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Roghorst, Tarthorst, Weiden, De Hoef 

 

 

Op 23 mei organiseerden gemeente Wageningen de bijeenkomst Warm Wageningen. 27 bewoners van 

de Roghorst, Tarthorst, Weiden en De Hoef zaten deze avond bij elkaar en spraken met elkaar 

over de mogelijkheden om hun eigen wijk in de toekomst zonder aardgas te verwarmen.  

 

Dit deden ze aan de hand van informatie over hun eigen wijk. Op tafel lag een grote hoeveelheid 

kaarten en informatie over hun wijk: zoals de leeftijd van de riolering en het gasnet, de leeftijd van de 

huizen, de bebouwingsdichtheid, en de mogelijke tracés van een toekomstig warmtenet. Er waren 

deskundigen aanwezig om uiteenlopende vragen te beantwoorden  

 

Geschikte pad(en) naar duurzame warmte 

Na het bestuderen van alle informatie kwamen alle vier de wijken tot de conclusie dat het meest 

geschikte pad voor hen een warmtenet is: de huizen staan dicht bij elkaar, zijn van voor 1990 en zijn 

niet altijd even gemakkelijk extreem goed te na-isoleren, het gasnet en de riolering zijn aan 

vervanging toe en de wijken liggen aan het voorziene tracé voor een warmtenet  

 

 
 

 

‘Spijtvrije maatregelen’ 

In bovenstaand plaatje is te zien dat alles begint met goed isoleren. Immers: energie die je niet 

gebruikt, hoef je ook niet te kopen of op te wekken. Met ‘spijtvrije maatregelen’ bedoelen we 



maatregelen die je nu al aan je huis kunt treffen en waar je altijd profijt van hebt, op welke manier je 

wijk in de toekomst ook verwarmd gaat worden.  

 

Geen spijtmaatregelen voor eigenlijk alle woningtypen zijn; 

1. Dakisolatie 

2. Spouwisolatie (indien mogelijk) of gevelisolatie  

3. Vloerisolatie onder of op de vloer 

4. HR++(+) glas (NB glas ouder dan 15 jr is geen HR glas) 

5. Gebruik van geschikt dakoppervlak (=van west tot oost) v zonnepanelen en/of zonneboiler 

 

Veruit het grootste deel van de deelnemers heeft uit bovenstaand lijstje al veel ‘spijtvrije maatregelen’ 

getroffen. Goed bezig dus!   

0-1 spijtvrije maatregelen: 2 personen 

2-3 spijtvrije maatregelen: 7 personen 

4-5 spijtvrije maatregelen: 18 personen 

 

Terecht werd opgemerkt dat er bij de communicatie over spijtvrije maatregelen ook aandacht moet 

zijn voor de aanschaf van zuinige apparaten en het zuinig gebruiken daarvan. 

 

Wat houd je tegen? 

Wat houdt de deelnemers tegen om nog meer ‘spijtvrije maatregelen’ te nemen?  

Hier werd vooral een gebrek aan kennis genoemd (bv over isolatiematerialen), gebrek aan tijd en geld 

volgen daarna. Ook belangrijk: mensen wachten op overheidssteun in de toekomst.    

Deelnemers geven aan dat ze graag ontzorgd willen worden (gemeente doet selectie aanbieders en 

materialen). De gemeente neemt dit mee!   

 

Daarnaast kregen we een heel aantal goede vragen en opmerkingen. Ook deze nemen we mee.   

 

Ambassadeurs/meedenkers uit de wijk 

We riepen mensen op om ook in het vervolg actief te blijven meedenken voor hun eigen wijk. Uit de 

Weides, Tarthorst en De Hoef hebben zich al mensen gemeld die wat intensiever betrokken willen 

blijven. Geweldig! In het najaar organiseren we een vervolgbijeenkomst voor deze ´meedenkers´. 

Natuurlijk houden we ook de wijken op de hoogte van de uitkomsten hiervan. Wilt u ook meedenken? 

Met name uit de Roghorst zoeken we nog versterking. Laat het ons weten! Stuur dan een mailtje naar 

Sanne.Meelker@wageningen.nl 

 

 

Vragen en opmerkingen 

 Vraag: wat zijn met een warmtenet of all-electric de mogelijkheden om huizen te koelen in de 

zomer? (Bij betere isolatie meer aandacht voor koelen) 

Als de bron van een warmtenet WKO is (warmte-koude opslag in de bodem) kan er in principe 

in de zomer koel water geleverd worden aan een woning. De meeste woningen zijn echter niet 

geschikt om te koelen. Koelen kan het beste plaatsvinden via de leidingen van 

vloerverwarming systemen. De meeste bestaande woningen hebben helaas geen 

vloerverwarmingsysteem. Koelen via bestaande radiatoren kan niet. Via nieuwe type 

radioatoren kan het wel maar dit heeft slechts beperkt effect. Vaak zal voor een warmtenet 

met WKO als bron dan ook een koelvrager gezocht worden (bv een kantoorcomplex). De WKO 

bron zal namelijk in de zomer wel van door koeling opgewarmd water moeten worden voorzien 

anders put hij uit. 
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Bij woningen waar een eigen bodemwarmtepomp wordt aangesloten moet gekoeld worden om 

de bodem bron in balans te houden. Dit zullen over het algemeen dan ook woningen zijn met 

vloerverwarming of aangepaste radiatoren. 

Ook met individuele lucht-water warmtepompsystemen kan gekoeld worden. 

 

 Vraag/zorg: hoe zit het met geluidsoverlast van warmtepompen? 

Bodemwarmtepompen leveren geen geluidsoverlast op omdat de pomp verwerkt zit in het 

systeem zelf. De warmtepomp staat in de woning. De ‘overlast’ in de woning is te vergelijken 

met de pomp van een koelkast die af en toe aan- en afslaat. 

Het zijn vooral de luchtwater warmtepompen waar mensen bang voor zijn. Deze hebben een 

buitenunit met een ventilator die bij werking aanslaat. De warmtepomp zal echter vooral werk 

verzetten in de winter. De buren zitten in de winter niet in de tuin dus de overlast valt in de 

meeste gevallen erg mee. Er zijn in Wageningen al meerdere woningen voorzien van een 

warmtepomp met buitenunit. Bij Tarthorst 104 zit hij bijvoorbeeld verwerkt in de schoorsteen 

op het dak. Bij Fien de la Marstraat 27 (Noordwest) staat hij in de zij tuin naast het wandelpad 

Gaat u vooral eens in de winter luisteren ;-)  

 

 Zorg over financiën warmtetransitie: wat als mensen bv inductiekoken niet kunnen betalen? 

Er is geen enkele haast om over te stappen van koken op aardgas naar inductie. Het aardgas 

zal in de meeste wijken nog jaren blijven liggen en dus kan er ook nog jaren gekookt worden 

op gas. Pas als u zelf toe bent aan een nieuwe kookplaat (of keuken) kunt u de overstap 

maken. Inductieplaten zijn niet veel duurder dan gasplaten en over een paar jaar 

waarschijnlijk al helemaal niet meer. Ook de meeste pannen die mensen nu al in huis hebben 

zijn gewoon geschikt voor koken op inductie. U kunt zelf een simpele test doen; blijft een 

magneet aan de bodem van uw pan kleven en is de bodem vlak? Dan hoeft u de pan niet af te 

danken. Koopt u de komende jaren een nieuwe pan? Koop dan geen pan met aluminium erin ;-

) 

  

Vraag: in hoeverre maakt gemeente Wageningen gebruik van Europese subsidies? Voorbeeld: 

gemeente Hengelo. 

De gemeente Wageningen maakt op dit moment geen gebruik van Europese subsidies. Op het 

moment dat zich kansen voordoen kijken we hier wel steeds serieus naar. Europese subsidies 

vergen echter heel veel eigen investeringen, zeer grote projecten en brengen ook vaak heel 

veel ‘rompslomp’ met zich mee ;-( 

De gemeente Wageningen maakt op dit moment wel maximaal gebruik van provinciale en 

landelijke subsidies. 

 

 Zorg: hoe zorgen we dat mensen niet meer hout gaan stoken? 

De gemeente gaat het stoken van hout niet promoten. Sterker nog in steeds meer gevallen 

zullen we het afraden.  

 

 Opmerking Tarthorst: mix huur- en koopwoningen maakt het lastig. Financiën zijn voor de 

bewoners van deze wijk drempel. “Warmtetransitie werkt hier alleen als de hele wijk in één 

keer over moet (warmtenet)” 

 

 


