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Verslag webinar 
bewonersb�eenkomst

We kunnen terugk�ken op een geslaagde
bewonersb�eenkomst/Webinar. Op 8 juni namen meer dan
50 inwoners van Heveadorp deel aan deze digitale
b�eenkomst. Daarnaast waren er ook bewoners van andere
dorpen en vertegenwoordigers van de gemeente Renkum
en van de Renkumse Huurders Vereniging. 
 
In deze b�eenkomst is eerst de stand van zaken van
HeveaInitiatief besproken. Een belangr�k punt is de
oprichting van de Stichting HeveaInitiatief. Met de
oprichting van de Stichting bestaat er nu een
rechtspersoon die voor de verschillende projecten kan
worden ingeschakeld. 
 
Lees meer over Stichting HeveaInitiatief
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Met het Zonnedak GroeneWaarden willen w� duurzame
zonne-elektriciteit gaan opwekken. Dit is project word
samen met de coöperatie Vallei Energie uitgevoerd en is
bedoeld voor de inwoners die zelf geen geschikt dak
hebben voor zonnepanelen en die toch graag zonenergie
willen gebruiken en die wonen in Heveadorp en omgeving
(Doorwerth, Oosterbeek, Wolfheze, Heelsum, Heteren en
Driel). Er komen 5.000 zonnepanelen die elektriciteit voor
zo’n 500 huishoudens gaan leveren. Binnen kort start de
voor-inschr�ving en eind 2020 hopen we de de�nitief van
start te kunnen gaan.  
 
Lees meer over Zonnedak GroeneWaarden

De gemeente Renkum ondersteunt met de gelden van de
Regeling Reductie Energie [RRE] HeveaInitiatief b� de
uitvoering van haar activiteiten om de inwoners van
Heveadorp meer energiebewust maken en hen te
stimuleren tot het nemen van energie besparende
maatregelen. 

Het gaat hierb� om: 

• Maatwerkadviezen voor 3 typen woningen 
• Warmtewandelingen (komende winter ) waarb� met een
infraroodcamera de warmteuitstraling van een groep
vergel�kbare woningen (8 tot 12) in beeld wordt gebracht.  
• Energietoetsen van woningen 
• Workshops en voorlichting 

B� de bewonersenquête van eind 2019 is door ongeveer
60 inwoners aangegeven dat z� belangstelling hebben
voor een woon-wensen-scan. Deze scan is nu uitgewerkt
naar een beperkte energietoets waarb� telkens 2 woningen
paarsgew�s worden beoordeeld. Eén woning wordt
grondig doorgenomen en b� de andere woning wordt
alleen nog naar de afw�kingen gekeken. De bewoners van
beide woningen kr�gen ieder een eigen rapportage. 

Via onze website en wellicht in een paar workshops willen
we de bewoners van Heveadorp verder voorlichting geven
over het verduurzamen van hun woning en hen stimuleren
tot het nemen van (kleine) maatregelen.  

De Warmtewandelingen zullen in de winter van start gaan.
De andere activiteiten worden opgestart zodra het
coronavirus voldoende onder controle is en het
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verantwoord is de woningen te bezoeken;
september/oktober?

Voor de Waterturbine b� de stuw Driel/Heveadorp wordt
nu een laatste haalbaarheidsstudie gestart. Dat wordt
gedaan door HeveaInitiatief in samenwerking met BT-
projects. Als deze studie een haalbare business case
oplevert zal BT-projects de realisering van de waterturbine
ter hand nemen en dit bl�ven begeleiden tot bl�kt dat de
prognoses voor de kosten en opbrengsten correct z�n.
Vanaf dat moment bestaat er de mogel�kheid om het hele
project aan een energiecoöperatie over te doen.

Al langere t�d is een diverse groep inwoners van de
gemeente Renkum in overleg met RWS over de
mogel�kheden van het Medegebruik van het Stuweiland.
Dit is geïnitieerd op het moment dat de renovatie van de
stuw Driel/Heveadorp startte. Er z�n ideeën geopperd voor
natuur bezoeken aan het eiland, het hergebruik van de
bestaande gebouwen als tentoonstellingsruimte en
informatiecentrum, en er z�n nog meer wensen. Er zal nog
wel heel wat water door R�n moeten gaan voordat we
akkoord kr�gen op deze plannen, maar we houden vol.

Heveadorp – W�k van de Toekomst  
 
Er is een toelichting gegeven op de bouwstenen en de beoordelingscriteria
voor de te kiezen maatregelen waarmee een aardgasvr� Heveadorp bereikt kan
worden. De vragen die hierover kwamen z�n beantwoord.  
 
Nadat de experts een korte pitch over hun onderwerp hebben gegeven z�n de
deelnemers verdeeld over 4 deelsessies 
 
1. Duurzaam gas (groen gas, waterstof), zie presentatie  
2. Warmtepomp, ervaring van 3 bewoners, zie presentatie plus b�horend
verslag  
3. Collectief warmtenet, zie presentatie  
4. No-regret maatregelen. Maatregelen die je kunt nemen zonder sp�t achteraf.
Zie presentatie en het b�behorend verslag. 
 
De discussies in deze deelsessies z�n plenair teruggekoppeld. We hebben
geprobeerd van de discussies video opnamen te maken dat is helaas mislukt. 
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Hevea Initiatief

Het initiatief van onze bewonersgroep wordt
ondersteund door de bewonersvereniging van
Heveadorp, de gemeente Renkum en de provincie
Gelderland. Er z�n geen commerciële part�en
betrokken b� dit initiatief.
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Met deze ingrediënten gaan we nu verder. Het is de bedoeling dat er na de
zomer 3 voorkeursvarianten met maatregelen worden gepresenteerd. Deze
zullen dan in een volgende, hopel�k weer normale, bewonersb�eenkomst
worden besproken. Waarsch�nl�k zal dat in oktober z�n.
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