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Familie Berendsen maakt zich op voor terugkeer in Bloemenbuurt

Eerste woningen aangesloten op warmtenet
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Verduurzaming in volle gang
Sinds maandag 1 november zijn de eerste zes
woningen aan de Strobloemstraat overgezet op
het duurzame warmtenet. De afgelopen tijd zijn
inmiddels ook 40 afleversets opgehangen in de
woningen van de in totaal ruim 220 woningen van
woningcorporatie Plavei in de wijk. Hiermee is de
eerste stap van het plan “Duurzame warmte in wijk
Bloemenbuurt” van Warmtenetwerk Didam gezet.
En nu?

'We zijn niet in
negatieve gevoel
blijven hangen'

WARMTESYSTEEM
De huurwoningen in de Bloemenbuurt maken gebruik van
een warmtesysteem met een luchtwarmtepompen voor
de hele buurt, dat makkelijk uit te breiden is naar andere
wijken. Voor piekmomenten en als de stroom uitvalt heeft
het systeem gasgestookte ketels. Met dit warmtenet zijn
woningen op korte termijn aardgasvrij.

Het oude huisnummer 50 heeft de familie Berendsen bewaard.

Er zijn tranen gevloeid. Dat geven ze grif toe. Maar inmiddels heeft het verdriet over de sloop van hun oude
woning plaatsgemaakt voor blijdschap en optimisme. Rita, Berry en dochter Esmee Berendsen verhuizen over
enkele maanden namelijk naar hun nieuwe ‘thuis’ in de Didamse Bloemenbuurt. Dat overigens nog wel even
gebouwd moet worden.
We ontmoeten de familie op hun tijdelijke adres aan De Eik in
Didam, waar ze alweer twee-en-een-half jaar wonen. Rita (48), Berry
(55) en Esmee (14) kijken samen terug op een bewogen tijd. Hondje
Tippy begroet het bezoek enthousiast.
“Het is bijna drie jaar geleden dat we te horen kregen dat onze
woning aan de Goudsbloemstraat in het kader van de wijkrenovatie
gesloopt moest worden”, vertelt Rita. “Ik vond het vreselijk. Het was
toch mijn thuis waar ik 27 jaar prettig heb gewoond in een leuke
tussenwoning met een speeltuintje voor de deur. De Bloemenbuurt
is echt mijn thuis. Ik heb moeten janken.”
Esmee: “Ik vond het ook niet leuk om weg te gaan bij mijn
vriendinnen, maar ik ben wel blij dat we er straks weer mogen
wonen.”
POSITIEF VOORUIT
Berry had er het minste moeite mee, geeft hij toe. “We zijn niet in het
negatieve gevoel blijven hangen. Daar heeft niemand wat aan. Wij
hebben ons vastgeklampt aan de positieve punten.”
Na het eerste slechte nieuws volgde het gezin alle ontwikkelingen
nauwlettend. Rita: “We kregen deze tijdelijke woning, waar we heel
blij mee zijn. Maar we hebben wel meteen aangegeven dat we
wilden terugkeren naar de Bloemenbuurt. Weer thuis komen…. Het
was heel lang onzeker of dat zou lukken. Uiteindelijk kregen we de
kans om een huis te krijgen in onze eigen Goudsbloemstraat! Toen
we zagen dat nummer 50 nog vrij was, hebben we meteen ja gezegd.
Dat was altijd al ons huisnummer.”

Berry: “En het bijzondere is dat nummer 50 straks geen
tussenwoning is, maar een hoekwoning. Oké we betalen dan
iets meer huur, maar we zijn er enorm blij mee. We krijgen een
duurzame woning met zonnepanelen, triple glas en een warmtenet.
We kijken uit naar de verhuizing.
BIJ SLOOP AANWEZIG
Rita en Berry fietsen regelmatig door de Bloemenbuurt. Om voeling
te houden met hun wijk. Rita: “We hebben alles gevolgd en ik heb er
veel foto’s van gemaakt. Ook van de sloop. Ja dat deed ons wel wat.
Om te zien dat je huis verdwijnt.”
Maar zoals ze zelf regelmatig benadrukken proberen ze vooral
positief te blijven. Berry: “We zijn ook heel blij met de zorgvuldige
wijze waarop Plavei ons heeft begeleid bij alle stappen die zijn gezet.
Ze hebben ons altijd eerlijk geïnformeerd. We kregen niet altijd
het nieuws dat we wilden horen, maar we werden wel in het totale
traject meegenomen.”
Rita: “Ik ben zelfs lid geworden van de selectiecommissie die de
keuze van de aannemer begeleidde. Ik had daar geen ervaring in,
maar heb wel gezien dat er iets gedaan is met onze adviezen. Zo
wilden we in sommige woningen de kamer aan de andere kant van
het huis. Dat hebben we voor elkaar gekregen. Wij kijken straks
vanuit de kamer op het parkje tegenover de woning. Dat vinden we
fijn. Ja we kijken er naar uit om weer naar huis te gaan…”

STAP TWEE: PARTICULIERE WONINGEN OP HET
WARMTENET
Woningcorporaties in Nederland hebben afgesproken dat
hun huurwoningen uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zullen zijn.
Maar wat is er geregeld voor huiseigenaren? Warmtenetwerk
Didam wil ook huiseigenaren helpen het verduurzamen van
hun woning. De gemeente heeft bij de provincie hiervoor
subsidie aangevraagd. Met deze subsidie worden de kosten
van aansluiting op het warmtenet voor huiseigenaren met
koopwoningen lager. Begin 2022 hoort de gemeente of ze
deze subsidie krijgt.
WERKZAAMHEDEN TOT EIND 2021
Aannemer BAM streeft ernaar om eind dit jaar het
hoofdnetwerk voor de warmte te hebben aangelegd. Er mist
dan nog één stukje hoofdleiding van het warmtenet. Het
stukje waar nu de trafo staat. BAM kan verder met de aanleg
van het laatste stukje warmtenet als de trafo is verwijderd.

De werkzaamheden zijn in elke straat gelijk:
•
Graven van een sleuf door het voetpad voor de hoofdleiding
•
Graven van een sleuf naar de woning
•
Aanleggen van leidingen (buiten en in de woningen)
•
Monteren van de warmteset in de kelderkast
•
Het herstellen van voetpaden
In welke straat wanneer gewerkt wordt, staat hieronder in
de planning. Bewoners worden door Warmtenetwerk Didam
geïnformeerd met een informatieblad dat ze in de brievenbus
krijgen.

Begoniastraat

Aanleg hoofdleiding start 8-11-21 t/m 12-11-21
Aanleg huisaansluiting start 29-11-21 t/m 03-12-21

Landgoed

Aanleg hoofdleiding start 6-12-21 t/m 10-12-21
Aanleg huisaansluiting start 6-12-21 t/m 10-12-21

Crocusstraat

Aanleg hoofdleiding start 15-11-21 t/m 26-11-21
Aanleg huisaansluiting planning volgt later!

Fase 3
IRIS-, ANEMONEN,- EN ZONNEBLOEMSTRAAT
Het is lastig om voor de 26 woningen van fase 3 een goede
planning te geven. Dat zal misschien pas vanaf medio
februari zijn. Deze woningen kunnen we pas aansluiten
als de hoofdleiding van het warmtenet helemaal af is.

Fase 4
TULPEN-, GERANIUM-, BEGONIA-, EN
ZONNEBLOEMSTRAAT
Aanleg huisaansluiting start vanaf januari tot en met
maart 2022. De woningen worden in dezelfde volgorde op
het warmtenet aangesloten als dat ze zijn gerenoveerd.

14 nieuwe woningen aan Goudsbloemstraat
Eind van dit jaar start de bouw van 14 eengezinswoningen
aan de Goudsbloemstraat: 12 eengezinswoningen en een
beneden- en een bovenwoning. De aannemer Plegt-Vos
boort eerst gaten in de grond. Er komt daarom een grote
boorstelling in de wijk te staan. Deze machine boort gaten

in de grond waarna de gaten met beton vol worden gestort.
Op deze betonpalen rust straks de fundering van de nieuwe
woningen. We passen boorpalen toe, omdat deze veel minder
overlast geven dan heipalen. Direct omwonenden ontvangen
meer informatie van de aannemer zodra de bouw start.

FASE 4 RENOVATIE

SMULLEN MAAR

Informatiebijeenkomst 12 oktober

BAM is volop bezig met het leggen van de warmtenetleidingen. Het
is dus erg druk in de straat. Er ligt altijd wel ergens een stukje straat
open. Dit zal tot aan de kerst zo blijven.

VAN AARDGAS NAAR WARMTE VIA WARMTENET

hoe gaat dat?

De Graeflander, Plavei en Warmtenetwerk Didam hielden
in oktober voor de bewoners van de gerenoveerde huizen
in de Strobloem-, Goudsbloem-, en Geraniumstaat een
informatieavond. De informatie ging over de veranderingen als
je van aardgas naar duurzame warmte gaat. Vanaf november
ontvangen hun huizen warmte en warm tapwater van het
nieuwe warmtenet. De gasketel verdwijnt. Wat betekent dit
voor hun huis en voor hun portemonnee? Wat moeten zij
regelen zodat zij warmte van hun nieuwe warmteleverancier De
Graeflander kunnen ontvangen?
NIEUWE INFORMATIE
Voor de bewoners van de 26 gerenoveerde woningen aan de Iris-,
Anemonen,- en Zonnebloemstraat (fase 3) en de 57 woningen
aan de Tulpen-, Geranium-, Begonia-, en Zonnebloemstraat
(fase 4) volgt uiteraard dezelfde informatie. We wilden dit via
informatieavonden doen. Maar vanwege de coronarichtlijnen
is dit nu niet mogelijk. De bewoners van fase 4 ontvangen
daarom vanaf begin december informatie via de post. Zodra we
weer samen mogen komen, volgen voor de andere bewoners
informatieavonden. Mag het niet, dan komt het ook via de post.

INFORMATIE
De informatie valt (ruim voor de huisaansluiting) op de mat. Op
ww.bloemenbuurtdidam.nl/nieuws kunt u alvast twee brochures
inkijken.
PRAKTISCHE DINGEN
In de informatie gaat het over praktische dingen, zoals:
•
hoe moet je je huidige contract van aardgas opzeggen,
maar het contract voor water en elektriciteit behouden?
•
hoe meld je je via de leveringsovereenkomst aan bij De
Graeflander, de nieuwe warmteleverancier?
•
wat doe je in geval van een storing?
•
wat moet je doen als je huidige leverancier van aardgas een
boete in rekening brengt omdat je het contract van aardgas
eerder beëindigt?
•
wat gaat de warmte kosten en hoe rekent De Graeflander
de warmte af?
•
welke werkzaamheden zijn bij en in jouw woning nodig om
warmte te kunnen ontvangen?

Als dank voor het geduld van bewoners was er een snackkar in de
wijk. Wat fijn dat er, ondanks de dreigende buien, zoveel bewoners
naar de kar kwamen. Samen met de vaklieden werd genoten van
een lekker snack.

JAMMER
Niet alles verloopt vlekkeloos. We hebben problemen met de
levering van materiaal. Bij twee woningen plaatsten we gevels
zonder de gele steenstrips. Dat ziet er nu nog vreemd uit. Deze strips
worden later nog strip voor strip bevestigd. En de grote dakramen
komen pas begin december.

AANSLUITING OP WARMTENET
De renovatie ligt nog steeds op planning. De vakmensen van Nijhuis
zijn vóór de kerst klaar. Alle binnenrenovaties zijn bijna afgerond. 16
woningen wachten nog op een warme nieuwe schil. Vanaf januari
worden deze woningen aangesloten op het warmtenet. Dan gaat de
cv-ketel er definitief uit.

Partytime
6 Oktober was een ontspannen middag in de
Dahliastraat. Plegt-Vos en Plavei vierden samen
met nieuwe bewoners en omwonenden dat
de eerste 16 nieuwe aardgasloze woningen in
aanbouw zijn. Bewoonster Patricia Meijer legde
samen met directeur Arjan ter Bogt van Plavei,
wethouder Walter Gerritsen, directeur Jauke Klein
van Plegt-Vos de laatste vloerplaat van de huizen
op zijn plek.

walter

SUPERSNELLE BOUW
Waar we ruim een maand geleden de vloerplaat
legden, staan nu al huizen. De oplevering begin
volgend jaar, komt in zicht.

Jauke

Arjan
patricia

Tijdlijn
november
•
Testfase warmtenet
•
Einde sloop fase C
•
Start aansluiten
renovatiewoningen fase 2
aan warmtenet

december
Start bouw 6 woningen
in toekomstig park en 3
levensloopbestendige woningen
Irisstraat

eind 2021
Aanvraag vergunningen voor
appartementengebouw en
beneden- en bovenwoningen

eind 2021
Einde renovatie fase 4

begin 2022
Oplevering 10 hofwoningen
en 6 woningen Goudsbloem/
Strobloemstraat

voorjaar 2022
Start bouw
appartementengebouw en 5
beneden- en 4 bovenwoningen
aan de verlengde Irisstraat

voorjaar 2022
•
Oplevering 14 woningen
Goudsbloemstraat
•
Oplevering 9 woningen
(6 parkwoningen en 3
Irisstraat)

DE EERSTE DEFINITIEVE
BESTRATING WORDT
AANGELEGD!

ENZERINK BV TEVREDEN OVER ‘CIRCULAIR’ PROJECT IN DIDAM

Hergebruik
van sloopafval
uit Bloemenbuurt

Bijna alle 136 woningen in de Bloemenbuurt zijn gerenoveerd.
De eerste nieuwbouwwoningen worden begin volgend jaar
opgeleverd. Binnenkort gaat de gemeente de definitieve
bestrating in een aantal straten aanleggen.
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In het overzicht hieronder kunt u lezen wanneer welke straten
en huisnummers aan de beurt zijn. De werkzaamheden
zijn na elkaar gepland van 10 januari 2022 tot 20 mei
2022. Een planning kan altijd wijzigen. Zo kan hij in elkaar
overlopen en sneller of langzamer gaan door bijvoorbeeld de
weersomstandigheden. Zodra we beginnen in uw straat hoort
u dit op tijd.

BEPLANTING KIEZEN
U weet misschien nog dat u mag kiezen uit een aantal soorten
hagen en beplanting voor uw straat. Daarvoor ontvangt u, als
uw straat in de planning staat, tussen maart en mei 2022 een
uitnodiging. De hagen, beplanting en bomen worden dan na
november 2022, als het plantseizoen weer begint, geplant.
Dit is later dan de gemeente eerder aangaf, de planning is
uitgelopen door verschillende omstandigheden.
LAVASTENEN
Om braakliggende grond en onkruid te voorkomen, worden
in de groenstroken alvast lavastenen gestort. Deze dienen
straks als bodembedekking voor onder de beplanting, hagen
en bomen.

Herbert Enzerink neemt een kijkje bij de sloop van de woningen.

We hebben afgesproken met directeur Herbert Enzerink van
Enzerink BV in een bouwkeet in de Bloemenbuurt. Voor zijn bedrijf
was het tweede grote sloopproject waarbij ‘circulair’ werd gekeken
naar de afvalstromen. “Ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal
een bijdrage leveren aan een duurzame aarde. Een bekende
uitspraak luidt ‘afval bestaat niet’. Ik geloof daar in. In dit project is er
minder dan twee procent van alle afval in de oven terechtgekomen.
De rest kreeg een tweede leven. Dan hebben we het bijvoorbeeld
over houten balken, harthouten drempels en golfplaten. De
aannemers konden ter plaatse hun materiaal uitzoeken. En wat
er over bleef werd ook beschikbaar gesteld voor buurtbewoners.
De rest van het materiaal - kunststof, hout, ijzer, steen - werd door
middel van verschillende containers gescheiden ingezameld en
naar de recycling gebracht. Om verwerkt te worden tot nieuwe
producten.”
Heel af en toe toonden buurtbewoners via social media hun twijfels
of het afval wel écht gescheiden werd ingezameld. “Natuurlijk vang ik
deze kritische geluiden op. Maar vanuit onze bedrijfsfilosofie vinden
we het echt belangrijk om op deze manier een bijdrage te leveren
aan een duurzamere samenleving. Dat zit in ons dna. Wij hebben
in de Bloemenbuurt via gescheiden containers veel verschillende
materialen naar de recycling gebracht.”
BEDRIJFSVISIE
Enzerink BV beschikt over het sloopveiligheidscertificaat SVMS007
wat wil zeggen dat er veilig en ‘milieukundig’ wordt gesloopt.

Het bedrijf, dat ruim zeventig vaste medewerkers telt, heeft het
circulair denken in haar bedrijfsvisie opgenomen. “Wij nemen het
aspect circulariteit echt serieus. Onze medewerkers krijgen ook
bijscholingen op dit onderwerp.”
Het is tijd om even in de bouwput te gaan kijken. Twee grote kranen
van Enzerink zijn bezig met de sloop van de laatste woningen. De
kranen zijn groot, maar werken gedetailleerd. “Ze kunnen er zelfs
een stopcontact heel precies afhalen.”
Twintig meter verderop liggen verwijderde golfplaten en
houtproducten netjes op een stapel. Klaar voor een tweede leven.
Wat wil zeggen dat het via recycling terugkomt in een ‘nieuw’
product. Diverse containers worden gevuld met materialen. “Het is
belangrijk om een bijdrage te leveren aan een duurzame omgeving.
Dat doen wij door op een bewuste manier te slopen, maar ook door
bijvoorbeeld te helpen bij Operatie Struikroof. Daarbij mochten
buurtbewoners planten en struiken halen uit de tuinen van
woningen die gesloopt werden. Om ze in hun eigen tuin te poten.
Mooi toch. Wat dat betreft moet ik zeggen dat we hier fijn hebben
kunnen werken met een leuke buurt. Natuurlijk is er overal wel eens
wat, maar de Bloemenbuurt hebben wij ervaren als een positieve
omgeving.”

Archeologie
De archeologen hadden gehoopt dat er waardevolle
archeologische vondsten in de bodem van de Bloemenbuurt
zouden zitten. Onder de woningen van de Irisstraat bijvoorbeeld.
Of bij de Zonnebloemstraat. Maar helaas, er zijn geen waardevolle
vondsten gedaan.

Salviastraat
Strobloemstraat

Het project zit er bijna op. Eind november zijn
de medewerkers van Enzerink BV uit Hengelo
verdwenen uit de Bloemenbuurt. Dan hebben
ze in twee fasen 73 woningen gesloopt en asbest
gesaneerd. En het bijzondere is dat er amper afval in
de verbrandingsoven terecht is gekomen. De meeste
materialen kregen een nieuw leven.

Dahliastraat
Goudsbloemstraat
Geraniumstraat

| Strobloemstraat
week 2 tm 3
10-1-2022 tm 21-1-2021
(gladiolenstraat begin strobloemstraat naar kruising Dahliastraat)
| Dahliastraat
week 4 tm 6
24-1 tm 12-2 (huisnr 14 t/m 20)
| Salviastraat
week 7 tm 8
14-2 tm 25-2 (huisnr 2 t/m 10)
| Strobloemstraat
week 9 tm 10
28-2 tm 11-3 (huisnr 14 t/m 20)
| Strobloemstraat
week 11 tm 13
14-3 tm 1-4 (huisnr 1 t/m 15)
| Geraniumstraat
week 14 tm 16
4-4 tm 22-4 (huisnr 2 t/m 16)
| Goudsbloemstraat
Week 18 tm 20
2-5 tm 20-5 (huisnr 18 t/m 40)

Knibbel knabbel knuisje,
wie knabbelt aan mijn huisje?

Willemien en Teun hebben sinds juni 2020 een appartement aan de Odahof. Daarvoor hebben ze maar liefst
50 jaar aan de Zonnebloemstraat in de Bloemenbuurt gewoond. Ze moesten hun huis verlaten omdat het
vanwege de vernieuwing van de Bloemenbuurt gesloopt zou worden. 18 oktober was het zover: hun huis
werd stukje bij beetje afgebroken. Willemien en Teun waren van begin tot het eind bij de afbraak.
Willemien: “Zodra ze aan jullie huis gaan knabbelen bel ik,
beloofde overbuurman Gijs ons die goed zicht heeft op de
afbraak. Zijn telefoontje kwam 18 oktober om half 11. We zijn
er meteen naartoe gegaan. Daar stonden buiten een tafeltje,
stoelen en een verse pot koffie en gebak voor ons klaar”. Een
lief gebaar van voormalige buren Gijs en Nel.
“Van bovenste puntje tot benedenste puntje hebben we ons
huis afgebroken zien worden”, vertelt Teun. “We hebben
er foto’s en filmopnames van gemaakt. In de middag lag

ons huis tegen de grond. Nu is het goed”. Dat Willemien en
Teun na de verhuizing op een prachtige nieuwe plek zijn
komen wonen, vermindert de pijn dat hun geliefde thuis
aan de Zonnebloemstraat werd afgebroken. “Het was een
emotioneel moment”, vindt Willemien. “We haalden tijdens
de sloopwerkzaamheden met elkaar, met onze dochter en
met onze overburen herinneringen op. We hebben 50 jaar
lief en leed in de Bloemenbuurt gedeeld. Maar dat we hier zo
geweldig mooi aan de Odahof wonen en we hier zo veel schik
hebben, maakt veel goed”.

