor duurzamer Malden Noordoost? 

 

Met deze nieuwsbrief krijgt u een 

indruk van de diverse activiteiten 

die wij, de vrijwilligers van 

Toekomst Malden Noordoost, 

oppakken. Dat doen we met liefde 

en plezier en blijven we graag 

doen. 

 

Lijkt het u leuk om hierbij te 

helpen? Kom dan meedoen! 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!  

 

mailto:info@toekomstmaldennoordoost.nl


 

Tip Werkgroep Energiezuinig Wonen 

Gebruik uw zelf opgewekte stroom 

 

Maak overdag zoveel mogelijk gebruik van de stroom uit uw 

eigen zonnepanelen. Zet apparaten die veel stroom gebruiken, 

zoals de wasmachine, de vaatwasser en de wasdroger overdag 

aan terwijl de zon op uw panelen schijnt. Doe dat het liefst na 

elkaar; bij de meeste apparaten is de starttijd in te stellen. Dan 

levert u weliswaar minder of geen stroom terug, maar u hoeft 

dan ook niet veel te betalen als de zonnepanelen geen stroom 

kunnen leveren. 

    

 

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... Inge 

Plant eens een schermbloemige in uw tuin 

 

Een schermbloemige zoals de dille 

of - op de foto - de bladvenkel is 

een hoge plant met gele 

schermbloemen, decoratief blad en 

ranke stengels. Hij staat prachtig in 

een zelf geplukt boeket en is, dan 

uitgebloeid, ook in de winter mooi 

om te zien. Hij blijft dus lang 

aantrekkelijk om in de tuin te 

hebben. Daarnaast kun je 

verschillende delen van deze plant 

gebruiken in de keuken en hij geurt 

heerlijk… als je van anijs houdt. 

Maar er is nog een reden: hij lokt 

allerlei insecten zoals de zweefvlieg. 

En die zijn goed voor de bestuiving, 

voor plaagbestrijding en voor het 

aantrekken van andere dieren. 

Denk aan vogels en libellen… 

  

Lees meer, onder andere over wie Inge is…  

 

 

 

 
 

mailto:info@toekomstmaldennoordoost.nl
https://www.toekomstmaldennoordoost.nl/tip_van_inge.html


 

 

Familiepad in Heemtuin 

 

Op 11 mei 2022 is het familiepad 

in de Heemtuin officieel in gebruik 

genomen. Zo kan iedereen, ook 

met rolstoel, rollator of buggy, 

genieten van de verschillende 

landschappen die voor onze 

streek typerend zijn: bos, hei, 

akkers en schraal grasland. Maar 

de Heemtuin herbergt ook 

heggen, een kruidentuin, een 

poel, een bijenhuis en een 

historische wal. Langs de route 

staan bankjes. De aanlooproute 

begint aan de Randwijksingel met paaltjes met een blauwe kop. De echte route van ca. 1 

km heeft paaltjes met een rode kop. Je moet er soms wel even naar zoeken: de planten 

eromheen groeien snel!  

 

 

Tip Werkgroep Groen en Biodiversiteit 

Leg een vijvertje aan   

 

 

Als je een iets grotere tuin hebt en geen hele kleine kinderen, geeft een 

vijvertje een enorme boost aan de biodiversiteit in je tuin en in de wijk. 

Je hebt al een vijver door een grote metselemmer in te graven! 

  

 

Lees meer over wat een natuurlijke vijver betekent en over hoe je een 

natuurlijke vijver aanlegt. 

 

 

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

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.  

 

 

 

 

 
 

https://www.toekomstmaldennoordoost.nl/leg_een_vijver_aan.html
https://toekomstmaldennoordoost.nl/malden_no_natuurreservaat.html
https://toekomstmaldennoordoost.nl/tips_groen_en_biodiversiteit.html
mailto:info@toekomstmaldennoordoost.nl


 

 

Resultaten enquête Nieuwsbrief    

 

In onze vorige nieuwsbrief 

hebben we u als abonnee op onze 

nieuwsbrief gevraagd naar uw 

mening over deze vorm van 

communicatie. Gezien het aantal 

abonnees (toen 122, momenteel 

167) is het aantal reacties (7) 

weliswaar niet representatief, 

maar deze geven wel een inkijkje 

in de waardering van de 

nieuwsbrief. 

  

 

De nieuwsbrief scoorde gemiddeld een 8,5 op zowel de informatievoorziening over 

verduurzaming en vergroening als op de verbindende functie in de wijk. Daarnaast 

stimuleert de nieuwsbrief (of biedt ze aanknopingspunten) om zelf actief na te denken over 

groen in de eigen omgeving (85%). 

  

De verschijningsfrequentie van elke 6 weken wordt als de meest wenselijke ervaren. 

Niemand noemde verbeterpunten, maar op de vraag welke onderwerpen niet aan bod 

kwamen maar wel in de nieuwsbrief thuis horen werden ‘evenementen in de buurt’ en 

‘eventuele subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden’ genoemd.  

 

 

Agenda  

 

Werkgroep Energiezuinig Wonen: eind augustus/begin september 2022 

frans.cremers@radboudumc.nl 

 

Werkgroep Groen en Biodiversiteit: woensdag 29 juni 

2022  

hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl 

 

Werkgroep Communicatie: maandag 4 juli 

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.  

 

 

mailto:frans.cremers@radboudumc.nl
mailto:hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl
mailto:info@toekomstmaldennoordoost.nl
https://toekomstmaldennoordoost.nl/actualiteit.html
https://www.heumen.nl/duurzaamheid


 

 

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 

 
Alvast reuze bedankt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Copyright © Project Toekomst Malden Noordoost, alle rechten voorbehouden.  

 

Wil je onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, dan kun je je afmelden op 

info@toekomstmaldennoordoost.nl  

 

 

 

 

 

mailto:info@toekomstmaldennoordoost.nl?subject=Aanmelding%20Nieuwsbrief%20project%20Toekomst%20Malden%20Noordoost
mailto:info@toekomstmaldennoordoost.nl?subject=Afmelden%20digitale%20nieuwsbrief%20project%20Toekomst%20Malden%20Noordoost
mailto:info@toekomstmaldennoordoost.nl
http://www.twitter.com/
https://m.facebook.com/ToekomstMaldenNoordoost/
http://mailchimp.com/

