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Wijk activiteiten en
planning

1 Op 14 december Online 
 vragenuurtje over Mosterdhof als
 transitiewijk aardgasvrij 
 Hoe aanmelden? zie het bericht 
 op pag 7

2 De geplande kerstontmoeting op
 18 december bij de lichtjesboom
 is wegens corona gecanceld 

3 Begin 2022 volgt een  bewonersavond  
 voor input plan openbare ruimte

4 Op11 en 12 maart NL Doet , samen   
 klussen voor een mooie wijk

 
Voorwoord:
Er is weer veel gebeurd in de afgelopen tijd en daarom deze keer 
een extra dikke uitgave van de wijkkrant.
We organiseerden een drukbezochte kinderspeelmiddag en in de 
late zomer een eerste dijkontbijt op zondag 26 september. Uniek 
om met zoveel bewoners samen aan tafel te ontbijten op de dijk. 
Helaas blijft Corona roet in het eten gooien en was het weer niet 
mogelijk om met alle bewoners en plannenmakers fysiek bij Wiele-
man in gesprek te gaan. 
De online werkconferentie op 17 nov was een nieuwe manier 
waarmee we proberen om toch in contact te blijven. Laat ons horen 
wat je er van vindt.  
Als MooiMosterdhof hebben we ons aangemeld voor het pro-
vinciale ondersteuningsprogramma Wijk van de Toekomst. In dit 
programma werken Gelderse dorpen en wijken samen aan plannen 
voor duurzaamheid. Als bewoners willen we ook andere input opha-
len voor de verbeteringen in het uitvoeringsplan voor onze wijk.  
Kortom veel bruisende plannen en activiteiten. Tegelijk horen wij u 
denken; “ Mooi dit alles, maar we zien in de wijk nog niks verander-
en!”  Met u vinden wij het ook jammer dat de uitvoering op zich laat 
wachten. Wat de oorzaak van de vertraging is legt het ontwerpteam 
verderop in de krant uit. 
Veel lees plezier. 

het bestuur VvdW Mooi Mosterdhof
Marjo, Fred, Bianca, Job en Ton

Reacties zijn altijd welkom via mooimosterdhof@gmail.com 

www.mooimosterdhof.com  - mooimosterdhof@gmail.com



Nieuws van de wijktafels
Wijktafel Aandacht voor Elkaar

De afgelopen periode waren er vanuit de wijktafel 2 grote activiteiten, eerst 
de kinderspeelmiddag op 25 augustus en daarna het grootse wijkontbijt 
op 26 september. Allebei zeer geslaagd! Zaterdag 18 december van 
15.00 tot 17.00 uur  organiseren wij  een kerstontmoeting bij de 
lichtjesboom bij Ons Thuus, Mosterdhof 19 Kom gezellig langs 
voor een praatje en om elkaar te ontmoeten. Neem ook gerust 
je buurman/buurvrouw mee. Dit alles onder het genot van 
warme chocolademelk, glühwein en een stukje kerstbrood. 
De kerstontmoeting kan alleen doorgaan als corona 
dit toelaat.  (volg de sociale media)

NL Doet
Wij willen graag jullie aandacht vragen voor de NL 
Doet dagen op 11 en 12 maart 2022
Vorig jaar is met subsidie van het Oranje fonds en 
ook met hulp van de gemeente weer een aantal 

zaken in onze wijk verfraaid, o.a. 
bankjes geverfd, 

palen in de galerijen 
geschilderd, bestrating gereinigd 
(foto) en houtsnipper-paden aangevuld. 
Graag horen we van jullie nieuwe  ideeën voor volgend jaar, 
we kunnen dan weer opnieuw subsidie aanvragen. Reacties naar  

mooimosterdhof@gmail.com 

Nieuwe bewoners
Binnenkort gaan we weer-
welkomsttasjes bezorgen bij 
nieuwe bewoners, we heb-
ben intussen de volgende 
huisnummers doorgekregen;  
85, 152,165, 246 en 266
Als er afgelopen jaar nog meer 
nieuwe bewoners zijn komen  
wonen , laat dit dan even weten 
per mail naar mooimosterdhof@gmail.com

2

Gezellige BBQ voor jong en oud georganiseerd 

door een van de hofjes en omliggende buren.

Snapshot uit de wijk
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Nieuws van de wijktafels
Wijktafel Fris en Fruitig

Als wijktafel gaan we aan de slag om samen met de gemeente te bekijken hoe om te 
gaan met overhangend groen. Ook de plantenbakken bij de ingang  
vragen aandacht. Verder willen we kijken of de haag die vorige jaar is geplant bij het 
voetbalveldje nog bijgewerkt moet worden. Ook de haagbeuk bij de speeltuin moet 
worden aangevuld. En het opknappen van de jeu de boules baan staat ook nog op 
de agenda.
Wij denken dat het leuk werken is om met een groepje vrijwilligers  
regelmatig een opruimactie te doen in de wijk. Een of meer van deze activiteiten 
pakken we straks op bij NL Doet.

Heb je interesse om mee te helpen?  Neem contact op of stuur
een berichtje naar mooimosterdhof@gmail.com

Nieuws van de wijktafels
Wijktafel Klaar voor de Toekomst

Als wijktafel willen wij ons breed inzetten voor de wijk. Daarom hebben wij de  
volgende  doelstelling vastgesteld:
Wij houden ons bezig met het toekomstgericht en toekomst bestendig maken van 
de wijk Mosterdhof. De energietransitie vinden we daarbij belangrijk. Maar we kijken 
ook breder naar het aanpassen van de wijk aan een warmer, natter en droger klimaat 
(klimaat-adaptatie), het beschermen en stimuleren van groen en biodiversiteit in de wijk.

We richten ons onder andere op:
 - woningen 
 - inrichtingen openbare ruimte
 - mobiliteit
 - collectief denken door verbinding met de rest van de wijk 

Verschillende mensen hebben geholpen bij de eerste opzet van de woonplannen. 
Met de praktische ervaring van deze mensen werden de woonplan adviezen verder 
ingevuld. Belangrijk dat zo meer mensen met de verduurzaming van hun woning 
aan de slag gaan.

Het EnergiePark Kleefsewaard is volop in aanbouw. Zodra de molens draaien treed 
ook het omgevingsfonds in werking. De bewoners van Westervoort en in het  
bijzonder Mosterdhoffers mogen subsidie aanvragen voor duurzaamheids-projecten.  
Laat van je horen als je goeie ideeën hebt voor een leuk project in onze wijk.   
Reacties naar mooimosterdhof@gmail.com
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Wijkontbijt op de dijk was een 
groot succes! 

Met het eerste ‘Wijkontbijt op de Dijk’ komt onze wijk de Mosterdhof uit zijn schulp! 
Het Wijkontbijt vond plaats op de zonnige ochtend van zondag 26 september tijdens 
het weekend van de landelijke burendag. 
Meer dan 100 bewoners, jong en oud, Mosterdhoffers van het eerste uur en  
nieuwkomers, vierden de nazomer op een unieke en iconische plek onder het genot 
van een lekker ontbijt. Veel bewoners reageerden met een grote lach op hun gezicht: 
“dit is uniek”, “zo’n opkomst hadden we nooit durven dromen”. Door voor één keer de 
dijk af te sluiten voor verkeer en letterlijk op de dijk samen te komen werd de  
prachtige ligging van de wijk aan de IJssel benadrukt. Vanaf de brug over de IJssel 
waren de lange tafels al van verre te zien. Ook was er een heerlijke muzikale  
omlijsting van een accordeonist, dat zorgde voor een mediterrane losse sfeer.  

Het wijkontbijt is voor en door de wijk tot stand gekomen. De Vereniging van de 
Wijk Mooi Mosterdhof organiseerde het initiatief. Veel wijkbewoners hielpen mee als 
vrijwilliger en leverden hapjes en broodjes aan. Ook de sponsoren hebben ervoor 
gezorgd dat het wijkontbijt een succes werd. Zo stelde Zalencentrum Wieleman 
stoelen en banken beschikbaar, verzorgde AK print drukwerk, zorgde Kok de Koning 
voor geluid en muziek, leverde fruitkwekerij De Stokhorst heerlijk vers geplukt fruit 
en zorgden de bakkerijen Borgesius en Divan voor heerlijke broodjes. De Vereniging 
van de wijk werd ondersteund door de gemeente Westervoort, het Oranjefonds en 
het ontwerpteam Mooi Mosterdhof. Door deze bijdragen en de  hulp van veel  
vrijwilligers was het ontbijt gratis. 

Na het ontbijt was er voor de kinderen allerlei spelmateriaal op het voet-
balveldje en gelegenheid om geschminkt te worden.  Een groep 

geïnteresseerde bewoners kreeg nog een rondleiding 
met uitleg over het bijzondere karakter van de 

wijk door de architecten van het ont-
werpteam.

fotografie: Rick Bremer en drone 
foto’s Meer foto’s zijn te zien op 

www.mooimosterdhof.nl 
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Samenvatting Wijkconferentie 
Mooi Mosterdhof 
Op woensdagavond 17 november is de geplande wijkconferentie, door de 
aangescherpte maatregelen rondom Corona, in een alternatieve vorm doorgegaan. 
De belangrijkste informatie hebben we die avond gedeeld in een livestream talkshow waaraan 
65 betrokkenen en bewoners live aan hebben deelgenomen. In deze samenvatting gaan we kort in op de 
besproken punten rondom de Vereniging van de Wijk en de informatie van het ontwerpteam en de gemeente over de 
plannen en de acties die worden voorbereid. Het allermooiste is om de talkshow zelf terug te kijken en de informatie 
uit eerste (digitale) hand te horen. Ga hiervoor naar de link op www.mooimosterdhof.nl.

Waarom de (digitale) wijkconferentie
Op dit moment lijkt er nog niet veel te gebeuren maar op de achtergrond wordt er veel voorbereid om plannen vanuit 
het kookboek van het ontwerp team te realiseren. Het is belangrijk dat alle bewoners op tijd worden geïnformeerd en 
betrokken kunnen raken bij de plannen die de Mosterdhof mooier en beter gaan maken. Het bestuur van de 
 Vereniging van de Wijk vindt het belangrijk dat een zo breed mogelijke groep van betrokken bewoners kan  
meedenken over de invulling van de plannen zodat deze zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en de behoefte van 
de bewoners. Met de digitale conferentie hebben we een goed beeld kunnen krijgen wat er staat te gebeuren en  
waarom sommige zaken nog niet zichtbaar zijn.

De vereniging van Wijk
De vereniging van de wijk is namens de bewoners de gesprekspartner in de plannen met het ontwerpteam, gemeente 
en de andere coalitiepartners die betrokken zijn bij de wijkontwikkeling. De vereniging kent geen betalende leden, 
eigenlijk is elke bewoner van de Mosterdhof automatisch lid. Het bestuur wil de wijk zo goed mogelijk vertegenwoor-
digen en is daarom op zoek naar betrokken bewoners. De Vereniging van de wijk kent wijktafels waar iedere bewoner 
bij aan kan sluiten, meekijken of onderdeel van kan worden. Als je interesse hebt om deel te nemen aan een wijktafel 
of kennis wil maken met de mensen achter de wijktafel en het bestuur van de vereniging. Neem dan contact via 
info@mooimosterdhof.nl.

De inrichting van de openbare ruimte
Willem Brouwers van het ontwerpteam en betrokken bewoner Martijn Visser hebben gesproken over de hofjes en de 
nieuwe inrichting van de openbare ruimte. In een ander artikelen leest u hier meer over. Belangrijke opmerkingen die via 
de chatfunctie zijn gemaakt gaan over de veiligheid voor fietsers en kinderen, het op peil houden van de parkeervoorzie-
ningen en rekening te houden met mogelijkheden voor meer groen als de parkeerdruk in e toekomst lager wordt.

Energieplannen en de energie transitie
Sjoerd Klijn Velderman (ontwerpteam) en Nick Springer (bewoner) zijn in gesprek geweest over de woonplannen.  
Verderop in deze krant leest u daar meer over. Er is veel interesse voor de woonplannen en Nick heeft zijn ervaringen 
met over de voordelen van een goede warmte terugwin installatie maar ook over het belang van het kiezen van  
betrouwbare ondernemers voor de uitvoering. 
Kijk voor meer informatie over de woonplannen op https://mooimosterdhof.nl/woonplan/   

Het was een geslaagde informatie avond waar veel Mosterdhoffers via de chat aan hebben deelgenomen. Na deze  
online bijeenkomst is het aantal geïnteresseerde bewoners die een woonplan advies willen, en daarmee willen  
investeren in verduurzaming, opgelopen tot een mooi aantal van 30. Het gesprek over de energie transitie zal door de 
gemeente (ook weer online) worden voortgezet op 14 december. Zie verderop in deze krant.



Nieuws over het uitvoeringsprogramma 
Mooi Mosterdhof 

Eerste twee pilot hofjes: aanvullend bodemonderzoek!
In de zomer werd het al duidelijk dat er bij de twee nieuwe hofjes nog 
aanvullend onderzoek nodig was voordat de schop de grond in kon 
gaan. Het gaat om aanvullend technisch onderzoek naar de kwaliteit van 
de bodem in relatie tot het afkoppelen van de dakgoot en het  
aanleggen van wadi’s die moeten dienen als waterbuffer. Daartoe heeft 
de gemeente inmiddels opdracht gegeven en dit wordt binnenkort  
uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek verwachten wij in  
december, zodat we deze in januari kunnen delen met de aanwonende 
bewoners. Vervolgens kan worden doorgewerkt aan de definitieve 
ontwerpen richting realisatie. Uiteraard vinden we deze vertraging in 
de realisatie erg jammer, maar het is goed dat dit belangrijke punt en 
zorg bij bewoners tijdens de pilotfase van de hofjesaanpak aan het licht 
is gekomen.  Op deze manier krijgen we de juiste randvoorwaarden en 
technische vereisten goed in beeld en kunnen zowel deze als de  
hier-opvolgende hofjes beter worden ontwikkeld.

Volgende fase: open oproep voor nieuwe hofjes 
De lessen uit de eerste twee pilot hofjes nemen we mee in het vervolg 
en daar gaan we nu mee verder. Mocht jij dus ook ideeën of wensen bij 
jouw hofje hebben, laat het ons dan weten! Het helpt als je hierin niet 
alleen staat, maar wanneer er enkele bewoners zijn die ook ‘iets’ willen. 
Uiteindelijk worden alle hofjes aangepakt, maar we doen dit het liefst 
samen met bewoners. Spreek daarom je buren aan zodat je als aanwonenden samen en onder begeleiding van ons 
kunt bepalen hoe jullie hofje eruit komt te zien! Het is handig wanneer één van de hof bewoners hierbij als  
contactpersoon wil optreden. Aanmelden of meer info het onderstaande mailadres of kijk op de website. 
Daar vind je ook de ontwerpen van de eerste twee hofjes!

Mosterdring en openbare ruimte
De komende maanden is het ontwerpteam druk 
bezig met het maken van ontwerpen voor het  
verbeteren van de openbare ruimte in de  
Mosterdhof. Een duurzaam en toekomstgericht 
plan wat samenhang brengt in: een herkenbare en 
verkeersveilige Mosterdring, een verbeterde 
parkeeropzet, herstel van het voetpaden-netwerk 
én zorgen voor een werkend afvalplaatsen plan. 
Op dit moment wordt gewerkt aan de juiste  
uitgangspunten en randvoorwaarden die bij deze 
samenhangende ontwikkeling horen. 
Tijdens de wijkconferentie zijn we met inwoners in 
gesprek gegaan over hun wensen en voorkeuren 
voor de openbare ruimte. In januari 2022 volgt er 
een bewonersavond om input te leveren op het 
concept ontwerp. Kort daarop in 2022 is er een  
bewonersavond voor de openbare ruimte waarin 
het aangescherpte ontwerp wordt toegelicht.

Woonplannen per woningtype voor iedereen beschikbaar!
Gedurende de zomer heeft de woonplanpilot plaatsgevonden waarin we samen met 13 huishoudens een persoonlijk 
woonplan gemaakt hebben. Met dit woonplan krijgen Mosterdhoffers middels drie overzichtelijke stappen inzicht hoe 
zij hun woning kunnen verduurzamen en kunnen voorsorteren op een alternatieve warmtebron voor aardgas. 
Ook wordt er bij het persoonlijk woonplan bekeken hoe je dit als woningeigenaar kunt combineren met andere 
aanpassingen of onderhoudswerkzaamheden aan huis. 
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Nieuws van de gemeente

Online vragenuurtje over Mosterdhof als transitiewijk aardgasvrij
Het Projectteam Transitievisie Warmte (aardgasvrij) van de gemeente Westervoort zou aansluiten bij de
wijkconferentie van 17 november jl. Door de coronamaatregelen is dit helaas niet doorgegaan.
Toch willen zij graag met u in gesprek om al uw vragen te beantwoorden.
Op dinsdag 14 december 2021 organiseren zij tussen 19.00 en 20.00 uur een online
vragenuurtje over de Transitievisie Warmte. (een visie notitie die de raad op 8 november
heeft vastgesteld) Er is deze avond geen presentatie, we beantwoorden vooral uw
vragen. U moet zich voor deze bijeenkomst aanmelden via aardgasvrij@1stroom.nl.

Het doel is om iedere woningeigenaar in de Mosterdhof te voorzien van 
een persoonlijk woonplan en daarmee ook collectief aan de slag te gaan 
met de maatregelen uit de woonplannen. Op de website zijn de  
verschillende woonplannen per woningtype te vinden 
(www.mooimosterdhof.nl/woonplan). Door dit woonplan te gebruiken 
krijg je inzicht in welke maatregelen voor jouw type woning van 
toepassing zijn en met welke maatregelen je het beste kunt beginnen. 
Mocht het woonplan vragen oproepen of wil je in gesprek met een  
ervaringsdeskundige uit de Mosterdhof om jouw woonplan verder te 
personaliseren? Neem dan contact met ons op via het onderstaande 
mailadres en wij brengen je in contact! 
*De ervaringsdeskundige is een energiecoach of buurtgenoot van je die dit op vrijwillige basis doet, het kan daarom 
wat langer duren voordat je geholpen wordt! 
Email: Info@mooimosterdhof.nl - Website: www.mooimosterdhof.nl

Chris Biddle (1946-2013), voormalig Mosterdhoffer.
In de vorige wijkkrantjes gingen we in gesprek met een bewoner van het eerste uur en een nieuwe bewoner van de 
wijk. Deze keer aandacht voor een , helaas inmiddels overleden, voormalig wijkbewoner  Chris Biddle, was een  
kunstenaar die in 1974 in de Mosterdhof kwam wonen. U kent hem vast van het tunneltje van Biddle, de  
schildering op het spoorviaduct bij de Liemersallee. In 1978 heeft hij dit geschilderd en er wordt al tijden over  
restauratie gesproken.Ook heeft Biddle in die periode portretten gemaakt van bekende Westervoorters. Chris was 
ook lid van een vriendengroep van bewoners van de Mosterdhof (“de Mosterdpotjes”) . deze groep ontstond  
nadat de buurtvereniging was gestopt. De Mosterdpotjes reden vele jaren mee met de caranavalsoptocht. 
Natuurlijk werd deze wagen, net als andere praalwagens, door Chris Biddle geschilderd. In de jaren negentig legde 
Chris zich vooral toe op het sneltekenen 
van portretten. Chris was sociaal en 
wilde altijd anderen helpen. Zo heeft 
hij meerdere mensen die in nood zaten 
onderdak verleend. Aan de bar in een 
café kon deze markante persoonlijkheid 
eindeloos discussiëren over allerlei 
onderwerpen. Hij kon bijvoorbeeld 
met veel passie vertellen over de vele 
landen in de wereld die hij in zijn jonge 
jaren had bezocht. De laatste jaren van 
zijn leven woonde Chris in Arnhem. 
Hij overleed op 19 maart 2013
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Deborah Sweeren van Ons Thuus heeft dezemooie (kras-)kaart gemaakt.

Fijne feestdagenFijne feestdagen
en een gezond en gelukkig nieuw jaaren een gezond en gelukkig nieuw jaar


