
Verslag bewonersbijeenkomst warmtetransitie 23 mei 2019  
Noordwest (aardgasgedeelte en warmtenet gedeelte) en Boomgaarden 

 De gemeente heeft getracht alvast antwoord te geven op enkele vragen (in rood) 

 We vermelden in dit verslag  niet de namen en contactgegevens van buurtbewoners die 

hebben aangegeven actief te willen worden. Dit is nog niet expliciet aan hen gevraagd. Het 

energieloket zal met hen overleggen welke gegevens er t.z.t. via de wijkpagina op 

WageningenWoontDuurzaam.nl vermeld mogen worden. 

De buurtbewoners uit dezelfde wijk zoeken elkaar op en gaan het gesprek aan over mogelijke 

opties om hun wijk in de toekomst zonder aardgas te verwarmen. Dit verslag bevat de kernpunten 

van deze gesprekken.  

 

Noord-West – warmtenet gedeelte  

- Niet alle huizen in de wijk zijn al goed geïsoleerd. Het zou handig zijn als dit meer begeleid 

kan gaan worden. Door de gemeente werd geopperd om een begeleidende rol op zich te 

nemen voor het op gang helpen van de na-isolatie. Dat zou mooi zijn.   

In Noordwest hebben gemeente en Coöperatie ValleiEnergie afgelopen stookseizoen een 

inkoopactie gehouden. Hier hebben behoorlijk wat mensen aan meegedaan. De gemeente 

is zeker bereid om hier een vervolg aan te geven. We kunnen dan ook een podium geven 

aan mensen die bij de eerste ronde maatregelen hebben getroffen. 

- Er wordt gepraat over de aanschaf van een warmteboiler, dit zou de vraag afnemen van 

het warmtenet.  

- Algemene indruk in de wijk: bewoners zijn niet veel bezig met het verder verduurzamen 

van hun woning, zoals het plaatsen van zonnepanelen.  

- Opmerking over warmtenet: bewoners met een warmtenet betalen meer dan bewoners 

met gas.  

Dit is feitelijk onjuist al ervaren mensen het vaak anders. De Warmtenet regelt dat 

afnemers van warmte niet meer betalen dag gasgebruikers. Dit heet het ‘niet meer dan 

anders principe’. De prijs van warmte is gekoppeld aan die van gas. Omdat de gasprijs 

echter stijgt ontstaat er nu in NL de behoefte om die koppeling uit de wet te halen. De 

minister heeft aangegeven met oplossingen hiervoor te komen. 

Warmteafnemers realiseren zich  vaak niet dat er ook kosten zijn die gasgebruikers wél 

hebben en zij niet; ketelonderhoud en vervanging. Als je de daadwerkelijke kosten van 

aardgasgebruikers versus warmteafnemers tegen elkaar wilt afwegen moet je die kosten 

ook meenemen.   

Het knelpunt is ook dat je niet kan kiezen van welke aanbieder je afneemt.  

- Hoe mobiliseren we bewoners om collectief naar de energieleverancier te gaan om aan de 

kaak te stellen dat de ontwikkeling naar geheel duurzame energie erg traag gaat? 

- Idee: kan Ennatuurlijk naar de wijk toekomen om praatje te geven waar bewoners naar toe 

kunnen. Met als doel dat bewoners actiever bij het proces van verduurzaming van de 

energie betrokken worden.  

 

Noord-West – gas gedeelte (13 buurtbewoners aanwezig) 

- Focuspuntje voor de avond: Niet alleen maar technisch praten maar ook een stuk 

zeggenschap bespreken. Hoe gaan we dit alles aanpakken. Voorbeeld werd genoemd van 

de Benedenbuurt.  

- Bewoner: heeft luchtwarmtepomp geïnstalleerd en haar radiatoren vervangen door nieuwe 

echter nog geen isolatie uitgevoerd. Tip voor de rest: eerst isoleren! 

- Discussie gaande over isolatie van glas. Wanneer HR glas of toch kiezen voor 3dubbelglas? 

Krijg je condens bij 3dubbelglas?  

Bij zeer goed isolerend glas ontstaat er soms, wanneer de buitentemperatuur laag is en de 

luchtvochtigheid hoog (mist periodes in het voorjaar of najaar) condens op de buitenzijde 

van het raam. Dit is een gevolg van de zeer hoge warmte isolatie van de beglazing en geen 

probleem, het verdwijnt vanzelf.  



Aan de binnenzijde van het raam krijg je geen condens: condens slaat neer op de koudste 

oppervlakten in een ruimte. Dit zal in de woonkamer zeker niet het HR+++ glas zijn. 

In de volgende link staat een test waarmee u er achter komt of u HR glas heeft of dat uw 

(meer dan 10 jaar oude) glas geen HR glas is. 

https://www.milieucentraal.nl/media/4253/hoe-check-ik-het-glas-in-mijn-ramendocx.pdf 

 

- Als het stappenplan wordt doorlopen, komt de groep op “all electric”.  De vraag wordt 

gesteld, waarom zou waterstof op den duur niet kunnen? Kunnen we niet aanhaken op het 

warmtenet met restwarmte van Parenco?  

- Maatregel: zonnecollector aangeschaft, plus houtkachel geeft een gasverbruik van 350 m3 

en verder bijna volledig ‘all electric’ met de zon op het zuiden geeft 35 m3.  

- Er wordt gesproken over de Spijtvrije maatregelen.  

- Tip van het Energieloket: benedenverdieping isoleren en een decentrale 

warmteterugwinning instellen waarbij de ventilatie in de keuken uit kan, in het toilet 

ventilatie aansluiten op het lichtpunt en in de badkamer ventilatie aansluiten op een 

vochtsensor. 

- De aanwezigen hebben interesse in het lenen van de warmtecamera om de wijk in te 

nemen. Door infrarood foto’s kunnen warmtelekken gevonden worden waarop 

isolatiestrategieën kunnen worden gemaakt. Hiervoor kunnen ze terecht bij het 

Energieloket: vraag@energieloket-wageningen.nl 

- Idee : CO2 in kringloop brengen. CO2 kan met waterstofgas tot methaan gemaakt worden. 

Dit methaan wordt dan wel weer verbrand maar dit proces zorgt wel voor een kringloop in 

CO2. Vb. Duitsland. Dit idee gaf onrust en kritiek van andere buurtbewoners.  

- Kritiek: de naam ‘Wageningen gaat van het gas af’ brengt het uiteindelijke doel niet op een 

juiste manier in kaart. Communicatiebureau De Lynx vertelt dat dit uit communicatief 

oogpunt bedacht is en als een trigger werkt om mensen op de been te krijgen.  

- Idee: een collectief van huurders oprichten > Dit idee wordt ter plekke uitgevoerd! 

 

Nieuw Buurtbewonersproject 

Vier bewoners spreken af om bij elkaar te komen om een start te maken met een buurtbewoners 

project. De voorzitter van de bewonersvereniging Noordwest kan dit groepje begeleiden. Alle 

aanwezige bewoners wisselen contacten met elkaar uit. De meeste aanwezigen willen dit 

project/de trekkers ook na deze avond blijven ondersteunen.  

Het collectieve project kan worden aangewakkerd met de stimulering om een decentrale 

warmteterugwinning in te stellen in de huizen in de wijk.  

Vragen die belangrijk gaan zijn: Hoe gaan we communiceren met elkaar? Willen we bij onze eerste 

vergadering iemand van de gemeente erbij hebben? 

Noot achteraf van de Gemeente Wageningen; 

Er sluit graag iemand van de gemeente aan ;-) Laat ajb via het Energieloket (vraag@energieloket-

wageningen.nl) weten wanneer jullie samen willen komen.  

 

Boomgaard (3 buurtbewoners aanwezig) 

Volgens het stroomschema: uitkomst op ‘all-electric’. Enkele aanwezigen hebben twijfels bij deze 

uitkomst: er komt mogelijk vlakbij een leiding van het warmtenet. Kunnen we daar niet op 

aansluiten? Het zou zonde zijn om nu te investeren in all-electric en later een kans (met het 

warmtenet) te laten schieten. De gespreksleider legt uit dat er maar een beperkt aantal huizen op 

het warmtenet kunnen, en dat de kans niet groot is dat de Boomgaarden daar toe behoort omdat 

deze woningen nou juist al goed geïsoleerd zijn en zelfstandig (all-electric) van het aardgas af 

kunnen.  

- Idee: Warmtepomp collectief aanschaffen met 5 buren 

- Observatie/kritiek: panden die nieuw verkocht zijn in de wijk hebben een A-label terwijl 

deze panden niet beter zijn geïsoleerd dan panden met een lager label. Hier zit geen 

nauwkeurige controle op.  

https://www.milieucentraal.nl/media/4253/hoe-check-ik-het-glas-in-mijn-ramendocx.pdf
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- Technisch puntje: het is moeilijk om zelf losse zonnepanelen te kopen wanneer de bewoner 

zijn of haar eigen zonnepanelen wil leggen.  

- Er is interesse in de waterstof-optie. Een expert legt uit dat er plannen zijn voor opwekking 

waterstof bij het Marin. Dat ligt direct tegen de wijk aan. Zou dit een optie zijn voor de 

wijk?  

Plenaire afsluiting 

Vraag: Wat is de betaalbaarheid van dit alles en hoe betrekken we de mensen die dit niet kunnen 

betalen? Per wijk ligt er een andere opgave en andere oplossingen. Wie gaat dit financieren? 

 

 

 

 


