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NIEUWSBRIEF NR. 4 
Februari 2021 
 

 

 

In deze vierde Nieuwsbrief aandacht voor zaken die in 

onze wijk spelen en voor onderwerpen van breder 

belang. 
 

 
 

 

NIEUW LOGO - VERNIEUWDE WEBSITE  
Nieuwe indeling duurzaamhelpman.nl 

 

Het afgelopen half jaar hebben studenten Communicatie van de Hanzehogeschool 

Groningen onderzoek gedaan naar de manier waarop duurzaamheid in de wijk 

Helpman goed onder de aandacht gebracht kan worden. Op basis van de 

uitkomsten hebben ze diverse campagnemiddelen bedacht. Wij gaan de komende 

tijd bekijken welke we gaan overnemen. In ieder geval hebben we gekozen voor 

een nieuw logo. Zie hiernaast. 

 

Verder is het tabblad 'Wijkinfo/duurzaamheid/duurzaamhelpman' in een nieuw jasje gestoken. De 

indeling is overzichtelijker gemaakt. Bovendien zijn er een aantal leuke filmpjes te zien van bijv. 

buurtbewoners die tips geven over verduurzamen. Ook een filmische oproep om mee te doen aan het 

project Wijk-kracht is hier te vinden. 

De pagina is (nu ook) te bereiken via deze link: duurzaamhelpman.nl.  
 

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 de aanwezige elektrische apparatuur. 
Er worden gedurende vier weken energie-meters en 
warmtecamera's uitgeleend aan de bewoners. Daarna worden 

de resultaten van deze meningen besproken met de studenten en (indien u daarin toestemt) gedeeld 
met de overige deelnemers. Hierdoor krijgt u veel meer inzicht in de effecten van elke 
verduurzamingsmaatregel die er genomen kan worden. 
Op deze wijze krijgt u ook zicht op maatregelen die gezamenlijk aangepakt zouden kunnen worden. De 
eerste 6 groepen zijn in oktober gestart met metingen in de De Sitterstraat en de Troelstralaan. De 
eerste resultaten zijn bemoedigend. Iedereen lijkt zich al veel meer bewust van de mogelijkheden van 
de diverse mogelijke maatregelen. Een evaluatie loopt op dit moment.  
 
Oproep: Voor de volgende periode (begin maart tot mei) zijn we nog op zoek naar nieuwe groepen 
deelnemers. We zoeken bij voorkeur bewoners van dezelfde straat die als groep (2 tot 5 huishoudens) 
mee willen doen aan dit project. Benodigde totale tijd ong. 4 uur per huishouden. 
Aanmelden kan via duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl. 

https://duurzaamhelpman.nl/
mailto:duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl
https://wijkhelpman.nl/images/Energiekoffer.jpeg
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DIGITALE WARMTECAMERA 
Hoe goed is uw huis geïsoleerd? 
 

 

 

Dit is natuurlijk DÉ tijd van het 

jaar om met een warmtecamera 

uw woningisolatie te testen. 

Een warmtecamera kunt u lenen 

bij Grunneger Power.  

 

 

 

BIJBIBLIOTHEEK 
Leuk initiatief in Laanhuizen 

 
Het ziet eruit als een buurtboekenkast, zo'n kast op straat waar 
mensen oude boeken neerzetten en nieuwe ophalen. Maar dat is 
het niet. Aan het Koeriersterpad in Groningen staat sinds kort een 
'BIJbliotheek'. 
In de kast draait alles om de bij. Bovenin staan boeken over de 
insecten, er hangt tuingereedschap en er zijn zaadjes om mee te 
nemen. 
Mede-initiatiefnemer Agnes Bakker hoopt dat mensen hierdoor wat 
meer leren over de wilde bij, want die heeft het zwaar. De helft van 
de soorten is bedreigd. Met de honingbij gaat het minder slecht. 
Volgens haar kunnen we daar wat aan doen door andere planten in 
de tuin te zetten. 'Ik zie dat mensen planten neerzetten die prachtig 

zijn, maar waar wilde bijen niets aan hebben.' Het gaat erom dat de planten in de tuin uit onze streek 
komen. 'De wilde bij wil gewoon de bloemensoorten die in de natuur voorkomen, niet de mooie 
tuinplanten.' Volgens Bakker herkent de wilde bij de bloemen van uitheemse planten niet.  
De initiatiefnemers hopen dat bewoners van andere wijken ook een bijbieb gaan regelen. 
BijerBij:  
Om het leven van bijen een stukje prettiger te maken, is in Groningen de app 'BijerBij' ontwikkeld. 
Gebruikers van de app kunnen hun bijvriendelijke maatregelen uploaden, om zo anderen te inspireren.  
Zin om dit initiatief ook in Helpman vorm te geven? Meld je aan via duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl. 

 

KLIMAATALARM 
Oproep tot meedoen aan het Klimaatalarm Groningen 

 
zondag 14 maart 2021 van 14.00 - 15.00 uur, actie online/live  
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren wij, Klimaatcoalitie Groningen, 
samen met verschillende coalities in heel Nederland een klimaatalarm. De politiek heeft de 
verantwoordelijkheid om haar burgers te beschermen. Solidariteit met de slachtoffers van 
milieuvervuiling en opwarming van de aarde is harder nodig dan ooit. Het klimaat en onze 
gezondheid wachten niet. We moeten nu handelen en onze stem laten horen! 
Meer informatie en aanmeldmogelijkheid is te vinden op de landelijke website 

www.klimaatalarm2021.nl  
 
De klimaatactie kent 4 doelen:  

• voorafgaand aan 14 maart aandacht vragen voor het klimaat, 

• 14 maart gezamenlijk klimaatalarm laten horen/zien, 

(Foto: Derk Bosscher/RTV Noord) 

https://grunnegerpower.nl/warmtecamera/
mailto:duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl.
http://www.klimaatalarm2021.nl/
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• 17 maart zo groen mogelijk stemmen, 

• na de verkiezingen door als brede klimaatbeweging. 
De klimaatcoalitie bestaat uit een aantal groeperingen die staan voor een leefbare toekomst en bij de 
overheid aandringen op eerlijke en daadkrachtige klimaatmaatregelen.  
Betrokken groepen in Groningen: Code Rood Groningen / Democratische Academie Groningen / Extinction 
Rebellion Groningen / Fossielvrij Groningen / Fridays for Futures Groningen / FNV Groningen / 
Internationale Socialisten Groningen / Milieudefensie-OK Groningen / Voor14 Groningen / University 
Rebellion RUG. 

 

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

 

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 verkeersonveiligheid 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 provincies 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/ik-meet-mee 

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

duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl. 

 

 

HEREWEG: HET WOUDPARK  
Toekomstidealen voor o.a. de lijn Hereweg - Raadhuisplein  

 
Het wordt een kwestie van een lange adem maar toch is het heel belangrijk om over de toekomst van 
onze stad na te denken. En dan specifiek de klimaatbestendige toekomst. 
Nergens in Nederland komt de klimaatopgave zo geconcentreerd samen als in Groningen. 
Gecombineerd met diverse sociaaleconomische opgaven en het gegeven van een groeiende stad naast 

een krimpend Ommeland maakt dit de provincie een uitgelezen proeftuin. 
 
De ontwerpmanifestatie Sponsland zoomt in op een uitsnede van het 
Groninger landschap. De reis gaat over de Hondsrug en de Hunzevallei, 
via de stadsassen en de binnenstad, het Reitdiep en het Hogeland naar 
Schiermonnikoog. Onderweg komen we de negen ontwerplocaties tegen: 
vijf in de stad en vier in het landelijk gebied. Een van die projecten is de 
Hereweg/Rijksstraatweg als groene verbinding.  
De Hereweg ligt op de Hondsrug, een langwerpige zandrug tussen de 
rivieren Aa en Hunze. Het is de oudste route naar Groningen, hij verbindt 

https://onzelucht.nl/
https://onzelucht.nl/ik-meet-mee/
mailto:duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl
https://www.sponsland.nl/nl
https://www.sponsland.nl/nl/projecten/woudpark/
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de stad met het meest weelderige stuk woonmilieu en natuur van de regio. Dankzij de verbouwing van 
de zuidelijke ringweg wint de Hereweg aan kwaliteit. Zijn potentieel om verkeer als statige as de stad in 
te leiden, groeit. 
Hoewel het noordelijke deel van de Hondsrug overwegend groen is, zijn de meeste verblijfsplekken 
bedekt met baksteen, asfalt en beton. De Hereweg wordt gedomineerd door verkeer, terwijl het Harense 
Raadhuisplein en het Helperplein versteende hitte-eilanden zijn. Kunnen we de ruimte voor de auto 
verminderen en het weelderige groene karakter te herstellen, en zo de toenemende droogte en hitte de 
baas blijven? En kunnen we nieuwe relaties aangaan met natuur en landschap om zo de zuidelijke as 
van Groningen te versterken? Dit zijn de vraagstukken die de komende jaren in het project Sponsland 
behandeld gaan worden. 

 

 

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS  
Regeling voor VvE’s (SEEH) is per 3 januari 2021 gestopt, naar een vervolg wordt gekeken. 

Voor eigenaar/bewoners is er een nieuwe regeling ISDE. 

 

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en 

energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie 

aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, 

isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. 

Met isolatiemaatregelen bedoelen we isolatie van spouw, dak, 

gevel, vloer of glas.  Meer informatie is te vinden op 

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh
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

