Nieuwsbrief ROSANDESTROOM dec2019
Duurzame woonboten in Arnhem
Rosandepolder energieneutraal
Mooi weer, daar houden we van. Polderbewoners
weten er wel raad mee en er wordt veel buiten
geleefd als de zon schijnt. De zon geeft bakken
energie.
De gemeente Arnhem wil wijken en buurten
energie laten besparen, er zijn daarvoor
verschillende initiatieven genomen. De
Rosandepolder heeft in de gemeente nu ook een
prima partner gevonden om hier de hele buurt te
helpen bij het organiseren van maatregelen en
acties om besparingen mogelijk maken. Dat
vinden we natuurlijk fantastisch, want voor het
milieu en voor de portemonnee is het steeds
belangrijker dat we verstandig omgaan met
energie.
Namens de gemeente is Annelinde Gerritsen als
AANjager gekoppeld aan de polder, met namens
de buurt Klaas Guldie en Paul van der Veen.
Sinds we er met z’n drieën aan werken krijgen we
grip op de zaak. Dat is weerbarstiger dat gedacht.
Woonboten...er is geen ark die op en andere lijkt,
laat staan dan weer op een aak. Staal, beton,
puddel, een opbouw van hout, een dak van staal,
en muren van baksteen, plastic schroten, er is
een veelheid van materialen, vormen en
bouwwijzen in het drijvend wonen op te merken.
Wel mooi, maar ook een beetje onhandig dat
unieke.
Het kost dus wat tijd om goed in beeld te krijgen
wat er hier allemaal kan en nodig is. Er is daarom
een specifieke menukaart bedacht voor het
inventariseren van woonboten en wij hebben
daarvan de primeur, met dank aan Annelinde.
Verder gaan we samen aan de slag om met
deskundige en vaardige, onkundige en aardige
mensen een vlot te bouwen waar we bakken
energie mee gaan omzetten in stroom, voor alle
bewoners voor een prikkie in te prikken in hun
eigen stopcontact. Om energie van te krijgen. Dat
is zeker niet het einde, maar het begin van een
proces waarbij het doel is om de Rosandepolder
energieneutraal te krijgen. Dat is morgen nog niet
gelukt…
AANpak
De activiteiten die onderdeel van het plan zijn:
- Woonbotenmenu
- Website arnhemAANhetwater.nl
- Energiecafe’s
- Drijvend Energieloket 1.0: tijdens Drijf-In
- Drijvend Energieloket 2.0: zonnevlot
- Inventarisatie mogelijkheden omgeving

Woonbotenmenu
Er is veel informatie over energiemaatregelen
beschikbaar maar waar begin je met het
verduurzamen van je woonboot?
Om meer inzicht te geven in de duurzaamheid
van jouw woonsituatie en wat jij nog kunt doen
hebben we een ‘menukaart’ ontwikkeld. Ook
kunnen we met dit menu inventariseren welke
gezamenlijke maatregelen kansrijk zouden zijn en
een stappenplan bieden om (individueel of
gezamenlijk) maatregelen op te pakken.
Dit menu zal gepresenteerd en uitgedeeld worden
op 4 januari 2020.

Goede voornemens
Om gelijk goed te beginnen in het nieuwe jaar
organiseren we op 4 januari een ‘energiecafé’
waarin we meteen aan de slag gaan met het
menu. Iedereen krijgt daar de kans om het menu
in te vullen en uit te werken voor zijn persoonlijke
situatie. Veel woonbootbewoners hebben als
pioniers al veel uitgeprobeerd, deze kennis wordt
hier bij elkaar gebracht. Het energiecafé is dus
interessant voor iedereen, of je nu veel of weinig
weet van duurzaamheid. Door van elkaar te leren
en samen op te trekken komen we verder.

Uitnodiging:
* Energiecafé met nieuwjaarsborrel
op 4 januari om 15.30 uur aan de
Stationsweg 6 Oosterbeek *

Meld je aan via duurzaam@arnhemaanhetwater.nl

Drijvend Energieloket 1.0

Tijdens de ‘Drijf-in Bioscoop’ op 14 september
hebben we het pontje van Driel ingezet als
‘Drijvend Energieloket’. Dit pontje wordt
aangedreven door zonnepanelen en is een mooi
duurzaam voorbeeld. De stroom voor de lampjes
werd opgewekt door een ‘zonnegenerator’.
Voorafgaand aan de film en tijdens de pauze
hebben we op het Drijvend Energieloket met
bewoners van de Rosandepolder, Onderlangs en
zelfs uit de Defensiehaven gebrainstormd over
wat er mogelijk zou kunnen zijn.
Drijvend Energieloket 2.0: zonnevlot
Het plan is om een drijvend zonneparkje te
bouwen: een vlot van ongeveer 4 bij 6 meter
waarop zonnepanelen zijn bevestigd. Dit vlot
kunnen bewoners om de beurt lenen en hun
huishouden erop ‘inprikken’. Hiermee kun je
oefenen met zonnepanelen en kijken wat de
opbrengst is op jouw locatie. Het idee is om klein
te beginnen, dus met enkele zonnepanelen, zodat
het realiseren van het vlot haalbaar is en het niet
te ingewikkeld wordt. De kosten voor het gebruik
van de opgewekte elektriciteit zijn 5 ct/kWh (in
plaats van de kosten van een energieleverancier
ongeveer 20 ct/kWh). Dit geld wordt dan gebruikt
voor het bekostigen van het vlot en eventuele
andere toekomstige duurzame installaties in de
Rosandepolder.

Voorbeeld van een zonnevlot

Het vlot willen we samen gaan bouwen, we zijn
dan ook op zoek naar jou! Er zijn veel slimme en
handige mensen in de Rosandepolder waarmee
al geweldige projecten gerealiseerd zijn. Het
bouwen van dit vlot kunnen we ook en is een
leuke activiteit om samen mee aan de slag te
gaan, net als ‘vroeger’.
Tijdens het Energiecafe op 4 januari bespreken
we hoe we de bouw van het vlot gaan
aanpakken.

Website
Bij het menu hoort de website
www.arnhemAANhetwater.nl

Op deze website worden verhalen van bewoners
en interessante links gedeeld. Via trefwoorden is
hier meer informatie te vinden over de
maatregelen. Ook kun je hier vragen stellen en
antwoord geven op vragen van andere bewoners.
Wij nodigen je uit om jouw verhaal ook op deze
site te delen, hoe klein of groot de maatregelen
ook zijn. Op de website is het menu en een
format voor het verhaal te downloaden.
Woonboten in Arnhem
Zowel de bewoners van Onderlangs als van de
Rosandepolder hebben een aanvraag gedaan bij
het AANjaagfonds. De twee initiatieven lopen
naast elkaar, worden door dezelfde AANjager
begeleid en er zal zoveel mogelijk kennisuitwisseling plaatsvinden. De woonboten die in de
gemeente Renkum liggen vallen ook binnen dit
project.
Inventarisatie mogelijkheden omgeving
Naast de maatregelen binnen de polder gaan we
ook kijken waar we kunnen aansluiten bij
initiatieven in de omgeving, bijvoorbeeld de
ontwikkelingen op De Hes en bij DNV-GL.
AANjager: even voorstellen
Geboren in de Rosandepolder (op nr 34 in 1975)
vind ik het erg leuk dat ik als AANjager ingezet
ben door de gemeente Arnhem om de polder te
verduurzamen. Mijn ervaring als
woonwensencoach, de opleiding
HBO Scheepsbouwkunde en mijn
ervaring met jarenlang wonen op
een (varend) woonschip vormen
de basis waarmee ik jullie kan
ondersteunen.
Contact
Wil je meer weten? Heb je hulp nodig bij het
invullen van het menu? Wil je eens sparren met
de AANjager?
Neem dan contact op met Annelinde via
duurzaam@arnhemaanhetwater.nl of
06-18553663

