
1  

  

NIEUWSBRIEF NR. 5 
April 2021 
 

 

In deze vijfde Nieuwsbrief aandacht voor 

zaken die in onze wijk spelen en voor 

onderwerpen van breder belang. 
 

 
 

 

 

 

 

PROJECT WIJKKRACHT  
Hoe duurzaam is mijn huis? 

 
Sinds september 2020 loopt het project Wijkkracht in 
samenwerking met het Kenniscentrum Energie van 
de Hanzehogeschool (EnTranCe). In dit project 
worden studenten van diverse opleidingen betrokken 
bij het verduurzamen van onze wijk. 
Deze studenten laten bewoners met behulp van 
diverse meetapparatuur meer inzicht krijgen in de 
duurzaamheid van hun huis, o.a. isolatie en 
energieverbruik. 
Gedurende vier weken krijgen bewoners 
energiemeters en warmtecamera’s te leen. 
Het tweede deel van dit project is inmiddels 

afgerond. Er deden vier straten mee met totaal 19 woningen. Een aantal bewoners van de Helper 
Weststraat, Hondsruglaan e.o., Troelstralaan en de Haydnlaan heeft meer inzicht gekregen in 
warmtelekken en het energieverbruik van hun elektrische apparaten.  
Een aantal conclusies zal voor veel meer woningen gelden. Zo bleek dat relatief oud dubbelglas (van 
voor 2000) maar matig isoleert. Ook werden veel koudebruggen boven de ramen en in hoeken van 
buitenmuren geconstateerd. De foto’s van de warmtecamera gaven waardevolle data op basis 
waarvan verbeteringen kunnen worden aangebracht. Sommige bewoners gaan zelf energiemeters 
aanschaffen om een nog beter inzicht te krijgen in energieverbruik. 
Een van de deelnemers gaf aan: ‘ Ik heb het project wijkkracht ervaren als een mooi initiatief om 
mijzelf en de buren die ook hebben meegedaan, bewust te maken van elektriciteitsverbruik en 
warmteverlies in onze woningen.’  
De algehele evaluatie van dit project moet nog plaatsvinden. 

 

 

VERGROEN GRONINGEN 
Virtueel je tuin vergroenen 

 
Maak je tuin klimaatbestendig! 
Van plan om bomen te planten? Of liever een geveltuintje? Probeer het uit! Met de 
app VergroenGroningen richt je je tuin virtueel in met verschillende soorten groen. 
Tevreden? Ontdek dan welke acties er zijn om je ideeën uit te kunnen voeren en 
draag zo bij aan een klimaatbestendig Groningen! 
 
 

 

https://wijkhelpman.nl/images/Energiekoffer.jpeg
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GROEN WEBINAR 
Vergroenen rondom je huis 
 

Op donderdag 8 april, vanaf 19:00 uur, is er een groen-webinar van het Energieloket. 
In deze webinar leer je alles over vergroenen rondom je huis. Denk daarbij aan een 
sedumdak, gevel- of boomtuin en het vergroenen van je tuin: tegel eruit en bloemen 
of planten erin. Groen is mooi en nuttig; een groene(re) omgeving helpt tegen 
hittestress, zorgt voor een betere afwatering en is goed voor flora en fauna. 
Natuurlijk komen de subsidiemogelijkheden aan bod. Ook krijg je tips wat handige 

planten zijn als je eigenlijk niet van tuinieren houdt, maar er best een paar tegels uit wilt halen. 
Aanmelden? Ga naar de website van het Energieloket.  
Het energieloket heeft nog veel meer leuke webinars gepland, bijvoorbeeld over het werken met een 
warmtecamera. Deze zijn te vinden bij ‘Activiteiten’.  
 
 

REGENTONNEN 
Korting tot 1 december 

 
Vrijdag 2 april start de gemeente Groningen voor het zesde jaar met de 
regentonnen-kortingsactie. Inwoners van de gemeente kunnen met een 
kortingsbon van € 17,50 een regenton naar keuze te kopen. 
Het bedrag wordt direct verrekend bij de kassa van de deelnemende winkels 
in Groningen, Haren en Meeden (waar houten-vatenhandel Meisner al vanaf 
het begin meedoet, zodat inwoners die een mooi eikenhouten exemplaar 
wensen, er daar eentje kunnen kopen). Met deze financiële tegemoetkoming 

stimuleert de gemeente haar inwoners om regenwater te gebruiken, vooral voor (meer) groene en 
bloeiende tuinen. De actie loopt dit jaar net als vorig jaar tot 1 december.  
Gebruik ook regenwater en download hier de folder met de kortingsbon. Alle winkels in de gemeente 
Groningen die regentonnen verkopen, doen weer mee: de logo’s staan op de folder, die ook bij de 
klantenservice van de deelnemende winkels ligt. Daarnaast zijn de folders verkrijgbaar bij de 
gemeente aan de Kreupelstraat, het Zuiderdiep en het Europapark. Zodra het weer kan, komen ze 
ook bij alle bibliotheken in de gemeente te liggen en een aantal wijkcentra. 
NB: de korting geldt alleen bij aankoop in de winkel, niet bij een online bestelling! 
Lees hier meer over klimaatbestendige maatregelen. 
 

 

NK TEGELWIPPEN 
Groningen in competitie met Leeuwarden 

 
Wethouder Glimina Chakor ‘wipte’ op 30 maart j.l. de eerste steen in 
het kader van het NK Tegelwippen. Door het hele land nemen 
gemeenten vanaf 30 maart tot 30 september het tegen elkaar op 
tijdens het NK Tegelwippen. Groningen neemt het op tegen 
Leeuwarden. Het doel: zoveel mogelijk (tuin)tegels uit de grond 
‘wippen’ en verruilen voor groen.  
Het NK tegelwippen sluit goed aan bij de klimaatadaptatie 
doelstellingen van de gemeente. Een ervan is om samen met de 

inwoners aan de slag te gaan om zoveel mogelijk stenen te vervangen door groene (gevel)tuinen. Dit 
gaat hittestress en wateroverlast tegen en bevordert de biodiversiteit in onze leefomgeving. 
Meedoen aan het NK Tegelwippen is makkelijk en kan als individu of als groep. 
Meer informatie over de actie en het deelnemen is te vinden op de landelijke site of op de site van 
klimaatbestendig Groningen.  

 

 

https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fenergieloket-groningen.nl%2Factiviteiten%2Fwebinar-groen-in-en-om-je-woning%2F&mid=148771803&hash=f58b22
https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=http%3A%2F%2Fgroningen.steenbreek.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FFolder-Regentonnenkortingsactie-2021.pdf&mid=148771803&hash=f58b22
https://groningenklimaatbestendig.nl/initiatieven/regentonnenactie/
https://nk-tegelwippen.nl/
https://groningenklimaatbestendig.nl/initiatieven/doe-mee-met-het-nk-tegelwippen/
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EXPERIMENT LEEFSTRAAT  
Als proefproject biedt de gemeente inwoners van de wijken van Groningen Zuid een kans 

hun straat tijdelijk te veranderen tot een Leefstraat.  
Een Leefstraat geeft bewoners de kans om de straat tijdelijk om 

te toveren tot een plek van ontmoeting, spelen en ontspanning.  

Ook is een Leefstraat autovrij. 

Maak samen met de buren een echte vakantieoase van je straat.  

Denk aan opblaasbare zwembadjes, springkussens, blote voeten 

paden, hangmatten, potje voetballen, animatie, buurt BBQ.  

Of ga met je buren boom- of geveltuinen opvrolijken met 

bloemen.  

Een Leefstraat is alleen een succes als de meeste bewoners in 

de buurt het idee steunen.  

Een Leefstraat komt er daarom alleen op initiatief van bewoners uit de straat.  

De gemeente ondersteunt en adviseert hierbij.  Aanmelden kan tot 1 mei 2021 via deze link. 

 

FIJNSTOFMETINGEN IN HELPMAN 
Herhaalde oproep! Wie wil/kan er mee meten naar fijnstof in onze wijk?  

Nog een paar sets beschikbaar. 

De verkeersstromen in onze wijk zijn behoorlijk 

veranderd door de Helperzoomtunnel. En ook de 

komende jaren met de ombouw van de Ringweg (huidige 

einddatum december 2025) zal het verkeer zo nu dan 

intensiever zijn dan we gewend waren. 

Diverse mensen maken zich naast de toegenomen 

onveiligheid ook zorgen om stijgende fijnstofgehaltes in 

onze lucht. Om dit laatste nu “hard” te kunnen maken 

bestaat er een mooi “citizen-Science” project: 

onzelucht.nl. Een project waarbij getracht wordt om het fijnstofgehalte in onze noordelijke provincie 

veel gedetailleerder in beeld te brengen dan het RIVM met slechts een paar meetstations doet op dit 

moment. Het idee is dat allerlei inwoners zelf met behulp van een (eenvoudig zelfbouw) meetstation 

de fijnstof in hun voortuin gaan meten. 

Wij hebben als Duurzaam Helpman een 10-tal meetstations aangeschaft en zoeken nu geschikte 

locaties (liefst aan doorgaande wegen) om die op te hangen. 

Vereisten: een buitenlocatie waar een elektrische aansluiting en een wifi-netwerk beschikbaar is. Alle 

details kunt u vinden op: onzelucht.nl. 

Mocht u op een geschikte locatie wonen en u wilt wel mee doen dan kunt u zich aanmelden via 

duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE  

Deze nieuwsbrief is samengesteld door Liesbeth Fransen en Henk Hindriks.   

Zij zijn namens het wijkcomité Helpman lid van de projectgroep Duurzaam Helpman.   
Binnen de projectgroep functioneren diverse werkgroepen.   
Voor meer informatie kijk op:  

Onze website: www.wijkhelpman.nl (onder Wijkinfo > Duurzaamheid) 
of op:duurzaamhelpman.nl   
Sociale media:  

Facebook ( @WijkHelpman)  

Twitter ( @WijkHelpman)   

LinkedIn ( Group: Duurzaam Helpman)   

Contact:  

Opmerkingen, vragen of ideeën, kunt u aan dit mailadres richten.   

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, meld dat dan hier 

 

https://gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanvragen-of-boomtuin-adopteren
https://gemeente.groningen.nl/experiment-leefstraat-groningen-zuid
https://onzelucht.nl/
mailto:duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl
http://www.wijkhelpman.nl/
http://www.wijkhelpman.nl/
http://duurzaamhelpman.nl/
http://duurzaam.wijkhelpman.nl/
https://www.facebook.com/wijkhelpman
https://www.facebook.com/wijkhelpman
https://twitter.com/WijkHelpman
https://twitter.com/WijkHelpman
https://www.linkedin.com/groups/8826393/
https://www.linkedin.com/groups/8826393/
mailto:duurzaam@wijkhelpman.nl?subject=tips%20voor%20de%20nieuwsbrief
mailto:duurzaam@wijkhelpman.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief

