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Een nieuwe tijd, een nieuwe 
krant en …
Te lang moeten we nu al dealen met de corona regels. Gelukkig 
komt er verbetering aan en kunnen we stap voor stap ook in de wijk 
weer met elkaar aan de slag. 

In deze speciale editie o.a. nieuws over de uitvoering van het 
ontwikkelplan Mooi Mosterdhof - Wijk aan de dijk. 
- Het ontwikkelteam van Barzilay+Ferwerda stelt zich voor en legt uit 
 hoe zij samen met bewoners aan de slag gaan. 
- De gemeente als opdrachtgever vertelt hoe het  
 tijdspad voor de komende periode er uit ziet, waar we rekening 
 mee kunnen houden.
- Berichten van de wijktafels 
En ook, een nieuw bewoner aan het woord en de rubriek  
hulpvragen in de wijk. 

Als Vereniging van de Wijk zijn we blij dat er echt wat gaat  
gebeuren en de fase van voorbereiding is afgerond. In maart  
hebben we met succes geprotesteerd tegen extra bezuinigingen op 
het budget van de gemeente voor de wijk. 
Ook hebben we laten zien dat het nodig is dat bewoners goed 
betrokken worden bij de veranderingen in onze wijk. Als bewoners 
hebben we al te lang uitgekeken naar verbetering van de wijk. 
Het is nu tijd om de mouwen op te stropen en zelf aan de slag te 
gaan; samen werken voor mooi en duurzaam wonen in  
“Mooi Mosterdhof”.
Om de plannen en ontwikkelingen op de voet te blijven volgen kun 
je vanaf nu ook terecht op de nieuwe website  
www.MooiMosterdhof.nl . Deze website is op verzoek van de  
bewoners en in opdracht van de gemeente door het ontwikkelteam 
opgezet. Op www.MooiMosterdhof.nl zijn alle documenten, de 
agenda en het laatste nieuws te vinden. 

Veel leesplezier !

Marjo, Bianca, Fred en Ton
VvdW Mooi Mosterdhof

Reactie’s zijn welkom, via email naar:
MooiMosterdhof@gmail.com of telefonisch 06 46597551

Versterking in het bestuur en/of de wijktafels.

De organisatie van wijkparticipatie vraagt energie en tijd van het 
bestuur. Uitbreiding is echt nodig. Wie wil kennis op het financieel 
vlak met ons delen en ook zoeken we iemand die de redactie van 
deze wijkkrant  wil oppakken. Wil je meer weten neem dan contact 
op via telefoon 06 46597551 of stuur een berichtje naar  
mooimosterdhof@gmail.com

Hulp gevraagd!
Voor “Ons Thuus” , (Mosterdhof 19)

Zijn er vrijwilliger(s) in de wijk die het leuk 
vinden om af en toe met een van de  
cliënten te fietsen. 
Deze man heeft een driewieler, maar kan 
niet alleen op pad. 
Hij is redelijk verkeersveilig, maar vindt 
grote kruispunten moeilijk. Hij zou erg blij 
worden van bijv 1 x per maand een rondje 
fietsen.
Graag reacties naar Lisanne Versteeg  
L.versteeg@philadelphia.nl of naar on-
sthuus@philadelphia.nl 



Nieuws van de wijktafels
Wijktafel Aandacht voor Elkaar
Hoewel we door de lockdown minder mogelijkheden hebben gehad, 
hebben de leden van onze wijktafel niet stil gezeten en vooral gedacht 
aan wat wél kan.
Waar zijn we de laatste periode mee bezig geweest
• We hebben een kerstgroet bezorgd bij alle inwoners van de wijk, de  
 tekening hiervoor is gemaakt door Randy ( Ons Thuus)
• We hebben een schoonmaakdag georganiseerd:  de 
 groenstrookjes, speeltuin en het voetbalveldje zijn door actieve   
buurtgenoten schoongemaakt.  9 vuilniszakken vol!
• We hebben een tiental nieuwe bewoners bezocht en “Mosterdhof   
welkom-tasjes ”overhandigd. (zie foto tasjes)
• In maart hebben een groepje bewoners samen met de gemeente 
 een heg geplaatst langs het voetbalveld, dit i.v.m de overlast van   
hondenpoep.

Wat we  verder nog doen
En natuurlijk zijn we actief met NL doet, op 28 en 29 mei.  
Verschillende bewoners en ambtenaren werken mee aan klussen in de 
wijk zoals: 
• opschonen, pilaren en bankjes schoonmaken en verven, 
• bestrating in hofjes schoon, onkruid en mos-vrij maken (het   
 groenteam van Sight komt met een hogedrukspuit), 
• paden maken met snippers naar de bruggetjes.
 Via het Oranjefonds hebben we voor de kosten subsidie ontvangen.
 Kijk voor een verslag op de website www.MooiMosterdhof.nl  

- We zoeken ouders en/of aanwonenden, die samen met ons het 
beheer van de speeltuin willen verzorgen. ( bv zwerfvuil opruimen, 
schade en overlast melden bij gemeente)
- We zouden de jeu de boules-baan bruikbaar willen maken, maar al-
leen als hier behoefte aan is in de wijk. Dan gaan we hier ook subsidie 
voor aanvragen. Laat even horen of jullie interesse hebben. 

Als er nog andere ideeen zijn of als jullie nieuwe 
buren hebben gekregen of als er mensen zijn 
die ons willen helpen, stuur graag een mail 
naar mooimosterdhof@gmail.com

Jacqueline Feenstra

foto: Julien hielp spontaan mee 
met het opruimen van zwerfafval 



Nieuws van de wijktafels
Wijktafel Klaar voor de Toekomst
Elektrisch rijden met een deelauto 
Namens deze groep bewoners is medio dec 2020 de aanvraag gedaan 
om als Mooi Mosterdhof mee te doen met het project   
‘Auto van de straat’.  Met deze proef kun je met een deelauto  
ervaring opdoen waardoor je o.a. minder auto’s in de straat  
krijgt door auto-delen en door elektrisch rijden ook minder fossiele 
brandstof gebruikt. Kortom een duurzaam alternatief dat prima past in 
de ontwikkeling van onze wijk. 
Sinds 8 januari is een groep deelnemers actief in het deelauto-project 
Mooi Mosterdhof. Inmiddels zijn 27 wijkbewoners  
aangesloten. 
De 2 auto’s staan geparkeerd bij Wieleman en worden dagelijks  
gebruikt. Het gebruik van de deelnemers (planning, reservering en 
toegang tot de auto) gaat via een app op je smartphone.  
Dit lijkt even moeilijk maar in de praktijk is het prima als je er aan 
gewend bent. Over de kwaliteit van de auto’s en het samen delen met 
anderen is iedereen goed te spreken. Een paar mensen hebben de 2de 
auto weggedaan of laten deze auto bewust staan, want  
tijdens de pilot periode is het leentarief heel aantrekkelijk.  
Het is dus een mooi onderzoek of wij als wijk met een deelauto  
programma structureel kunnen bereiken dat we met minder auto’s in 
de wijk toe komen.  Dat scheelt een hoop ruimte in de straat en zorgt 
voor een beter milieu. 
Interesse in het project ‘auto van de straat’ en de ervaringen van onze 
deelnemers uit de wijk: Lees meer op onze website  
MooiMosterdhof.nl of kijk op 
https://rijelektrisch.natuurenmilieu.nl/auto-van-de-straat/gelderland/ 

foto:
Fred Dokter ontwierp een 
passend logo



Nieuws van de wijktafels

Wijktafel Fris en Fruitig
 Na een periode van stilte is er heel goed nieuws te melden: de eerste 
pilot voor het opknappen van twee hofjes is van start gegaan. 
De aanwonende bewoners zijn inmiddels betrokken en reageerden 
zeer positief. Vanuit het ontwerpteam worden de bewoners verder 
geïnformeerd. Zij gaan samen in gesprek over ideeën en mogelijk-
heden en worden de plannen verder uitgewerkt. 
In dit proces worden, naast de suggesties van het ontwerpteam en de 
wensen van de bewoners, ook zeker de ideeën die de afgelopen 2 jaar 
vanuit onze wijktafel zijn gekomen meegenomen.
Deze pilot is het begin van een mooie verzorgd uitziende groene wijk. 
Voor het volgen van deze pilot verwijzen wij naar de website   
mooimosterdhof.nl 

De wijkkrant in gesprek met…

Even voorstellen

Ik ben Nathan Schilling, 28 jaar en getrouwd met Sonja. Samen  
hebben we 2 zoontjes Sam (3) en Noah (1) en nummer drie (september 
2021) is op komst.

Hoelang woon je in de Mosterdhof en wat is je ervaring met wonen in 
deze wijk?

Sinds november 2020 woon ik in de Mosterdhof. 
Niet voor het eerst, want ik ben hier zelf opgegroeid. Achttien jaar 
lang, van geboorte tot eind van mijn tienerjaren, heb ik hier al 
met veel plezier gewoond. Buiten op straat spelen, crossen op het 
crossveldje en salamanders vangen in de sloot. Dit alles kon hier in de 
Mosterdhof. Dit heeft gezorgd voor een fijne jeugd en mooie herin-
neringen. Zo’n jeugd als die van mij gun ik ook mijn eigen kinderen. 
Mijn zoontjes en baby zullen hopelijk net zo genieten van dit hofje, 
waar je nog lekker buiten op straat kan spelen, dankzij het 
weinige verkeer. Mijn ouders wonen nog steeds 
in de Mosterdhof, waardoor er nu drie 
generaties Schillings hier wonen. 
Hopelijk kunnen we nog een lange tijd 
van deze buurt genieten.

 



Samen dakbedekking 
vervangen en isoleren

Het vervangen van de dakbedekking, vaak in de vorm van shingles, 
op de daken van de huizen van de Mosterdhof is een terugkerend 
fenomeen. Eens in de 15 tot 20 jaar zijn ze aan vervanging toe. 
 Dat wordt nog dringender als er ergens sprake is van lekkage.  
In verband met de op handen zijnde energietransitie is het natuurlijk 
ook zaak om eens goed na te denken over dakisolatie. Als we in de 
nabije toekomst moeten overstappen op een andere vorm van  
energievoorziening, is het voorkomen van energieverlies door  
gebrekkige isolatie natuurlijk extra belangrijk. De oorspronkelijke 
isolatie was slecht.
De bewoners van Mosterdhof 246 t/m 252 hadden allemaal behoefte 
aan het vervangen van hun dakbedekking. De constructie van de  
daken met geperste stroplaten maakte het ingewikkeld voor bedrijven 
om zonnepanelen te bevestigen. Dakisolatie aanbrengen aan de  
binnenzijde van de . bestaande dakbedekking bleek ook een  
ingewikkelde operatie waarvoor de hele bovenverdieping ontruimd 
zou moeten worden. Het beste bleek toch vervanging van het hele dak. 
Bij verschillende dakbedekkingsbedrijven hebben we offertes  
aangevraagd. Onze keuze, na overleg met de dakdekker, viel op het 
dakbedekkingsmateriaal Icopal in plaats van shingels. Minder  
kwetsbaar en het gaat langer mee. De isolatielaag werd bedekt door 
dakbeschot-platen. Hierdoor is het ook veel makkelijker geworden om 
op het dak zonnepanelen te laten plaatsen. Eén van bewoners heeft 
direct ook zonnepanelen laten plaatsen. 
Alles bij elkaar zijn we allen heel tevreden met het geleverde werk. 
Het was even wachten tot we aan de beurt waren voor de uitvoering, 
maar deze winter zaten wij allemaal warm en droog. Hopelijk blijft de 
warmte het komende jaar tijdens de zomer ook veel meer buiten de 
deur. Tijdens de kou heeft de isolatie 
in ieder geval zijn kwaliteit bewezen.
Lees het hele artikel, inclusief
 gedetailleerdere in- for-
matie over  
bijvoorbeeld gebruikte materialen, 
op de website MooiMosterdhof.nl 

Rick Bremer



Nieuws vanuit het gemeentehuis

Wijkontwikkeling Mosterdhof, op weg naar realisatie
In de 2e editie van deze wijkkrant is al aandacht besteed aan de uitkomst van de ontwerpprijsvraag Panorama  
Mosterdhof. In de maanden hierna is de wijkcoalitie met elkaar in gesprek gegaan over hoe we (onderdelen uit) het 
winnende plan (kookboek) kunnen realiseren. 
De wijkcoalitie bestaat uit: Vereniging van de Wijk Mooi Mosterdhof, gemeente Westervoort, Waterschap Rijn en IJssel,  
woningbouwcorporatie Vivare, Energiebespaarhuis, provincie Gelderland, Liander en Vattenfall Warmte.

Van kookboek naar uitvoeringsprogramma
Het winnende ontwerpteam Barzilay+Ferwerda heeft de wijkcoalitie in deze maanden ondersteund en een  
uitvoeringsprogramma gemaakt. De koers in dit uitvoeringsprogramma is begin april 2021 door de bestuurders van de  
wijkcoalitie uitgezet. 

Schouders eronder
De wijkcoalitieleden blijven zich in de periode 2021-2023 binnen hun mogelijkheden inzetten voor het toekomstbes-
tendig maken van de Mosterdhof, de dijk en haar uiterwaarden. De dijk en uiterwaarden worden door het waterschap 
en rivierklimaatpark opgepakt en hebben een langere doorlooptijd dan 2023 van zeker een aantal jaren. 

Wat gaan we in die periode doen? 
Naast onze mededelingen in deze wijkkrant willen we vanaf nu ook de ontwikkelingen in de wijk met jullie delen via:  
www.mooimosterdhof.nl. Zo zijn er twee verschillende kanalen om jullie als Mosterdhoffers op de hoogte te houden.
Inmiddels zijn we in twee hofjes gestart met een pilot. Naast de start met de pilot in 2 hofjes gaan we ook van start met 
het afvalplaatsenplan. Hierbij worden ook nieuwe centrale plekken aangewezen voor PMD-haken.
De planning ziet er op hoofdlijnen zo uit:

2021 - aantal pilots en afvalplaatsenplan uitvoeren, voorontwerp en definitief ontwerp openbare ruimte maken, individue-
le  
woonplannen opstellen. Een individueel woonplan is een stappenplan om je energievraag te verlagen en hoe je jezelf kunt  
voorbereiden op een andere warmtevoorziening dan aardgas. 

2022 - uitvoeringsontwerp maken van de openbare ruimte, aanbesteding doen, collectieve inkoop woningverduurzaming,  
realisatie hofjes, overkluisde straatjes, voedpaden, speelvoorzieningen en entrees.

2023 - realisatie Mosterdring en parkeerhoven. Hier wordt er gekeken naar de herinrichting van de hoofdstraat en naar de  
parkeeroplossingen.

Door Corona en de financiële onzekerheid was het de afgelopen maanden stil. Nu eind maart de budgetten voor de  
Mosterdhof bij de vaststelling van het Financieel Herstelplan Westervoort unaniem door de gemeenteraad zijn 
bekrachtigd kunnen we aan de slag met de uitvoering.  Dat doen we graag samen met jullie.  Wij nodigen jullie dan ook 
van harte uit voor de Online informatiebijeenkomst op 16 of 17 juni 2021, 19:30 uur – 21:00 uur. 

Tijdens deze bijeenkomst praten het ontwerpteam en wij jullie bij
over de wijkontwikkeling! Graag vooraf aanmelden via
s.groen@1stroom.nl  zodat we jullie de link voor de digitale
bijeenkomst kunnen sturen.

Hopelijk is het binnenkort ook weer mogelijk om elkaar
fysiek te ontmoeten in bijvoorbeeld 
Zalencentrum Wieleman!

Tot gauw, 
Sander Geertsen (projectleider gemeente,
06 15040936, s.geertsen@1stroom.nl

foto vlnr :
Han van Ardennen (architect van de wijk Mosterdhof), 
Marjo Heeregrave (VvdW),
Sander Geertsen (projectleider gemeente Westervoort)



Nieuws vanuit het ontwerpteam Mooi Mosterdhof -
Wijk aan de dijk

Panorama Mosterdhof en het ‘Kookboek’
Het is alweer een half jaar geleden dat het ‘kookboek’ als winnaar van de prijsvraag Panorama Mosterdhof uit de bus 
kwam. Wij vonden het bijzonder dat niet alleen de jury, maar ook de meerderheid van bewoners die hadden gestemd, 
ons plan verkozen. Ons plan noemden we een ‘kookboek’. In het kookboek hebben we ingrediënten en recepten  
opgeschreven die volgens ons nodig zijn om iets lekkers te maken, in dit geval weer een mooie wijk aan de dijk.  
Maar net als bij het bereiden van een maaltijd kom je er soms achter dat je toch wat meer zout nodig hebt, moet iets 
langer sudderen of blijkt iets uitverkocht in de winkel. 

Serieus aan de slag met realisatie
Nadat we hadden gewonnen, wisten we wat de jury van onze plannen vond, maar nog niet wat alle partijen (o.a. 
Vivare, Liander, Provincie) in de coalitie vonden. We waren blij om te merken dat de gemeente er serieus mee aan de 
slag wilde. Samen met hen en de Vereniging van de Wijk, zijn we als eerste begonnen om alle verschillende ideeën en 
suggesties uit het kookboek met elkaar te bespreken en te vertalen in concrete projecten. Dit voorbereidend werk, 
vooral bestuurlijk en financiëel, heeft voor veel bewoners in de Mosterdhof achter de schermen plaatsgevonden. 
Toch is dit belangrijk geweest: er ligt nu een lijst van projecten die ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. 

Uit de startblokken
We zijn blij dat we nu echt aan de slag kunnen. Vanaf mei gaan we met de eerste twee hofjes ‘samen mooie hofjes’  
maken. De website mooimosterdhof.nl is vanaf nu te bekijken. Daarop staan alle nieuwtjes, plannen en projecten rond 
de ontwikkeling van de Mosterdhof. Waar alle Mosterdhoffers iets mee te maken krijgen is het plan voor het  
vernieuwen van de ringweg, de ‘Mosterdring’, en het groen in de wijk. Ook willen we alle bewoners van de wijk een 
persoonlijk advies kunnen bieden hoe je het beste je woning kan gaan verduurzamen en verbeteren, alles op je eigen 
tempo. Daarbij helpen we wijkbewoners om dit samen aan te pakken, om zo goedkoper en sneller geholpen 
te worden. 

Niet alleen fysiek
Mooi Mosterdhof is niet alleen een wijk met mooie huizen, straten en bomen. Het is bovenal een wijk waar mensen 
graag wonen met elkaar. Het mag ook leuk en gezellig zijn!! Ook sociale activiteiten maken deel uit van de  
wijkontwikkeling. Sterker nog: als het goed is ontstaat er een win-win. 

Samenspel
De stip aan de horizon is duidelijk: Mooi Mosterdhof, wijk aan de dijk!  De juiste partijen zijn aan boord. Het begin is 
gemaakt. Tegelijk is het is ook een uitdaging. Er zijn veel verschillende partijen betrokken en we zijn allemaal  
afhankelijk van elkaar om succesvol te zijn. Met een goed samenspel kunnen we enorm veel voor elkaar krijgen. 
Dat begint met kennismaken. Dus hopelijk tot snel in de wijk. 

Groeten Marcel, Ruben, Harm, Sjoerd & Petra 
Bereik ons via www.mooimosterdhof.nl/contact

foto vlnr: 
Gino, Ruben, Petra, Marcel, Harm en Rens



Windpark Koningspleij
  

Ondanks veel verzet, ook vanuit het dorp Westervoort en 
uit onze wijk, is het besluit genomen dat de windmolens 
aan de overzijde van de IJssel er komen. Ondertussen is 
de realisatie in volle gang en worden medio augustus de 
eerste 3 molens opgebouwd. De vierde(laatste) komt wat 
later.
Jeannette van Schuylenburg is onze vaste  
vertegenwoordiger in het omgevingsraad van het  
windenergiepark Koningspleij. Sinds enkele jaren is  
wettelijk vastgelegd dat omwonenden van een windpark 
betrokken worden om mee te denken in de overlast voor 
de omgeving (een omgevingsraad) en er is ook een  
compensatieregeling voor omwonenden die binnen een 
straal van 1800 meter wonen (een omgevingsfonds). 
Een groot deel van Westervoort valt binnen die regeling, 
maar als wijk zitten we er behoorlijk bovenop! Vanuit 
Arnhem(Malburgen, Presikhaaf) en Huissen zitten er ook 
mensen in de omgevingsraad. Als wijk willen we zo ook 
een beetje profiteren van het windpark door sociale en  
duurzame activiteiten voor de wijk bij het omgevings-
fonds in te dienen. We houden iedereen op de hoogte via 
onze website MooiMosterdhof. Voor de ontwikkelingen 
van het windpark kijk op windpark koningspleij

foto: 
situatie schets windmolens
en het straalbereik. 

 


