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Duurzame woonboten in Arnhem 
 

 

* Agenda Rosandestroom activiteiten * 
Maandag 2 maart deadline inleveren menu 
Zaterdag 7 maart Energiecafé 2 
 
Verslag warmtescanvaart op 18 januari 
De omstandigheden voor de warmtescanvaart 
waren in eerste instantie ideaal, koud en droog. 
We zijn gestart met het maken van opnames 
vanaf de waterzijde. Het verschil tussen oud 
(dubbel)glas en HR++glas en goed geïsoleerde 
en minder goed geïsoleerde arken was goed te 
zien. Ook zijn we enkele warmtelekken op het 
spoor gekomen. Helaas (voor de warmtescan) 
brak later de zon door en konden we weinig 
goede beelden vanaf de wal maken. 
Er hebben 25 woonboten meegedaan met de 
warmtescanvaart. De deelnemers hebben een 
kort verslag met de foto’s ontvangen. 

 
Een goed geïsoleerde woonark 
 

 
Een minder goed geïsoleerde woonark, let op het verschil tussen het 
oude dubbelglas en het nieuwe HR++ raam onder in het midden. 

 
Wil je toch verder kijken en in detail onderzoeken 
waar eventuele warmtelekken zitten? Dan is er de 
mogelijkheid om een individuele warmtescan aan 
te vragen. Deze kost 115 euro. Hierbij gaan we 
ook binnen opnames maken. Aanvragen kan via 
https://www.elmg.nl/aan-de-slag/ontdek-hoe-je-

energie-en-geld-kunt-besparen-0 

* Energiecafé nr2 op 7 maart 2020 * 
Locatie: Autobedrijf Schoot, 

Klingelbeekseweg 54-C 
Programma: 
15.30 uur inloop 
16.00 uur introductie: presentatie warmtevaart 
16.15 uur introductie: resultaten inventarisatie  

menukaarten 
16.30 uur workshopronde 1 
17.00 uur workshopronde 2 
17.30 uur samenvatting en borrel 
18.00 uur einde 
 
Er zijn dus twee workshoprondes waarin we een 
aantal onderwerpen in groepen gaan behandelen 
volgens de ‘Waarderende benadering’, een 
methode om via het uitwisselen van ervaringen 
van elkaar te leren. Per onderwerp doorlopen we 
de volgende stappen: 

1. Vertellen: korte presentatie expert 
2. Verbeelden: wat kan dit voor onze situatie 

betekenen? 
3. Vernieuwen: wat is hiervoor nodig? 
4. Verwezenlijken: aan de slag/wie doet wat? 

 

 
 
De onderwerpen die we gaan bespreken zijn: 

a. Zonnefolie en dakisolatie/renovatie 
b. Windmolen in de Rosandepolder 
c. Ervaringen met slimme oplossingen 

(warmtepomp, zonneboiler, toilet 
doorspoelen met oppervlaktewater etc.) 

d. Gezamenlijk aanpakken van maatregelen 
(samen isoleren, gezamenlijk glas 
inkopen, financiering via fonds, etc.) 

Je kunt dan met twee onderwerpen meedoen 
(elke ronde 1). 
Doe je mee? 
Meld je aan via duurzaam@arnhemaanhetwater.nl 
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Menu invullen 
Tijdens het energiecafé hebben we de 
woonbotenmenu’s uitgedeeld. Was je er niet bij? 
Dan heb je als het goed is een menu in de 
brievenbus gevonden. Je kunt deze invullen en 
een foto verzenden via de mail of telefoon. Of je 
kunt deze in de bus gooien bij nummer 29. 
Het is erg belangrijk dat we het verbruik, de 
eventuele opbrengst van zonnepanelen en de 
wensen van alle bewoners in kaart hebben omdat 
we hiermee een plan kunnen maken voor 
vervolgstappen.  
We hebben nu een derde van de ingevulde 
menu’s binnen. 
 

Vraag nu een gratis 
Woonwensenscan aan! 
Heb je hulp nodig bij het invullen van het menu? 
Dan kun je een (gratis) woonwensenscan 
aanvragen via de volgende link: 
https://www.elmg.nl/woonwensenscan 

De aanjager Annelinde komt dan bij je langs om 
advies te geven over jouw persoonlijke situatie. 
 
Deel jouw verhaal op onze website 
www.arnhemAANhetwater.nl 
De meeste bewoners zijn echte pioniers die zelf 
al van alles uitgeprobeerd hebben, deze 
ervaringen zijn erg waardevol voor anderen, hoe 
klein ook. Het blijkt dat deze ervaringen nog niet 
genoeg gedeeld worden. Deel jouw verhaal ook 
op: https://arnhemaanhetwater.nl/?p=113 

 
 
 
 
 
 
 

 
Drijvend Energieloket 2.0: zonnevlot   
De vlottrekkers 
Het zonnevlot is figuurlijk in het water gevallen, dit 
had letterlijk moeten zijn maar helaas, het bleek 
erg lastig om de materialen bij elkaar te krijgen. 
Ook was het nut niet voor iedereen duidelijk. Het 
vlot had vooral een belangrijk sociaal doel: samen 
aan de slag en iets bouwen. Dat gaan we nu op 
een andere manier doen: we gaan de 
maatregelen die uit het project naar voren komen 
gezamenlijk aanpakken, bijvoorbeeld het isoleren 
van woonboten en/of het aanbrengen van 
zonnepanelen/folie. Een team van ‘vlottrekkers’ 
gaat hiermee aan de slag. 
 
Wil je ook helpen met het realiseren van 
maatregelen? 
Stap dan op 7 maart op de vlottrekkers die je 
van de Rosandepolder naar het energieloket 
brengen. 
 
Vervolg 
Na 7 maart gaan we dit deel van het project 
afsluiten met een rapport en een plan van aanpak 
voor het vervolg. Indien er beslissingen genomen 
moeten worden kan dit op de ledenvergadering 
van 14 maart plaatsvinden.  
 
Contact 
Wil je meer weten?  
Neem dan contact op met Annelinde Gerritsen via 
duurzaam@arnhemaanhetwater.nl of  
06-18553663 
 
Dit project is een initiatief van bewoners, 
ondersteund door het AANjaagfonds van de 
gemeente Arnhem. Woonbootbewoners in 
Renkum mogen ook meedoen. Naast het initiatief 
in de Rosandepolder loopt er ook een project aan 
Onderlangs.

 


