
  
 

Uitnodiging minisymposium 18 november 2011 
 

Geslaagde aanpak energieneutrale nieuwe woonbuurt: hoe? 
Duurzaamheid en innovatie in Bomenbuurt Ulft 

 
Gemeente Oude IJsselstreek en provincie Gelderland nodigen u hierbij van harte uit voor een 
minisymposium rond duurzaamheid en innovatie in nieuwbouw. Tijdens het minisymposium en 
een bezoek aan een modelwoning in Bomenbuurt in Ulft hoort u hoe diverse partijen 
gezamenlijk 61 energieneutrale woningen hebben gerealiseerd. Extra opmerkelijk binnen dit 
project is de betaalbaarheid van de huizen en de combinatie van huur- en koopwoningen.  
 
Aan de hand van deze best practice geven betrokkenen van onder andere de gemeente, de provincie, 
wooncorporatie Wonion en het bouwbedrijf u een volledig beeld van de succes- en faalfactoren van 
dergelijke projecten. Eén van de aanwezigen is Annemieke Traag, gedeputeerde van provincie 
Gelderland (milieubeleid, klimaat en energie, innovatie, jeugdzorg, cultuur en cultuurhistorie). De 
sprekers gaan onder andere in op:  
 

• Het ondervangen van de meerkosten 
• Het op slimme wijze vormgeven van de samenwerking 
• Innovatieve oplossingen rond duurzame woningbouw  
• De rol van de overheid binnen een dergelijk traject 

 
Bezoek modelwoning en energieneutrale buurt 
Naast het minisymposium staat ook een bezoek aan de modelwoning in Bomenbuurt op de agenda. 
Op de bouwplaats kunt u zien hoe deze energieneutrale buurt letterlijk van de grond komt.  
 
Over Bomenbuurt Ulft 
In Bomenbuurt in Ulft worden 61 energieneutrale woningen gerealiseerd. Het gaat om 39 
huurwoningen en 22 twee-onder-één-kap koopwoningen die allemaal evenveel energie opleveren als 
verbruiken (voor verlichting, verkoeling, verwarming, ventilatie en huishoudelijk gebruik). Om dat 
mogelijk te maken, is in deze woningen geïnvesteerd in onder andere een optimale isolatieschil, een 
wintertuin, een gebalanceerd ventilatiesysteem en zonnecollectoren. De meerkosten van de woning 
worden op slimme manieren ondervangen.  
 
Locatie en programma 
Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom bij de DRU Cultuurfabriek: Hutteweg 24, 7071 BV Ulft. Om 
13.30 uur start het programma. Het complete programma vind u in de bijlage. 
 
Aanmelden 
Wilt u dit minisymposium bijwonen? Stuurt u dan een e-mail naar Marleen Oldenhave, team P&O, 
Communicatie en BDO, m.oldenhave@oude-ijsselstreek.nl.    
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Geslaagde aanpak energieneutrale nieuwe woonbuurt: hoe? 

Duurzaamheid en innovatie in Bomenbuurt Ulft 
 

 
Programma 
 
13.00 uur Inloop 
 
13.30 uur Welkom en introductie door Bart Blokhuis (middagvoorzitter) 
 
13.40 uur Ketensamenwerking in de totstandkoming van een energieneutrale woonwijk 

Door John Haverdill (projectwethouder gemeente Oude IJsselstreek) en  
Henk Veerman (directeur-bestuurder Wonion)  
 

14.00 uur Innovatie en duurzaamheid in de (nieuw) gebouwde omgeving: kansen, 
belemmeringen en de rol van de overheid 
Door Jan Willem van de Groep, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV)  

 
14.20 uur Oplossingen voor de meerkosten van duurzaamheid: hoe houden we de woningen 

betaalbaar? 
Door Richard Luigjes, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
Gemeenten (SVN)  

  
14.45 uur Vertrek naar de modelwoning in de Bomenbuurt in Ulft (op eigen gelegenheid)*  
  
15.00 uur Aankomst modelwoning  
 
 Welkomstwoord en introductie duurzaamheidsbeleid van de provincie Gelderland  

Door Annemieke Traag, gedeputeerde van provincie Gelderland (milieubeleid, klimaat 
en energie, innovatie, jeugdzorg, cultuur en cultuurhistorie) 

 
15.15 uur Wat maakt de Bomenbuurt uniek, welke (technische) oplossingen zijn gekozen om de 

ambitieuze duurzaamheids-doelstellingen te halen? 
Door Bram Klomps (directeur Klomps Bouwbedrijf) en Elzo ter Horst (directeur Klein 
Poelhuis Installatietechniek)  

 
15.30 uur Rondleiding door de modelwoning en over de bouwplaats 
 
15.50 uur Afsluiting met borrel in de modelwoning  
 
 
* Routebeschrijving van de DRU Cultuurfabriek naar de Bomenbuurt:  
U rijdt het DRU-terrein af en rijdt links de Fr. Damenstraat op. Vervolgens neemt u de eerste afslag 
naar rechts op de eerstvolgende rotonde. U rijdt dan de Berghseweg op. Vervolgens gaat u de eerste 
weg rechts: de Biezenakker op. Aan het einde van de straat, wanneer u de volkstuintjes ziet, gaat u 
links: u blijft de Biezenakker volgen. Aan de rechterkant ziet u het bouwterrein van Bomenbuurt. U 
bent gearriveerd!   
 


