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1. Raadsontmoeting Amvest   
Op 3 april heeft Amvest, projectontwikkelaar van de Hes, een raadsontmoeting 

gehad met de fracties van de Renkumse gemeenteraad. Wij waren hiervoor 

uitgenodigd door de griffie van de gemeente.  

Amvest werkt voor de Hes met een stuurgroep, daarin zitten o.a.de twee 

betrokken wethouders van Renkum en Arnhem. 

Ook is er een projectgroep, met daarin o.a. twee ambtenaren van Renkum en 

Arnhem, en de projectmanager van Amvest. 

De volgende onderwerpen kwamen bij de raadsontmoeting langs; 

1.Het gebiedsprofiel 

2.Cultuur-historisch onderzoek van het gebied 

3.Doelgroepenonderzoek 

Amvest vindt het belangrijk om de kwaliteit van het gebied te bewaren. 

De Slijpbeek, die over het terrein loopt moet de ruggegraat van het gebied 

worden. 

Kernwaarden zijn een combi van “stedelijk en natuur; een fijn sociaal klimaat 

waarin aandacht is voor individualiteit en collectief“. 

De fractieleden hebben elk vanuit hun eigen achtergrond vragen gesteld.  

Amvest kon nog niet op alle vragen antwoord geven, b.v. over aantallen en 

soorten woningen. 

 

  

    



 2. Lentecafé Amvest 
 Op 11 april was er een lentecafé van Amvest op de Brink in Arnhem, waarvoor    

 wij waren uitgenodigd. 

 Dit was een presentatie voor belangstellenden en deze was een uitgebreide   

 versie van de raadsontmoeting. 

 Hieronder zie je een impressie van de doelgroepen die Amvest heeft  

 onderscheiden in haar onderzoek naar toekomstige bewoners. Voorzichtig  

 zouden wij ons willen scharen onder de post-materialisten (zie linksonder). 

 Met nadruk voorzichtig om niemand, ook onszelf niet, in een hokje te plaatsen. 

 
Het was een inspirerende en gezellige avond, met veel belangstelling. 

Amvest wil voorlopig geen concrete toezeggingen doen naar geïnteresseerden, 

zoals HGSO. 

Na afloop hebben wij gesproken met Karst Hagendoorn, de projectmanager 

van Amvest. Hij moedigde ons aan om betrokken te blijven bij de 

ontwikkelingen van de Hes, maar ook andere alternatieven te onderzoeken.  



 
 

 

3. Bezoek trajectbegeleider  
Op 27 maart hebben wij Katja van der Valk in Driebergen bezocht. Zij is 

trajectbegeleider bij diverse ecologische woonprojecten en was als zodanig 

betrokken bij het ontwikkelen en realiseren van o.a. de aardehuizen in Olst en 

Mandora in Amersfoort. Zij is één van de initiatiefnemers van de Zonnespreng 

in Driebergen en woont daar ook:  www.zonnespreng.nl 

Presentatie Bc 

190327.pdf  
We kregen zeer nuttige informatie van haar over de aanpak van het opzetten 

van een ecologisch initiatief tot aan de realisatie daarvan. Zij liet ons zien met  

welke partijen we te maken krijgen en hoe daarmee om te gaan.   

  

 

 

 

http://www.zonnespreng.nl/


4. Workshop Eindhoven 

In Eindhoven hebben wij op 30 maart een workshop gevolgd over de Clips-

methode. Dit is een communicatiemodel en mogelijk te gebruiken wanneer we 

gaan werken met groepen. Het is een systeem om te voorkomen dat het een 

Poolse landdag wordt. 

De workshop werd gegeven door de initiatiefnemer van de Aardehuizen in Olst. 

Hij had met Katja van der Valk samengewerkt en wij vroegen hem naar zijn 

ervaringen met haar. Hij was zeer te spreken over Katja en ze hebben 

uitstekend samengewerkt. 

 

5. Nota Wonen 

Dit is de onderlegger voor het beleid rondom bouwen en wonen in de 

gemeente Renkum. Deze zal in september besproken worden in de 

gemeenteraad. 

Bij toekomstige bestemmingsplannen voor woningbouw, zoals bv voor de Hes, 

wordt de Nota Wonen leidend voor de goedkeuring ervan. 

Zoals in een vorige nieuwsbrief is vermeld, hebben wij input geleverd vanuit 

ons initiatief, aan de ambtenaren die de Nota Wonen ontwikkelen. 

Kort geleden hebben wij nagevraagd of ons gedachtengoed wordt 

meegenomen in de Nota Wonen. Hieronder de reactie van de ambtenaar: 
“Wij zijn (ambtelijk) ook zeer positief over een ecologisch woonproject. 

En zoals aangegeven gaan wij het toepassen van vernieuwende woonvormen (waaronder 

ecologisch woonproject) zeker meenemen in de nota Wonen. 

Wij zijn momenteel druk bezig met het schrijven van de Nota Wonen. In september wordt de 

nota Wonen in de raad behandeld.” 

 

6. Bezoek fracties 
Op 6 mei zijn we begonnen met het bezoeken van de fracties in de gemeente. 

Inmiddels hebben we 5 fracties bezocht, of zij bezochten ons thuis.  

Nog twee te gaan, maar dat doen we na het zomerreces. 

We zijn positief tot enthousiast ontvangen, vanwege de inhoud van ons 

initiatief en gingen met veel nuttige tips naar huis. 

Werd bij de ene partij het noaberschap benadrukt, bij een ander ging het meer 

om de sociale woningbouw, of het genomen burgerinitiatief van HGSO. 



Door alle partijen werd het belang van de Nota Wonen benadrukt en ons werd 

op het hart gedrukt alle stappen op weg naar de bestemmingsplannen te 

volgen. 

En verdere adviezen; Vasthoudend zijn en blijven, contact zoeken met Vivare 

(Woningbouwcorporatie), praten met andere burgerinitiatieven enz. 

 

7. Andere projecten (Overbetuwe /Boekel) 
Overbetuwe 

In 2018 zijn wij op bezoek geweest bij de initiatiefnemers van De Groene 

Morgen in Zetten. In het voorjaar 2019 kregen we via de mail de blijde 

boodschap, dat de Gemeente Overbetuwe groen licht had gegeven aan het 

ecologische initiatief! Het is dus mogelijk. 
ZETTEN, 27 maart 2019 - Vandaag besloot de gemeente Overbetuwe hoge 

prioriteit te geven aan het realiseren van ecowijk Veldzicht aan de Veldstraat 

in Zetten. Onderdeel daarvan zijn de zeer duurzame ecowoningen van De 

Groene Morgen. 

http://www.duurzaamwonenoverbetuwe.nl/ 

Boekel 

In augustus gaan we op bezoek in Boekel. Dit is in alle opzichten een lichtend 

voorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Op de site kun je zien hoe breed  

Ecodorp Boekel het heeft aangepakt. Leerzaam voor ons. 

Mijlpaal: Bouwvergunning aangevraagd voor Ecodorp 

Boekel! 

  

 

 

 

De bouwvergunning is aangevraagd op 

29 mei 2019. Dat is een mijlpaal waar 

we al een half jaar naartoe gewerkt 

hebben.  
 

  
 

  

https://www.ecodorpboekel.nl/ 

 

 

http://www.duurzaamwonenoverbetuwe.nl/
https://www.ecodorpboekel.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMDI2IiwiZGY2NTQyMzJjODE1ZjI5NzFiOTRiYmI2NWUwYzZhNzMiLCIxNiIsIjhjZDYzMjgyYTU2YiIsZmFsc2Vd
https://www.ecodorpboekel.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMDI2IiwiZGY2NTQyMzJjODE1ZjI5NzFiOTRiYmI2NWUwYzZhNzMiLCIxNiIsIjhjZDYzMjgyYTU2YiIsZmFsc2Vd
https://www.ecodorpboekel.nl/
https://www.ecodorpboekel.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMDI2IiwiZGY2NTQyMzJjODE1ZjI5NzFiOTRiYmI2NWUwYzZhNzMiLCIxNiIsIjhjZDYzMjgyYTU2YiIsZmFsc2Vd


8. Hoe verder 
Wij blijven onderzoeken en ons oriënteren.  

15 juli hebben we een gesprek met een particuliere investeerder. Met hem 

willen we het hebben over de mogelijkheden van het ontwikkelen en bouwen 

van huurwoningen en gezamenlijke ruimtes. 

We hopen jullie met deze nieuwsbrief weer voldoende te hebben bijgepraat. 

Deze nieuwsbrief gaat inmiddels naar ca. 100 geïnteresseerden. 

Een fijne zomer toegewenst door Wim, Maaike, Hisko en Emmie! 

 

 

www.hetgroenespooroosterbeek.nl 

info@hgso.nl 

tel.0610934767 
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