
Eerste nieuwsbrief! 
 
Deze nieuwsbrief is voor iedereen die op de hoogte wil 
blijven van de ontwikkelingen van Nude Toekomst. De 
nieuwsbrief is bestemd voor zowel bewoners als 
partnerorganisaties.  
 
In Nude toekomst werken bewoners, gemeente 
Wageningen, de Woningstichting, Bewonerscommissie 
Kleurrijk Nude, Solidez, Bakker VVE-beheer, Idealis, 
ondernemers, Alliander, OBS de Wereld en de WUR 
samen aan een toekomstbestendige wijk. Duurzaam en 
inclusief. Iedereen is welkom om mee te doen! 
 
Deze nieuwsbrief wordt beheerd door bewoonster Merel 
Schouten. Zelf een nieuwtje over ontwikkelingen in de 
wijk? Mail Merel: nieuwsbrief.nude@gmail.com. 
 

Bouwen aan bewonersnetwerk en communicatie 
 

 
 
Een groepje bewoners, Stefan Lösch, Merel Schouten, 
Kim van der Molen en Wiepke Wissema (Wiepke woont 

niet in de wijk maar is er wel vaak) is actief met het 
opbouwen van een bewonersnetwerk en communicatie 
rondom Nude Toekomst. Ook Solidez, Spectrum Elan en 
Gemeente Wageningen schuiven soms aan. Deze 
nieuwsbrief is een eerste resultaat van deze groep!  
 

Gezocht: ambassadeurs! 
 
Vind je het leuk om ambassadeur te worden van je flat of 
straat? We op zoek naar 1 a 2 ambassadeurs per flat. De 
precieze invulling van de rol van ambassadeur gaan we in 
overleg met elkaar bepalen. Maar we zoeken in elk geval 
mensen die het leuk vinden om betrokken te zijn bij de 
ontwikkelingen in de Nude. Interesse? Neem contact op 
met Stefan Lösch: stefan.community@gmail.com. 

 
Onderzoek nieuwe energievoorziening voor de 
Nude 
 
Adviesbureau Tauw is, in opdracht van de gemeente 
Wageningen, begonnen met een verkennend onderzoek 
naar geschikte duurzame energieopties voor de Nude als 
het aardgas wordt afgekoppeld. Binnenkort wordt een 
zogenaamde smart-energy-planner-sessie 
georganiseerd. De Smart Energy Planner koppelt het 
aanbod van duurzame energie  aan de energievraag in de 
Nude. Wil je hierbij aanwezig te zijn? Mail dan Sanne 
Meelker van de gemeente Wageningen:  
sanne.meelker@wageningen.nl. 

 

Verkenning buurt(groen)bedrijf gestart 
 
De gemeente Wageningen en enkele bewoners zijn 
begonnen met verkennende gesprekken over de opzet van 
een buurtbedrijf. Het buurtbedrijf is van en voor bewoners 
en kan allerlei werkzaamheden gaan uitvoeren. Denk 
bijvoorbeeld aan het onderhouden van het groen in de 
wijk, het maken van plannen voor het groen, een 
fruitboomgaard, een miniklusbedrijf, een verhuisbedrijf, 
een autodeelbedrijf, een wijkschool, etcetera. Heb je 
ideeën voor een buurtbedrijf en/of vind je het leuk 

hierover mee te denken? Stuur dan een mailtje naar Carla 
Onderdelinden: carla@transitiereizen.nl. 
 

Excursie naar het Bruishuis en het Spijkerkwartier 
in Arnhem 
 
Om inspiratie op te doen voor wijkbedrijven organiseert 
de gemeente Wageningen in juni een excursie naar het 
Spijkerkwartier en Bruishuis in Arnhem. Belangstelling? 
Meld je dan alvast aan bij Carla 
Onderdelinden, carla@transitiereizen.nl. Meer 
informatie volgt. 

  
Uitnodiging: 12 juni werkbijeenkomst voor 
bewoners en stakeholders - met soep en broodjes! 
 

 
 
Op 12 juni organiseert de regiegroep Nude Toekomst 
een brede bijeenkomst voor bewoners en stakeholders 
over de ontwikkelingen in de Nude. Tijd: 16.00-19.00 
uur. Meer informatie (oa over locatie) volgt. Het is de 
bedoeling eens per kwartaal een dergelijke bijeenkomst 
te organiseren om alle verschillende projecten en 
activiteiten goed op elkaar af te stemmen. Vind je het 
leuk om mee te praten, ideeën in te brengen? Laat dat 
dan weten aan Carla Onderdelinden:  
carla@transitiereizen.nl. 

 
Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief bij 
nieuwsbrief.nude@gmail.com! 
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First newsletter! 

This newsletter is intended for anyone who wants to 
keep informed about developments within NuDe 
Toekomst; both residents and partner organisations. 
In Nude Toekomst, residents, the municipality of 
Wageningen, De Woningstichting, Kleurrijk Nude, 
Solidez, Bakker VVE Beheer, Idealis, entrepreneurs, 
Alliander, primary school De Wereld and WUR all work 
together towards making the Nude future-proof. 
Sustainable and inclusive. Everyone is welcome to join 
in! 
A local resident, Merel Schouten, manages this 
newsletter. Do you have news about developments in 
your neighbourhood? Merel would like to hear from you. 
Please send her an email: nieuwsbrief.nude@gmail.com. 

 

Wanted: ambassadors!  
 
In order to include the ideas and wishes of residents as 
much as possible, we are busy building a strong network 
of residents. We are looking for 1 or 2 ambassadors per 

apartment building: people who like to connect the 
interests of inhabitants of their building or 
neighbourhood with the developments in Nude 
Toekomst. Together, after some deliberation, we will 
determine what the role of ambassador will actually be. 
Interested? Please do not hesitate to contact Stefan 
Lösch: stefan.community@gmail.com  

 
Research into new energy supply to the Nude  
 
Consultancy agency Tauw has been hired by the 
municipality to investigate sustainable energy options for 
the Nude, for when the neighbourhood is disconnected 
from the natural gas supply. Soon, a so-called smart-
energy-planner-session will be organised. The Smart 
Energy Planner is a tool for matching the potential total 
supply of sustainable energy on one hand to demand for 
energy in the Nude on the other hand. If you are 
interested in being present at this session, you are kindly 
requested to let Sanne Meelker of the municipality know 
beforehand at sanne.meelker@wageningen.nl  

 
Exploration of possibilities for a Green Social 
Enterprise  
 
The municipality of Wageningen and a number of 
residents have begun to discuss the start-up of a ‘social 
neigbourhood enterprise’. It is run for residents by 
residents and it can carry out all kinds of activities. For 
example, maintenance of the green space in the 
neighbourhood, making plans for green spaces, a fruit 
farm, a mini DIY firm, a removal firm, a car-sharing firm, a 
local school et cetera. Have you got any ideas about such 
organisations and/ or would you like to join in thinking 
about them? Please tell Carla Onderdelinden: 
carla@transitiereizen.nl 

 
 
 
 

 

Excursion to Het Bruishuis and the 
Spijkerkwartier neighborhood in Arnhem  
 
In June, an excursion to Het Bruishuis and the 
Spijkerkwartier will take place, organised by 
Wageningen municipality, to get inspired about local 
enterprise. To join, please contact Carla Onderdelinden 
at carla@transitiereizen.nl. More information follows. 

 
Invitation: 12 June stakeholders meeting -  with 
soup and sandwiches 

 
On June 12, the core group of Nude Toekomst holds a 
general meeting for residents and stakeholders about 
developments in the Nude at “Huis van de Wijk” 
(Kortestraat 2) in Wageningen, 4:00 – 7:00PM. It is 
intended to hold such a meeting every couple of 
months in order to synchronise the various activities 
and projects. Would you like to come and join in, share 
your ideas? Carla Onderdelinden will be happy to hear 
from you at carla@transitiereizen.nl! 

 

Sign up for the digital newsletter!  
Mail: nieuwsbrief.nude@gmail.com 
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