
Notulen bijeenkomst Warm Wageningen 23 mei 2019 

Wijken: Centrum, Veluvia & Hamelakkers Zuid  

 

Discussie 

Centrum:  

De inwoners van het centrum lopen tegen enkele dilemma’s en onduidelijkheden aan:  

-Er is onduidelijkheid over het nut van het individu tegenover het collectief. Een warmtenet heeft 

een streng aan huizen nodig, lukt het om mensen mee te krijgen? Heeft het zin om individuele 

maatregelen te nemen?  

Er zal nog wel wat water door de Rijn stromen voordat het centrum wordt aangesloten op een 

warmtenet. Ondertussen kan uw ketel kapot gaan of heeft u behoefte aan een volgende stap. Dat 

kan! U kunt van uw ketel een hybride systeem maken. Een installateur of onafhankelijk 

energieadviseur kan u daarover adviseren. 

Daarnaast moet u natuurlijk vooral doorgaan met isoleren.  

Voor monumenteigenaren is er nu ook een zeer interessant nieuw type glas; dun, dubbel-laags 

maar met dezelfde prestatie als drielaags! Zie https://www.agcnederland.nl/fineo-

vacuumglas/?gclid=EAIaIQobChMI8vbv8KXS4gIVA-J3Ch2UUwYNEAAYASAAEgKYrvD_BwE 

 

Warmtepompen worden niet als optie gezien, aangezien goede isolatie te duur is.  

De inwoners zien unaniem hybride individueel als beste transitie-optie, met warmtenet als 

andere mogelijke optie.  

Er is veel onduidelijkheid over waterstof: wat doet het precies? Hoe werkt het? Is het veilig?  

Woensdag 26 juni a.s is er een infoavond over Waterstof in de BBLTHK. U bent van harte welkom! 

 

-Zonnepanelen wekken zorgen voor één van de aanwezigen. Ten eerste vraagt ze zich af in 

hoeverre gegarandeerd kan worden dat de afval van de productie gerecycled kan worden en 

hoeveel transparantie er is over de productie van zonnepanelen. Ten tweede worden volgens haar 

veel zonnepanelen geproduceerd in China. Ze uit hier zorgen over de productie in China en de 

transparantie van dit proces.  

De energie die wordt gebruikt om een zonnesysteem te produceren, is in één à twee jaar weer 

geproduceerd met de panelen. En dat terwijl een zonnesysteem een levensduur van 25 tot 30 jaar 

heeft. Er valt nog wat winst te behalen bij de keuze van materialen en productieprocessen om 

systemen zo goed mogelijk te kunnen recyclen. Maar silicium, het hoofdbestanddeel bij de 

productie van zonnepanelen, is geen schaarse grondstof. Panelen leveren minimaal 12 tot 20 keer 

meer schone energie dan dat ze energie kosten! Hoe duurzaam wil je het hebben?   

Wat betreft de vraag of productie in China duurzaam is…dit zal per producent verschillen en geldt 

net zo goed voor (onderdelen van) HR-ketels die uit China komen. 

 

Veluvia:  

De inwoners zien vrijwel unaniem hybride individueel als beste transitie-optie, op een inwoner 

na. Deze inwoner is al all-electric. 

Knelpunten voor inwoners van deze wijk: 

-Ventilatie is moeilijk. Hier kan energie op bespaard worden, maar het is vaak duur om dit te 

bewerkstellen. 

-Deze wijk bevat veel monumentwoningen, waar verbouwing wettelijk een stuk moeilijker is. 

Hierop wordt als oplossing een ‘monumentenglas’ geopperd (Fineo), waarvan de folder aanwezig is.  
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Zie https://www.agcnederland.nl/fineo-vacuumglas/?gclid=EAIaIQobChMI8vbv8KXS4gIVA-

J3Ch2UUwYNEAAYASAAEgKYrvD_BwE 

 

Hamelakkers Zuid: 

Warmtepompen worden niet als optie gezien vanwege de hoge kosten van isoleren. Wel is dit 

wellicht een optie voor toekomstige inwoners; dit zijn vaak mensen van 40+ die wel zullen willen 

investeren in een goed geïsoleerd huis.  

Inwoners geven aan dat bereidheid tot transitie erg afhankelijk is van het gebouw en de inwoner 

zelf.   

De inwoners zien unaniem hybride individueel als beste transitie-optie.  

 

 

Plenaire vraag over Spijtvrije maatregelen; hoeveel van de onderstaande maatregelen 

heeft u al getroffen? 

1. dakisolatie 

2. spouwisolatie 

3. vloerisolatie 

4. HR++(+) glas 

5. Gebruikt van geschikt dakoppervlak  

 

Centrum: De meeste inwoners zien twee of drie maatregelen als uitvoerbaar. De bereikbaarheid 

van de maatregelen hangt af van enkele factoren: 

-Eigenaren van koopwoningen zullen sneller maatregelen treffen. Een inwoner die een woning 

huurt vindt de stap naar deze maatregelen niet binnen zijn bereik. Een buurtbewoner vertelt hem 

dat dit te bespreken valt met zijn huurbaas/woningcorporatie. Hierop reageert hij dat dit klopt, 

maar ziet hij het nog steeds als een grote stap.  

-de status van het huis komt ook naar boven als punt. Huizen die onder monumenten vallen zijn 

wettelijk veel moeilijker aan te passen; spouwen mogen bijvoorbeeld meestal niet geïsoleerd 

worden.  

Veluvia: De meeste inwoners van Veluvia hebben maar één van de spijtvrije maatregelen 

uitgevoerd of zien dit als uitvoerbaar. Twee inwoners voldoen al aan alle vijf de maatregelen. Wat 

wederom van belang is, is de status van het gebouw; indien het een monument is blijkt het erg 

moeilijk om aan de maatregelen te voldoen.  

 

Hanelakkers Zuid: Gemiddeld 3 maatregelen. 

-Vloer -en spouwisolatie worden als riskant gezien. Veel oude gebouwen waarvan de vloer en 

spouw moeilijk aanpasbaar zijn. 

-Inwoners zien bepaalde maatregelen als inefficiënt vergeleken met de moeite/geld die erin 

gestoken moet worden. Eén inwoner noemt bijvoorbeeld een energiegebruik van afname van 5% 

door vloerisolatie, wat hem relatief veel geld zou kosten.  

In de praktijk blijkt de besparing na vloerisolatie veel groter omdat mensen hun thermostaat lager 

kunnen zetten. Het comfort neemt enorm toe! 

 

Vragen achteraf 

Door een bedrijf een podium te geven (bijv. een aanbieder van een nieuwe glasisolatie-techniek) 

benadeel je andere bedrijven. Hoe zorg je voor gelijkheid tussen aanbiedende bedrijven?  

We zijn daar in Wageningen niet zo bang voor. We geven bij collectieve acties altijd meerdere 

bedrijven de kans mee te doen in aanbiedingen en laten een onafhankelijke partij (bv Coöperatie 

ValleiEnergie) de keus maken tussen de beste prijs-kwaliteit verhouding. 
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De aanvraag van een label voor je woning is niet klantvriendelijk. Een dure deskundige moet 

ingehuurd worden om een label te kragen, wat vervolgens niet direct iets aan je woning verandert. 

Wat krijg je er daadwerkelijk voor terug? 

Antwoord gemeente; Wij herkennen dit. Het afmelden van labels is landelijk geregeld. De 

gemeente heeft daar geen rol in. Ons advies: vraag alleen een labelwijziging aan als u van plan 

bent te gaan verhuizen. Dan is het verplicht een geldig label te hebben. Blijft u wonen waar u nu 

woont; maakt u zich over het officiële label dan geen zorgen. 

Heeft Wageningen subsidies en/of leningen die relevant zijn aan dit onderwerp? 

Wageningen heeft een Stimuleringslening. Landelijk is er ook een subsidie. Informatie heirover 

vindt u op WageningenWoontDuurzaam.nl 

 


