
         
 
 

Op weg naar een duurzamere Brienenshof? 
  
 
Zou je graag je huis willen verduurzamen, maar weet je niet waar te beginnen? Wil je jouw omgeving 
aanpassen aan het veranderende klimaat? Of heb je andere ideeën over hoe onze wijk duurzamer in 
te richten? Maak dan kennis met een initiatief vanuit enkele bewoners van de wijk Brienenshof. Wij 
willen enerzijds de huizen verduurzamen door isolatie, energieopwekking en andere aanpassingen en 
anderzijds kijken hoe we in de wijk omgaan met wateroverlast, verdroging, hittestress en een 
ongezonde omgeving. Bij voldoende belangstelling willen we projecten opzetten om de 
duurzaamheid en de gevolgen van het klimaat aan te pakken. 
 
Het voordeel van de aanpak samen met een aantal wijkbewoners is veelzijdig: 

 De groep kan je over een drempel helpen. 
 Je kunt kosten besparen door gezamenlijk iets aan te schaffen of een adviseur en 

aannemer te kiezen. 
 Gesprekken vinden plaats met buurtbewoners, dus met mensen die je wellicht al kent en 

daarna beter zult kennen. 
 De gemeente gaat bij een grote deelname een actieve rol spelen. 

 
Denk je aan verduurzaming van je huis? 
 
Dus, denk je wel eens aan: 

 Extra isoleren 
 Warmtepomp 
 Groen dak 
 Nieuwe (dubbele, HR++) beglazing 
 Zonnepanelen 
 Batterijen 
 Van het aardgas af 
 Of nog iets anders? 

 
Wellicht dat we samen een stap in de goede  richting kunnen zetten! 
 
Wil je meedenken en meedoen met het klimaatbestendig maken van de wijk? 
Ga samen met buurtgenoten kijken waar en hoe er maatregelen genomen kunnen worden. Denk 
daarbij aan: 

 Tegels vervangen door groen 

 Boomspiegels vergroenen 

 Wijkmoestuin inrichten 

 Aanpassing beplanting t.b.v. bijen en vlinders (in openbaar groen of eigen tuin) 



 Regenpijp afkoppelen of een regenton aanschaffen 

 Compost maken 

 Enz. enz. 
 
Inventarisatie van deelnemers 
We willen eerst een bewoners bijeenkomt ergens midden november plannen. Daarin wordt 
geïnventariseerd wat bewoners willen en waar ze (vrijblijvend) aan mee willen doen en waarbij ook 
deskundigen aanwezig zijn om toe te lichten hoe je bijvoorbeeld je huis optimaal kan isoleren of 
bijvoorbeeld kan berekenen of je een warmtepomp kan laten installeren. Misschien wil je weten hoe 
je  eenvoudig regenwater kunt opvangen of ergens heen kunt laten lopen en hoe je jouw omgeving 
eenvoudig groener kunt maken en geschikt voor bijen, vlinders en andere insecten. 
 
Wil je meer informatie over duurzaamheid en klimaatadaptatie laat dat dan weten via onderstaand 
emailadres.  Bij voldoende belangstelling beleggen we een bijeenkomst. 
Daarnaast zijn we op zoek naar wijkbewoners die ons willen ondersteunen bij deze projecten. 
Wil jij je hiervoor inzetten laat ons dat dan weten! 
 
 
Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via een mail aan duurzaamheid@brienenshof.nl  

 Mail  je naam en adres  

 Heb je al wensen   of ideeën, laat ze ons alvast weten. 
Wil je ons ondersteunen bij duurzaamheid of klimaatadaptatie dan kan je dat in je email aangeven. 
 
De initiatiefnemers 
Johan Rasing 
Hans Suurmond 
Alie Schiere 
Wilma Hoekstra 
 

Achtergrond 
Duurzaamheid staat volop in de belangstelling. In de gemeente Overbetuwe loopt een project om de 
woningvoorraad het aardgas af te halen. De gemeente heeft plannen in ontwikkeling en pilot-wijken 
aangewezen, die daarvoor als eerste  in aanmerking komen. De wijk Brienenshof komt niet in 
aanmerking voor een pilotproject omdat de huizen wat ouder zijn en niet op een eenvoudige manier 
van het aardgas af kunnen (in bijvoorbeeld Westeraam is dit wel mogelijk). De uiteindelijke 
einddatum van het gehele project (Overbetuwe van het aardgas af) is 2050. 
 
Belangrijke uitgangspunten voor de gemeente Overbetuwe op het gebied van klimaatadaptatie zijn:  
* Bij elke ruimtelijke ontwikkeling worden de mogelijkheden voor klimaatadaptatie afgewogen. 
Zowel vanuit gemeentelijk perspectief voor de openbare ruimte, als voor particulieren en private 
partijen. 
* Waterberging en -buffering van (hemel)water moet zichtbaar zijn in de openbare ruimte en 
samengaan met het versterken van de landschappelijke karakteristiek en ecologische potentie. 
*Vanuit de gemeente worden initiatieven opgezet om inwoners, ondernemers en organisaties te 
stimuleren ook bij te dragen aan klimaatadaptatie. 
(uit IKP OR-Omgevingsvisie Overbetuwe 2040) 
Door de bewustwording voor klimaatadaptatie te vergroten wil de gemeente Overbetuwe 
problemen met wateroverlast (en ook hitte/droogte) gezamenlijk aanpakken. Een groot deel van 
verhard oppervlak (tuinen, platte daken) binnen de gemeente zijn namelijk privaat eigendom. 

mailto:duurzaamheid@brienenshof.nl


 
Dit initiatief wordt gesteund door het wijkplatform Elst-Oost en de buurtvereniging Brienenshof. En 
het maakt ook deel uit van de wijkagenda voor Elst-Oost. 
 

           
 

           


