
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Vergadering  d.d. 29 april 2019 

Onderwerp: Notulen 
Soort:  WoW-overleg breed (met RHDHV) 
Volgnummer: 041  
Status:  Vastgesteld 
Datum:  29 april 2019 
Locatie:  Ons Huis  (19.30 uur) 
Afwezig:   
Aanwezig: Edward Pfeiffer (RHDHV), Job Last (RHDHV), Wanka Lelieveld, Annelien van de Meer, 
Nel Tiemens, Ronald van Dokkum, Theo de Bruijn, Gera de Bruijn, Melitta Steenhuis, Robert-Jan 
Geerts, Dorothé Jacobs, Paul Goedhart, Jan Oude Voshaar, Joris Fortuin.  

1. Opening 19:32 door Wanka: Job en Edward van RHDHV zijn er vandaag om te vertellen over 
de stand van zaken van het project. We hebben de hele vergadering hiervoor ingepland. 
Edward zal vertellen over de techniek en Job over de economie. Deze twee zijn sterk met 
elkaar verweven. Het derde deel van de avond zal gebruikt worden om te bespreken welk 
concreet plan er nu ligt, wat wij als cooperatie daar van vinden, en hoe de wisselwerking en 
samenwerking tussen het adviesbureau en de buurt moet vormkrijgen om de volgende 
stappen te kunnen zetten.  

2. We beginnen met een terugblik op de vorige bewonersavond. We hebben toen in 
workshopvorm verkend wat voor gevoel er was bij drie scenario’s, georienteerd op 
nettemperatuur: hoog, midden en laag. Ook is er gekeken naar de randvoorwaarden die de 
buurt ziet voor het project. Er is een aantal bronnen besproken, waarbij ook duidelijk werd 
dat een flink deel daarvan afvalt omdat ze kwa schaalgrootte of geografische ligging niet 
passen bij onze buurt. 

3. De afgelopen weken is er gewerkt aan het zichtbaar maken van ‘gevoeligheden’ voor dit 
project: welke elementen maken echt uit voor de kans van slagen van het project? Welke 
technische problemen zijn er? Wat maakt de businesscase lastig? Wat zou draagvlak in de 
buurt in de weg kunnen staan? 

4. Er zijn drie scenario’s geselecteerd en verder uitgewerkt:  

 Voorkeursscenario: een collectieve warmtevoorziening op basis van een WKO in de 
wijk. Dit is het voorkeursscenario omdat we het zelf in de hand hebben – we zijn niet 
afhankelijk van ontwikkelingen elders voor dit scenario. WKO (warmte-koude-opslag) 
is een opslagsysteem: er wordt in de zomer warmte opgeslagen om in de winter te 
gebruiken. Eventueel kan dit systeem geoptimaliseerd worden door een isolatieslag 
van de huizen, levering van koude aan utiliteitsgebouwen, of door gebruik te maken 
van zonneboilers op daken. Een paar aandachtpunten: 

i. Een uitdaging in deze buurt is de kwaliteit van de bodem voor een WKO: het 
lijkt erop dat er niet zo heel veel warmte uit één bron onttrokken kan 
worden. We kunnen leren van de ervaringen van de WUR, die al zo’n 8 jaar 
gebruik maakt van WKOs niet ver bij de wijk vandaan en van de 
Woningstichting, ook in de buurt. 

ii. De nettemperatuur kan niet hèèl hoog zijn omdat de warmtepomp dan een 
lage efficientie heeft. Zonder isolatie is mogelijk 90 graden nodig om alle 
huizen comfortabel warm te krijgen, maar dit is erg hoog voor een WKO-
systeem. Een goed compromis zou een leveringstemperatuur van 70 graden 
kunnen zijn: dit is technisch en economisch ‘redelijk’ uitvoerbaar, en zou 
warm genoeg zijn als er tot ongeveer label B geïsoleerd wordt. 

iii. Hoe kan de warmtevoorziening ingepast worden in alle huizen? In deze fase 
is het een goed idee om een aantal representatieve woningen te bekijken om 
te leren wat voor problemen zich hier voordoen. 

iv. Selectie van de warmtepomp: welk rendement, welk temperatuursbereik? 
v. Waar komt die warmtepomp? Er zijn er waarschijnlijk vijf nodig, omdat er 

ook ongeveer vijf WKOs nodig zijn. Er wordt gekeken naar geschikte plekken. 



De warmtepompen zelf zullen niet zoveel geluid maken, maar de drycoolers 
(voor het winnen van warmte uit de lucht in de zomer om de bodembron op 
te warmen) zijn uitdagend: die maken geluid. Dit is minder vervelend als ze 
op een dak staan ipv op de begane grond, en het kan ook uitmaken wanneer 
je ze aanzet (bijvoorbeeld zoveel mogelijk wanneer mensen aan het werk 
zijn). Zonneboilers zouden mogelijk kunnen zorgen voor minder of geen 
behoefte aan drycoolers (en daaraan gekoppeld geluid). Wel is er dan extra 
infrastructuur nodig om die warmte terug te krijgen naar de WKO. 

vi. Hoeveel ervaring heeft RHDHV met WKOs in woonwijken? Meer in de 
utiliteitsbouw. Er zijn wel woonwijken die WKOs gebruiken, maar vooral 
nieuwbouwprojecten. Ons project is in Nederland vooral nieuw omdat het 
voor een bestaande wijk is. 

 Terugvalscenario 1: Er wordt nu wel een warmtenet aangelegd met een ‘tijdelijke’ 
bron, zodat we later over kunnen gaan naar een duurzame bron: misschien toch een 
WKO of restwarmte van Parenco. Het netwerk wordt dan tijdelijk gestookt op 
aardgas. In het voorkeursscenario zou gas ook ingezet kunnen worden als backup of 
om aan de piekvraag te voldoen. 

 Terugvalscenario 2: individueel met warmtebron per woning. Dit is in een vroeg 
stadium afgewezen omdat we juist een collectief plan willen maken. Het staat elke 
individuele bewoner nog steeds vrij om niet aan te sluiten op een warmtenet. 
Vooralsnog kan er nog gas gebruikt worden, als het gasnet (ooit) wordt afgesloten 
kan men een individuele warmtepomp installeren. 

i. Hiervoor zijn waarschijnlijk veel huisaanpassingen nodig, bijvoorbeeld voor 
radiatoren die op lagere temperatuur werken. Dit zou het voor de hele wijk 
ook erg kostbaar maken. 

ii. Men zou ook een ‘bivalente’ oplossing kunnen kiezen: het warmtenet op 70 
graden, en mensen die nog iets warmer nodig hebben kunnen dit 
‘naverwarmen’ tot 90 graden met een gasketel. Dit zou met huidige 
gasketels kunnen na een paar aanpassingen. Dit is wel kostbaar voor 
bewoners omdat ze dan vastrecht blijven betalen voor de gasaansluiting 
(naast de nieuwe kosten voor het warmtenet).  

iii. Je zou ook elektrisch kunnen bijverwarmen met bijvoorbeeld infrarood 
panelen voor een zeker comfortgevoel. 

 Er ontstaat een discussie over comfort, waarbij wordt benadrukt dat dit ook over 
persoonlijk gevoel gaat. Ook mensen die behoefte hebben aan 22-23 graden moeten 
serieus genomen worden. Er is een beetje verschil in watertemperatuur afhankelijk 
van de afstand tot de bron, maar dit effect is maar klein als het warmtenet goed is 
gedimensioneerd. 

5. De businesscase. Er zijn ‘vingeroefeningen’ gedaan; het gaat dan niet om de exacte getallen, 
maar om een beeld te krijgen van de gevoeligheden van de businesscase. Wat zijn de 
belangrijke zaken om uit te zoeken? 

 Er is eerst gekeken naar de originele businesscase die is opgesteld door de 
coöperatie. Er is kritisch gekeken naar het realisme van de kosten en de baten. Het 
bleek dat de investeringen wat laag waren ingeschat, en de ontwikkelingskosten (al 
het uitzoekwerk waar we nu mee bezig zijn) waren nog niet meegenomen. Er zijn op 
basis hiervan drie scenario’s uitgewerkt: 

i. De originele case, 90 graden. 
ii. Isoleren tot label B, warmtenet op 70 graden. 

iii. Aansluiten op warmtenet Parenco 
Er is uitgegaan van een paar bijzondere uitgangspunten voor onze buurt: een 
warmteprijs die zo dicht mogelijk ligt bij de huidige gasprijs, een aantrekkelijke 
rentevoet (omdat de gemeente helpt), en een aantal kosten die gedragen worden 
door het toekomstige warmtebedrijf die ‘normaal gesproken’ worden gedragen door 
bewoners, zoals sommige huisaanpassingen. 



 De originele case blijkt niet rendabel: er moet een zwaar warmtenet aangelegd 
worden (veel investering), door de hoge temperatuur is een warmtepomp niet zo 
efficient (hoge operationele kosten). Met onze ambitie voor een relatief lage 
warmteprijs wordt dat niet terugverdiend. 

 Isolatie en een middentemperatuur warmtenet lijkt wat gunstiger: er hoeven minder 
investeringen gedaan worden en de hoeveelheid elektriciteit per warmte-eenheid 
wordt lager door de hogere efficientie van een warmtepomp bij 
middentemperatuur. Er wordt wel minder warmte verkocht (er is immers minder 
warmtevraag na isolatie), maar het komt dichter in de buurt van ‘quitte spelen’. 

i. Kan dit ook terwijl sommige mensen niet willen isoleren maar wel aansluiten 
op 70 graden? In principe kan dit. Deze mensen zullen meer warmte vragen, 
waarvoor het warmtenet wel iets groter gedimensioneerd moet worden. Het 
is een hele uitdaging om het ontwerp mooi in balans te krijgen: niet teveel te 
groot (want dat is duur), maar ook niet te krap. Sommige onderdelen kies je 
ruim omdat je ze moeilijk achteraf kunt aanpassen (zoals buizen), sommige 
andere onderdelen zijn makkelijker (pompen bijvoorbeeld). Het meegroeien 
in de tijd (wanneer wordt er een isolatieslag gemaakt?) is nog een extra 
uitdaging. 

 De case gebaseerd op restwarmte van Parenco is sterk afhankelijk van de 
warmteprijs die Parenco gaat vragen, en de extra investeringen die ervoor nodig zijn 
(waar kunnen we aanhaken?). Met de prijs die recent genoemd is zou het goed 
uitkunnen.  

i. Edward van RHDHV stelt vandaag dat ‘rendabel’ bij deze berekening gezien 
wordt als terugverdienen binnen 15 jaar. 

 Wat zijn de gevoelige parameters? 
i. Inefficientie WKO-systeem icm hoge temperatuur: er is geen koudevraag, de 

warmtevraag is op een relatief hoge temperatuur. Dit wordt beter door de 
nettemperatuur te verlagen. (of door iets anders dan een WKO als bron te 
kiezen) 

ii. Onzekerheid investeringskosten WKO in ònze wijk: hoe ziet de bodem er 
precies uit? Het zou voordelig kunnen zijn om gefaseerd aan te leggen, zodat 
we kunnen leren van de eerste bron voordat we verder gaan met de 
volgende. 

iii. Warmteprijs en vaste kosten bewoners: het maakt veel uit dat we zo’n lage 
warmteprijs zouden willen. Er is ook niet gerekend met aansluitkosten. Het 
zou ook kunnen dat een andere verhouding tussen vastrecht en warmteprijs 
een impact heeft op de businesscase en onzekerheden.  

iv. Kunnen we ook iets doen met cascadering? Dat is al een paar keer genoemd, 
het idee daarvan is dat sommige huizen op hoge temperatuur verwarmd 
moeten worden, en andere (met vloerverwarming bijvoorbeeld) op de 
‘retourstroom’ van de eerste woningen. Dit werkt pas als er een substantieel 
deel gebruik kan maken van de lage temperatuur (zo’n 30%). Het lijkt niet 
realistisch voor onze wijk, behalve als we zouden kunnen combineren met 
nieuwbouw op De Dreijen 

6. Welke route zien we nu voor ons? 

 We blijven gericht op het voorkeursscenario van een WKO in de wijk, maar wel 
gecombineerd met isolatie (tot label B), omdat het zonder isoleren niet rendabel te 
maken is. 

 De kosten voor isolatie worden gedragen door bewoners, omdat dit zichzelf voor de 
bewoners terugverdient. De bewoners worden wel zoveel mogelijk ontzorgd door 
voorlichting, financiering (lening), etc. Hoe precies, dat moet worden uitgezocht. 

 Een gefaseerde uitrol is logisch: 
i. Eén WKO is genoeg voor ongeveer 80 huizen, dus er kan begonnen worden 

met een cluster van dat formaat.  



ii. De ondersteuning en het uitzoekwerk kan dan ook beginnen bij een kleiner 
deel van de wijk, omdat het daar dan het meest urgent is. 

iii. Uiteindelijk is nog steeds het doel om de hele wijk aan te leggen. 

 Een mogelijkheid om isolatie aan te moedigen is een iets hogere warmteprijs en 
lagere vaste kosten, met in totaal ongeveer gelijkblijvende kosten voor de 
gemiddelde gebruiker. 

 Het terugvalscenario komt pas weer in beeld als het WKO niet succesvol blijkt. Er 
wordt dan een warmtenet aangelegd voor de hele wijk en deze wordt tijdelijk met 
gas gestookt. Zo’n grote ketel is wat efficienter dan ieder een eigen ketel, maar er 
wordt ook een beetje warmte verloren in de buizen van het warmtenet. Er is daarom 
weinig tot geen milieuwinst tov de huidige situatie. Het is wel wat goedkoper omdat 
het gas groot ingekocht kan worden. 

i. De vraag wordt gesteld waarom we dit niet sowieso proberen, afwachtend 
op restwarmte of geothermie van Parenco. Heel Wageningen moet van het 
gas af, het is niet zo realistisch dat heel Wageningen WKOs voor groepjes van 
80 huizen gaat aanleggen, dus waarom zouden wij het doen? Het is nog niet 
gezegd dat Parenco gaat lukken, en ook niet dat het sowieso beter is dan een 
eigen WKO-systeem. Daarnaast is onze zoektocht interessant als voorbeeld 
voor wijken in Nederland waar geen restwarmtemogelijkheden zijn. 
Tenslotte is het gunstig om ‘twee ballen in de lucht te houden’: als de WKO-
route best gunstig is, dan levert dat een goede onderhandelingspositie in de 
richting van het Parencoproject. 

7. Wat zouden nu de volgende stappen moeten zijn? 

 Gerichte verkenning woningen: wat kan en moet er hier nou gebeuren om deze 
woningen geschikt te maken voor een middentemperatuur-warmtenet?  

 Clusterverkenning: indeling in ongeveer 5 clusters en keuze eerste cluster gebaseerd 
op bereidwilligheid bewoners en technische aspecten. 

 Voorkeursscenario WKO verder uitwerken (technisch en economisch) 

 Parallel het ‘terugvalscenario’ van restwarmte Parenco blijven verkennen 
i. Waarom wordt dit nog steeds ‘terugvalscenario’ genoemd als we eigenlijk 

willen twee plannen parallel uit te zoeken? Zijn ze niet allebei even 
belangrijk?  

ii. Parenco is ingewikkeld: hoeveel zekerheid is er dat deze fabriek blijft 
bestaan? Deze onzekerheid is voor Parenco juist een reden om de 
restwarmte te leveren: dat maakt een steviger inbedding in de regio, wat de 
fabriek hoger zet op de ‘merit order’ van het moederbedrijf: als er gekrimpt 
wordt zal dat minder snel bij zo’n bijzondere fabriek gebeuren. 

 De gerichte verkenning van woningen is best lastig: we kunnen bewoners vragen hun 
energielabel af te melden (op basis van de huidige stand van zaken een nieuw label 
aanvragen, dit kost een paar tientjes), we kunnen met een energieadviseur langs de 
deuren, of we kunnen met ‘wijkteams’ waar we al langer over nadenken dit op 
goede manier in beeld te brengen. Dit laatste kan met behulp van de ‘proefkonijnen’ 
op een vrij hoog tempo waardoor RHDHV ook door kan blijven gaan. Aan dit laatste 
plan wordt gewerkt. 

8. Wat zou RHDHV willen wat wij bespreken op de ALV? Vooral het gesprek over het inzetten 
op isolatie: zien bewoners dat zitten?  

 Isoleren is altijd goed, het brengt eventueel ook andere bronnen (die op nog lagere 
temperatuur te leveren zijn) in beeld. 

 Het zou kunnen dat ‘isolatiebereidheid’ vooral in één hoek van de buurt te vinden is 
– dan kunnen we beginnen met die hoek als eerste cluster. 

 Isolatie is wel een nieuw thema – dit verhaal is nog niet eerder verteld. We weten 
ook nog niet precies wat het allemaal betekent, dus het zorgt voor onzekerheid en 
nieuwe twijfel. Maargoed, het is juist de bedoeling dat we leren hoe dit soort 
onzekerheden ingevuld kunnen worden: welke tools hebben bewoners nodig om 
vooruit te gaan? 



i. Aan veel woningen hoeft niets te veranderen: als de isolatie al op niveau 
‘label B’ zit, of als er geen comfortproblemen zijn terwijl de CV-ketel op 70 
graden of lager staat ingesteld, dan kunnen deze huizen zonder problemen 
worden aangesloten op een warmtenet van 70 graden. 

 Een andere dimensie is de vraag of de cooperatie een rol moet spelen in de 
isolatieslag. De gemeente en woningstichting hebben ook faciliteiten in die richting. 
De gemeente heeft bijvoorbeeld financieringsmogelijkheden en 
(basis)informatievoorziening, maar de cooperatie zou wel een rol kunnen spelen in 
de meer persoonlijke informatievoorziening (denk aan ‘keukentafelgesprekken’). 

 Vragen die we kunnen verwachten: krijg ik het nog wel warm? Ik dacht dat het mij 
niets ging kosten en nu moet ik isolatie betalen? 

 Kan Edward niet op de ALV komen praten? Het is belangrijk dat we het zelf aan 
elkaar vertellen. Dat kan betekenen dat we het niet helemaal goed doen, maar dan 
eigenen we ons het verhaal wel toe. Het zou helemaal mooi zijn als we met z’n allen 
in de bus konden stappen om naar een voorbeeldproject te gaan, maar die zijn er 
nog niet in Nederland. Het is het beste als het verhaal wordt verteld door iemand die 
zich kan inleven in de ‘gemiddelde’ wijkbewoner. Het uitgangspunt moet zijn dat 
iedereen het warm gaat houden! 

9. Sluiting: 21:57   


