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Wat kunnen we doen om onze buurt te ver-
duurzamen? Met die gedachte ging vorig
jaar zomer Joris Olde Rikkert met zijn over-
buurjongen Niels Geurtsen de deuren langs
om ideeën te inventariseren. Dit resul-
teerde in een aantal maatregelen waardoor
de Witsenburgselaan op 15 april de derde
plaats behaalde van de landelijke competi-
tie “Beste Klimaatstraat van Nederland
2016” Aan de vooravond van de prijsuitrei-
king heb ik een gesprek met Joris.   
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Al jong bewust
Joris is geboren in Brakkenstein en woont
sinds 2001 met zijn ouders in de Witsen-
burgeslaan. Hij is tweedejaars student na-
tuur- en sterrenkunde aan de Radboud Uni-
versiteit. Zijn moeder komt heel even bij
het gesprek zitten en vertelt: “Joris was al
vanaf zijn zesde jaar vegetariër en als kind al
constant bezig om de stand-by-knoppen uit
te zetten en de verwarming een graadje la-
ger te draaien.” 
“Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij
te dragen aan het milieu en daarom ging ik
met mijn overbuurjongen de wijk in”, vertelt
Joris. ”Het gaat niet alleen om de Witsen-
burgselaan: ook de Antillenweg, Suriname-
weg en Curaçaoweg zijn hierbij betrokken
(samen maken zij WASC). De laatste drie
straten zijn ook doorgedrongen tot de lan-

delijke top 100 van beste Klimaatstraat
2016. Het verduurzamen van de wijk is een
mooi streven om aan te werken en daar-
naast is het ook gewoon leuk dat deze ini-
tiatieven zorgen voor meer verbondenheid
in de wijk. Zo heb ik heel veel mensen in de
buurt leren kennen. Een buurman van een
paar huizen verder is handig in het maken
van websites, ik woonde al heel lang bij hem
in de buurt maar heb hem vorig jaar pas
écht leren kennen. We hebben nu een eigen
website en een keer in de 2 weken ver-
spreiden we een buurtnieuwsbrief. 

Fris Denken Doen
In de wijk zijn inmiddels drie groepen actief:
de duurzaamheidsgroep (zeven buren), de
groengroep (acht buren) en een raamwerk-
groep (zes buren). Joris maakt deel uit van de
duurzaamheidsgroep en geeft een opsom-
ming van de activiteiten die tot nu toe zijn
gerealiseerd om zo’n hoge notering in de
landelijke competitie te krijgen: “We hebben
ons verdiept in spouwmuurisolatie, tien hui-
zen zijn hier mee aan de slag gegaan. We
hebben meegedaan aan de Nationale Warme
Truiendag en bij diverse huishoudens zijn
waterbespaarders op de kranen geïnstal-
leerd. Ook hebben we in verschillende hui-
zen de stroomslurpers gecheckt met ener-
giemeters en de jaarafrekeningen van buren
vergeleken en geïnventariseerd waar zij hun
stroom afnemen.” 
Maar ook de groengroep heeft niet stilge-

zeten. Zij hebben - dankzij een gulle gift
van de gemeente Nijmegen - in het najaar
10.000 krokusbolletjes geplant in de boom-
spiegels. En bij twaalf buren zijn aanwijzin-
gen gegeven door een expert van de ge-
meente die moeten leiden tot het
afkoppelen van de regenpijpen, waardoor
het hemelwater rechtstreeks in de tuinen
komt. De raamwerkgroep is een bestuur-
dersgroep die de buurtinitiatieven facili-
teert.

Toekomstplannen
De derde prijs is gehaald, maar de buurt
gaat verder met het verduurzamen van de
wijk. Zo staat de duurzaamheidsgroep in
contact met de Nijmeegse Windpark Co-
öperatie om zonnepanelen in de buurt te
realiseren en daarnaast wordt er een sa-
menwerking aangegaan met de plaatselijke
Doe-het-zelfzaak om collectief ledlampen in
te kopen. De groengroep wil eigen onder-
houd aan de groenstroken gaan realiseren in
de wijk en zit na te denken over een buurt-
moestuin. De Witsenburgselaan heeft 1000
euro ontvangen voor een groot straatfeest
voor alle straten in de wijk. Want bij het
verduurzamen van de wijk zijn immers alle
straten betrokken! 
Voor meer informatie over de acties van
deze buurt of als u nog tips heeft voor de
buurt: www.wasc.nl.
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