
Verslag bewonersavond Warm Wageningen  

Wageningen Hoog / De Eng / Buitengebied 

 

In rood heeft de gemeente getracht direct vragen te beantwoorden.  

 

Gespreksleider: Lara Minnaard (Gemeenteraadsvertegenwoordiger) 

 

In klaslokaal 6 spraken inwoners van Wageningen-Hoog, de Eng en het buitengebied met elkaar over 

passende oplossingen voor hun woningen.  

 

De aanwezigen geven aan het idee te hebben dat voor veel huizen in deze wijken all-electric lastig is: 

de huizen hebben slechte labels, de maatschappelijke en integrale kosten om dit te realiseren zijn 

waarschijnlijk hoog.  

 

Noot achteraf van de gemeente 

De maatschappelijke kosten voor het all-electric maken van deze woningen vallen wel mee. Het 

elektriciteitsnet zal op termijn verzwaard moeten worden maar daar staat tegenover dat er de 

gasinfrastructuur op termijn kan vervallen. De kosten voor de woningeigenaar zijn wel hoog; de 

woning zal zeer goed na-geïsoleerd moeten worden. Dit levert echter ook een veel hoger comfort, 

lagere onderhoudslasten en hogere woningwaarde op, deze kosten kunnen niet alleen aan de 

warmtetransitie geweten worden. Het zijn immers maatregelen die over de decennia heen toch vaak al 

aan woningen worden getroffen. Vaak zien we dat nieuwe bewoners van Wageningen-hoog de door 

hun aangekochte woning vergaand gaan isoleren en in sommige gevallen ook all-electric willen maken. 

Voor bestaande bewoners, zeker als zij al op leeftijd zijn of mogelijk verhuisplannen hebben, is dit 

natuurlijk veel lastiger. 

 

Een aantal collectieve en individuele alternatieve oplossingen passeerden de revue:  

- Waterstof >op woe 26 juni organiseert H2h een avond over Waterstof in de BBLTHK (start 19.30) 

- Groen gas 

- Nieuw type warmtepomp (per ruimte). Er is ook behoefte aan koelen in de zomer.   

 

Vragen die hierbij opkomen zijn:  

Wat weten we al hierover, en wat nog niet?  

Wat te doen met overschotten (zon & wind) energie binnen de bestaande structuur? 

 

De deelnemers benadrukken het belang van blijven communiceren over hoe belangrijk goed isoleren 

is. Dit kunnen we nog beter zichtbaar maken en kennis delen. Wellicht gratis energieadvies?  

 

Noot achteraf van de gemeente 

Via het Energieloket kunnen inwoners van Wageningen telefonisch een (beperkt) gratis advies krijgen± 

vraag@energieloket-wageningen.nl Maatwerkadviezen aan huis en door een professioneel 

energieadviseur zijn heel erg zinvol maar te kostbaar om voor iedereen in Wageningen gratis aan te 

bieden. Mocht de gemeente dit in de toekomst weer gratis/goedkoop aanbieden dan zal dit 

waarschijnlijk alleen voor de laagste inkomensgroep zijn. 

 

Voor Wageningen-Hoog (en andere buurten) kunnen we wel geïnteresseerde buurtbewoners een 

estafette cursus Energieadvies geven. Het idee hierbij is dat mensen in 1 avond opgeleid worden, 

daarna (als vrijwilliger) 4 burengesprekken/warmtebeeld gesprekken hebben met buren en vervolgens 

het ‘stokje’ doorgeven aan een volgende vrijwilliger. Op deze manier; 

 doen we slechts beperkt beroep op de tijd van vrijwilligers  

 vergroten we het bewustzijn en de kennis in Wageningen omtrent isolatie 

mailto:vraag@energieloket-wageningen.nl


 vergroten we de kans dat mensen na een dergelijk gesprek daadwerkelijk de stap zetten een 

maatregelen te laten uitvoeren. 

 

Wat vinden jullie van dit idee? 

 

Voor de financiering van maatregelen zien de deelnemers de volgende mogelijkheden:  

 Eigen vermogen > economisch rendement  

 Lenen 

 Subsidie > momenteel is de landelijke ISDE subsidie beschikbaar voor oa warmtepompen. Zie: 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-

isde/particulieren/algemeen ) 

 

De aanwezigen hebben besproken hoe zij verder samen willen werken:  

 kennis delen 

 specifiek advies/doelgroep 
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