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Welkom! Daar ben je dan! 
Net je laatste verhuisdoos 
uitgepakt en nu nieuwsgierig 
naar wat er in de buurt 
gebeurt. Welkom in 
Buiksloterham, een wijk met 
een rijke geschiedenis en 
eindeloos veel ambitie. Een 
gebied met veel bedrijvigheid 
en steeds meer bewoners, 
waar we niet alleen zorgen 
voor elkaar, maar ook voor de 
planeet. 

Circulaire 
woon-werkwijk 
Buiksloterham 
In Buiksloterham werken organisaties 
en bewoners al jaren hard aan een 
circulaire wijk. En dat betekent dat 
we in Buiksloterham niet alleen 
duurzame energie gebruiken, maar ook 
opwekken. En ook dat we geen spullen 
maken of gebruiken om ze daarna weg 
te gooien, maar waar we kiezen voor 
hergebruik. 
Mooie voorbeelden van wat er hier al 
gebeurt zijn broedplaats De Ceuvel en 
Schoonschip in het van Hasseltkanaal, 
de duurzaamste drijvende woonwijk 
van Europa. Je vindt hier ook 
kaswoningen, flatgebouwen van 
hout en daken vol met zonnepanelen. 
Deelauto’s en bedrijven die 
gespecialiseerd zijn in hergebruik.
Het kan nog beter. Gemeente, 
bedrijven en bewoners, we kunnen 
allemaal bijdragen aan een nog 
duurzamere Buiksloterham. 



Maak 
Buiksloterham mee!
Buiksloterham heeft je veel te bieden 
en er is veel te ontdekken. Je buren, 
het nieuwste pop-up restaurant 
ergens in de wijk, of de bedrijven 
die hier al sinds jaar en dag zitten. 
Pioniers maakten leuke plekken, zoals 
broedplaatsen en cafés. Het resultaat 
van hun werk krijg je cadeau als je hier 
komt wonen. 
Maar je kunt natuurlijk ook zelf een 
idee lanceren. In Buiksloterham 
is nog genoeg te doen. De wijk is 
volop in ontwikkeling. Bouwplannen, 
groen & openbare ruimte en 
buurtvoorzieningen zijn nog niet af.  
Met jouw kennis en ervaring maken  
we de wijk beter. 

Een klik  
met de buurt
Wil jij weten hoe je mee kunt doen, wat 
je kunt doen, waar en met wie?
Kijk dan op de website van Ronduit 
Buiksloterham, een platform voor, door
en van bewoners en ondernemers in 
en rond de wijk. Met één klik zie je de 
agenda. 
Maak je profiel aan en bekijk de 
plannen. Heb je zelf ideeën voor je 
blok, je straat of de wijk? Zet ze op de 
site of kom naar de MeetUps. Je bent 
van harte welkom.
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Maak je profiel aan op de site. 
Check de Ronduit Buiksloterham agenda.

Geef je op voor de nieuwsbrief.
Bezoek eens een MeetUp.
Maak Buiksloterham mee!
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Jitske Schols, Peter Bongers en Saskia Müller, bedankt voor de foto’s!


