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“Wat zal ik blij zijn als ik niet 
meer op gas hoef te koken. Ik 
vind het veel gevaarlijker dan 
elektrisch koken”, verzucht 
Nude-bewoonster Jeanette 
van Bruksvoort. Wethouder 
Lara de Brito is bij haar op 
bezoek om te praten over het 
project Nude, Duurzame Wijk 
van de Toekomst. Naast aard-
gasvrij koken, wordt daarin 
gekeken hoe de wijk helemaal 
aardgasvrij en toekomstbe-
stendig kan worden. 

Wageningen heeft eerder dit jaar een Green Deal Aardgasvrije wijken 
met minister Kamp van Economische Zaken getekend. “Wij hebben de 
ambitie in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn”, legt Lara de Brito uit. 
“Dat gaat ons lukken als iedereen zijn steentje bijdraagt. De gemeente, 
maar ook bedrijven en inwoners. Een van de grote projecten daarin is 
dat we van het aardgas af moeten.”

Wageningen aardgasvrij
Waarom aardgasvrij? De Brito: “De meeste woningen en bedrijven in 
Wageningen worden verwarmd met aardgas. En ook om te koken 
gebruiken we aardgas. Dat werkt al zo sinds de jaren ’60. Helaas is aard-
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gas een fossiele brandstof. Als we het verstoken komt er CO2 in de atmo-
sfeer. Een broeikasgas dat de aarde doet opwarmen. We moeten dus af 
van aardgas en schone, duurzame energie inzetten. Dat heeft behalve 
dat we klimaatverandering tegengaan veel bijkomende voordelen: het 
schept nieuwe banen, we helpen Groningers uit de problemen als gevolg 
van gaswinning en zijn in de toekomst niet meer afhankelijk van een 
land als Rusland.”

Koken en douchen zonder gas
Een alternatief voor koken op gas is koken op een inductieplaat. “Het zal 
even wennen zijn maar het brengt ook voordelen met zich mee. Het is 
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Nul-op-de-meter in de Nolensstraat
De Vereniging van Eigenaren (VvE) aan de Nolensstraat in de Nude doet mee 

aan een pilotproject om hun gebouw met twintig appartementen duurzamer 

te maken. Bestuursleden Paul Heijnekamp, Machdy van Roon en Gerben 

Kuik leggen uit wat de pilot inhoudt: “Wij krijgen professionele ondersteu-

ning om van ons appartementencomplex een nul-op-de-metergebouw te 

maken. Dat is een gebouw dat evenveel energie duurzaam opwekt als dat er 

in gebruikt wordt. Er moet sowieso dakisolatie komen, de kozijnen moeten 

vervangen worden. We gaan ook kijken naar alternatieven voor aardgas. 

Voor ons is de pilot een manier om te kijken hoe we op een betaalbare wijze 

ons duurzame steentje bij kunnen dragen. Want er zijn mogelijkheden voor 

subsidie financiering, maar als bewoner moet je zelf ook flink wat investe-

ren. Als VvE zou je een 30-jarige lening met lage rente moeten kunnen krij-

gen om dit mogelijk te maken. We hopen dat onze pilot helpt om meer 

regelingen in het leven te roepen.”

bijvoorbeeld veel veiliger dan koken op gas, want er is nauwelijks brand-
gevaar.” Gelukkig hoeft Nude-bewoonster Jeanette daar dus niet meer 
van overtuigd te worden. 

Nude en Benedenbuurt bijten het spits af
In de Nude en de Benedenbuurt starten al dit jaar projecten voor aard-
gasloze alternatieven. Met de unieke aanpak in deze twee wijken loopt 
Wageningen landelijk voorop. In de Nude gaat de Woningstichting in 
2020 beginnen aan groot onderhoud van haar complexen. “We willen 
komend najaar alle bewoners van de Nude, ook de niet-huurders, bena-
deren om samen na te denken over verbetering en verduurzaming van 
de wijk. Zo wordt de Nude een voorbeeld-wijk van de toekomst. We 
beginnen ook bij de toekomst; de jeugd. In maart was er een gastles 
voor de kinderen van groep 7/8 van OBS de Wereld. Die kwamen met 
hele creatieve ideeën.” Voor de Benedenbuurt geldt dat de riolering en 
bestrating vervangen moet worden. Als de straat dan toch opengaat kun 
je daar bijvoorbeeld een gemeenschappelijk en duurzaam warmtenet 
aanleggen”, zegt De Brito.  

Samen met bewoners
De gemeente vindt het heel belangrijk om de overgang van aardgas naar 
duurzame warmtebronnen samen met bewoners en gebruikers van een 
wijk vorm te geven. “We willen dit niet van bovenaf opleggen. Uit de 
Benedenbuurt zijn enkele bewoners zelf met ideeën naar ons toegeko-
men. We ondersteunen ze nu om die uit te werken en iedereen in de 
buurt er bij te betrekken.” Naast bewoners werkt de gemeente in al deze 
projecten samen met partijen als netbeheerder Alliander, Coöperatie 
Vallei Energie, de beide woningcorporaties, ondernemers en Solidez.  
Dergelijke projecten moeten uiteindelijk in alle Wageningse wijken gaan 
lopen. 

Omdat er  meerdere wegen naar een aardgasvrije toekomst leiden, is het 
belangrijk om te kijken wat de meest logische routes zijn voor iedere 
afzonderlijke wijk. De Brito: “Dat is ook van belang om teleurstellingen 
te voorkomen. Want als je gasketel aan vervanging toe is, wil je wel 
graag weten of jouw buurt snel aangesloten kan worden op  een warmte-
net of dat een individuele warmtepomp een betere  investering is. Daar-
naast wil je ook weten hoeveel je moet gaan isoleren en hoe je dat het 
slimste aanpakt.” Die gas-transitie-routes worden dit najaar in kaart 
gebracht en vormen een aanleiding voor het gesprek met de wijk.  “Als 
die wijken niet al zelf naar ons toe zijn gekomen”, lacht De Brito.

Regionaal duurzaam warmtenet
Er loopt nu een onderzoek naar de mogelijkheden voor  een groot regio-
naal duurzaam warmtenet. Dit zou duurzaam gevoed kunnen worden 
met aardwarmte vanuit een toekomstige bron bij papierfabriek Parenco 
in Renkum. Duizenden woningen en vele bedrijven in Wageningen zou-
den hierop aangesloten kunnen worden. “Dan zijn we al een flink eind 
op weg.  Maar het is allemaal nog niet zeker, vandaar dat we voorlopig 
alle routes open houden”, besluit De Brito.

Meer informatie over duurzaamheid in het algemeen staat op www.wageningenduurzaam.nl 

Hier is vanaf het najaar ook meer te vinden over gas-transitie-routes voor verschillende wijken.
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