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NIEUWSBRIEF NR. 7 
September 2021   
 

 

In deze zevende Nieuwsbrief aandacht voor 

zaken die in onze wijk spelen en voor 

onderwerpen van breder belang. 
 

 
 

 

 

 

 

NK TEGELWIPPEN 
Verslag actie Helpman 4 september 
 

De actie Tegelwippen was een groot succes. Het was mooi 
weer en leuke mensen met allemaal eigen verhalen 
waarom ze mee deden aan onze actie. Zo was er 
bijvoorbeeld een echtpaar dat een huis had gekocht met 
een versteende voor- en achtertuin. Daar wilden ze graag 
iets aan doen, maar het kwam er steeds niet van. Toen ze 
over onze actie lazen besloten ze dat dit het perfecte 
moment was. De tegels werden kosteloos opgehaald en 
hun voortuin zag er met 8m2 minder tegels nu al mooier uit. 
We gaven ze plantjes, wilde bloemenzaden en flyers van de 
gemeente met tips over groene borders, het aanleggen van 

een moestuin, het aansluiten van een regenton en het maken van een groen dak. Zij blij, wij blij! 
Mensen met een appartement hebben de boomcirkel voor hun appartementencomplex vergroend. Dit 
hadden ze met de gemeente geregeld en wij hielpen ze tegels te wippen en kwamen met plantjes.  
Met de bakfiets vol planten gingen Karin en René al vroeg op pad en met bakfietsen vol tegels 
kwamen ze steeds weer terug bij de schooltuinen aan de Helperzoom. Daar konden mensen ook zelf 
tegels brengen in ruil voor planten, zaden en advies. Van de gemeente hadden we allemaal leuke 
flyers met informatie over het aanleggen van een moestuin, een groene border, een geveltuin, een 
groen dak of het plaatsen van een regenton. Die werden enthousiast ontvangen. Ook de zaden, de 
planten en de bakfietsen had de gemeente voor ons geregeld. In totaal zijn 175 30x 30 stoeptegels 
en 1536 klinkers verzameld.  
Bij de schooltuinen maken ze een mooie kruidencirkel van onze tegels. De rest van de tegels wordt 
door de Gemeente Groningen naar Tuin in de Stad gebracht.  
Langsbrengen kan nog! 
Iedereen die nog tegels kwijt wil kan ze in de maand september nog langsbrengen bij Tuin in de Stad. 
Die maken er borders en muurtjes van in hun prachtige groene oase aan de Tarralaan 6 in 
Groningen. 
 

  



2  

  

PROJECT WIJKKRACHT  
Hoe duurzaam is mijn huis? 

Project Wijk-Kracht - Oproep! 
We zoeken weer deelnemers voor het 
verduurzamingsproject Wijk-Kracht.  
Wijk-Kracht is een samenwerkingsproject van 
EnTranCe | Centre of Expertise Energy van de 
Hanzehogeschool en de werkgroep Duurzaam 
Helpman. In dit najaar gaat de derde ronde van start. 
 
Voor dit project zoeken we bewoners van de wijk 
Helpman, bij voorkeur met vergelijkbare huizen (dus 
bijvoorbeeld mensen uit een VvE of buren in dezelfde 
straat), maar ook “losse” bewoners kunnen zich 
aanmelden. 
 
 

Deze bewoners gaan in drie maanden tijd (van oktober 2021 tot januari 2022) in samenwerking met 
de studenten van de hogeschool met de verduurzaming van hun eigen woning aan de slag.  
De deelnemers krijgen na een of twee inleidende bijeenkomsten (vermoedelijk weer fysiek mogelijk 
dit seizoen) de beschikking over een Energiekoffer waarmee ze in hun eigen woning metingen 
kunnen gaan doen. In de koffer zitten enkele energiemeters, waarmee in de eigen woning op zoek 
kan worden gegaan naar de apparatuur die het meeste elektrische energie verbruikt. En er zit een 
warmtecamera in waarmee eventuele warmtelekken in de woning zichtbaar gemaakt kunnen worden. 
In de bijeenkomst na de metingen gaan de studenten de metingen duiden en vergelijken met buren. 
Dan wordt zichtbaar wat het effect is van eventueel al genomen maatregelen zoals dubbel glas en 
isolatie van de gevel, spouwmuur, vloer of dak. 
 
Aanmelden voor dit project – liefst met andere buren maar niet strikt noodzakelijk - kan via dit 
mailadres. 
Meer informatie is te vinden op onze website: duurzaamhelpman.nl onder “projecten”. 
 

 

FIJNSTOFMETINGEN IN HELPMAN  
Herhaalde oproep! De laatste sets!!  
 

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 regelmatig intensiever zijn dan we gewend waren. 

Diverse mensen maken zich naast de toegenomen onveiligheid 

ook zorgen om de 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.  

In Helpman zit (gelukkig) geen fijnstof producerende industrie, dus alles wat er gemeten wordt is het 

verkeer (en wellicht een enkele keer een open haard).  

Het idee is dat diverse inwoners zelf met behulp van een (eenvoudig zelfbouw) meetstation de fijnstof 

voor hun huis gaan meten. 

Wij hebben als Duurzaam Helpman een 10-tal meetstations aangeschaft, daarvan zijn er nog een 

paar beschikbaar.  We zoeken geschikte locaties (liefst aan doorgaande wegen) om die op te hangen. 

Hier kunt u zien waar al gemeten wordt op dit moment: 

De Energiekoffer 

mailto:duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl
mailto:duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl
https://wijkhelpman.nl/index.php/duurzaam
http://www.onzelucht.nl/
https://maps.sensor.community/#15/53.1955/6.5834
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De stippen geven de 

meetstations aan. 

De kleur geeft de hoeveelheid 

fijnstof aan. 

Groen is een laag gehalte, 

oranje is een hoger gehalte. 

 

 

 

 

 

 

Vereisten:  

een buitenlocatie (bijvoorbeeld 

aan de gevel) waar een 

elektrische aansluiting en een 

wifi-netwerk beschikbaar (in de 

buurt) 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 hier aanmelden.  

 

 

Regentonnen  
Nog korting tot 1 december 
 

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. 
 
 

Ondergrondse container met posters 
Meer kleur in de wijk 

In samenwerking met de gemeente willen wij de mogelijkheid bieden om een 

zgn. clickframe op een ondergrondse container te adopteren. In dit frame 

kunnen posters, kunstwerken of andere informatie geplaatst worden. 

Als wijkcomité lijkt ons dit een hele goede manier om de wijk op de hoogte te 

houden van de acties en andere zaken die de gehele wijk aangaan.  

Er zijn wat spelregels omtrent de invulling (geen reclame of aanstootgevend 

materiaal).  

We zijn op zoek naar buurtgenoten die mee willen helpen deze 

containerframes te onderhouden. Aanmelden kan hier.  

https://onzelucht.nl/
mailto:duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl
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/
mailto:duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl?subject=Container%20clickframe
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Spaarpaal    
Sparen voor de buurt 
 

Spaarpaal aan De Savornin Lohmanlaan 
In De Savornin Lohmanlaan komt dit najaar een 
spaarpaal. Dit is een snelheidsmeter die “goed bedrag” 
beloont met geld. Hou je je aan de snelheid, dan spaar 
je geld voor de buurt. De paal laat zien hoeveel. 
Elke keer dat iemand langs de paal rijdt en zich keurig 
aan de snelheid houdt, komt er geld in de spaarpot.  
Het geld dat gespaard wordt gaat naar de buurt en kan 
bijvoorbeeld uitgegeven worden aan nieuwe 
speeltuintjes of andere activiteiten.  
Natuurlijk hopen we dat er weinig geld in de pot komt 
maar het gespaarde bedrag kan dus aan een leuke 
activiteit worden uitgegeven.  
Ideeën hiervoor kunnen hier worden gemeld 
 

 
 

Duurzame huizenroute 
Gluren bij de buren 
Altijd al willen weten hoe een warmtepomp of zonneboiler werkt? Hoe je je huis verduurzaamt als je 

huurder bent? Of hoe je jouw tuin omtovert tot een groene oase voor meer bijen en beestjes?  

 

Om inspiratie en handige tips en tricks met elkaar te delen organiseren wijkinitiatieven samen met 

Grunneger Power, Making City en het Energieloket Groningen de Duurzame Huizenroute 2021.  

Op zaterdag 30 oktober 2021 van 13:00-17:00 uur stellen bewoners uit allerlei wijken (ook in 

Helpman) in de gemeente Groningen hun woning open voor buren en vertellen zij over de duurzame 

toepassingen bij hun thuis. Dit kan van alles zijn; van HR++ glas tot zonnepanelen, van een groen 

dak tot een tegelloze tuin en van warmtepompen tot een warmtenet.  

Zet de datum alvast in je agenda! Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden volgt 

binnenkort via www.grunnegerpower.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 

 

mailto:duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl?subject=Spaarpaal
http://www.grunnegerpower.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

