
Programma van vanavond 

Donderdag 23 mei 2019

19.00-19.45 De warmtetransitie in vogelvlucht
pitches van wijken en initiatieven

20.00-21.45 Gesprek aan wijktafels (in klaslokalen)

21.45 Napraten met een drankje 



Wethouder Anne Janssen, 

wonen en warmtetransitie 

Welkom !

Doel van vanavond

• Informeren

• Luisteren naar uw zorgen;     

We nemen de tijd >Transitie kost tijd      

We doen het samen >Consensus over gekozen scenario

>Haalbaar en betaalbaar voor iedereen

• Het vinden van wijk transitie ambassadeurs!

Mijn partner en ik zijn op leeftijd. We 
hebben weinig pensioen en spaargeld. Ons 
huis is 100 jaar oud. Isolatie is financieel 
geen optie. We zijn bang dat afsluiting 
van aardgas betekent dat we ons huis 
moeten verlaten. Dat zouden we 
verschrikkelijk vinden.



Liever niet 

importeren

Aardbevingen  

Groningen 

Minder 

CO2 uitstoot

Nederland van het aardgas af …..waarom eigenlijk? 

Aardgas 
reserveren voor 
hoge temperaturen   
industrie

Sanne Meelker, 

Projectleider warmtetransitie 



3 paden naar duurzame warmte

warmtenet all-electric
Waterstof 

Groengas 

?

isoleren,

opwekken, koken op inductie

hybride 

warmtepomp

Hoe dan….?



isoleren

Spijtvrije maatregelen

we werken toe naar een lijstje per pad en per woningtype en 
geven een indicatie van de kosten





Energieloket Wageningen woont Duurzaam

Voor iedereen die vragen heeft Robert-Jan Geerts

06-24 35 02 83, en via mail> wageningenwoontduurzaam.nl

De Woningstichting

Als huurder buiten groot onderhoud om

dakisolatie of spouwisolatie aanvragen? 

Het kan!

Maatwerkadvies voor woningeigenaren

Energieadviseurs 



Wijkbijeenkomsten

Inkoopacties

Duurzame huizenroute

Warmtewandelingen

Marktkraam

Bakfiets

Wij

komen

naar u toe!



3 paden voor duurzame warmte

warmtenet all-electricwaterstof 

isoleren,

opwekken, koken op inductie

hybride 

warmtepomp



Animatie Parenco 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=5lJ0r3UwloQ

Filmpje Benedenbuurt

https://youtu.be/xVvuUyvx4Ic

In de lokalen ziet u straks de tracé opties hangen

Warmtenet 

Grote bronnen: 

Restwarmte Parenco,

later mogelijk 

Ultra Diepe Geothermie

Kleinere WKO (buurt)bronnen

Waar kan dit?

Oud gasnet of oude riolering

Hoogbouw met collectieve ketels 

> bv langs Rooseveltweg, in Nude

Extreem isoleren lastig > bv binnenstad

https://www.youtube.com/watch?v=5lJ0r3UwloQ
https://youtu.be/xVvuUyvx4Ic


3 paden voor duurzame warmte

warmtenet all-electricwaterstof 

isoleren,

opwekken, koken op inductie

hybride 

warmtepomp



Waar kan dit?

Bij goed te isoleren panden 

Bij nieuwbouw

Bij panden met vloerverwarming

Bij flats met collectieve ketel

Bij lagere bebouwingsdichtheid

Individueel

Blokniveau (mini w-net)

All-electric



3 paden voor duurzame warmte

warmtenet all-electricwaterstof 

isoleren,

opwekken, koken op inductie

hybride 

warmtepomp



Hybride

gasketel vervangen door 
hybride ketel

- 25% CO2 uitstoot

lagere rekening

wijkoplossing wordt vastgelegd

waterstof > uw 

All-electric > u vervangt hybride door WP

Warmtenet > ketel eruit afleverset erin

isoleren

O glas

O dakisolatie

O vloerisolatie

2019

isoleren 

O glas

O dakisolatie

O vloerisolatie

2030

H

2021

2023



Hybride

Veerkracht Leida van den Berg

H

Wijkinitiatief Hamelakkers Jon Daane

Initiatief H2h Geurt van der Kerk

Energiek Wageningen-Hoog Ivette van der Linden

Initiatieven



Alle gemeentes in NL moeten een Transitievisie Warmte opstellen

=visie op het overstappen van fossiele warmte naar duurzame warmte 

> wat is, met de kennis van nu, het meest kansrijke pad voor een wijk?
> hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen?
> wat is het tempo en welke wijken gaan eerst?

Wageningen wil die visie samen opstellen

Met u > vanavond, van sept – nov met buurtambassadeurs
Met partners > woningcorporaties, WUR, bedrijfsterreinen,

actieve wijken
Met ‘iedereen’ > online consultatie, winter 2019



Geen gehaast

Raad besluit 

over Visie

Hoogstwaarschijnlijk zijn dat plannen voor het gebied dat kansrijk 

is als eerste aansloten te worden op een warmtenet waaronder;

Benedenbuurt

Nude

Complexen woningstichting / Idealis langs het warmtenet tracé

Plan 

voor wijk ‘X’

vanavond 2020

Concrete plannen 

voor de wijken 

die voor 2030 

omschakelen

2021 vanaf 2022

Plan 

voor wijk ‘Y’

Plan 

voor wijk ‘Z’

Met wijkbijeenkomsten / in samenwerking 
met wijkinitiatieven 

Goedgekeurd door de raad

U kent het mogelijke scenario

U kent uw 

‘Spijtvrije maatregelen’



•Wijkanalyse tool netbeheerder Liander (vanavond beschikbaar)

•Verzamelde data van Wageningse partners 

Welke data gebruiken we?

•De leidraad van het Planbureau voor de Leefomgeving (oktober 2019)

Deze Rekenmodellen zijn vooral bruikbaar voor analyses op 
stads- en wijkniveau 

niet persé voor uw individuele situatie. Ze geven slechts een 
indicatie van hoe de kosten voor de verschillende paden zich 
tot elkaar verhouden

staar u er dus niet blind op > wijkonderzoek is nodig!



Gesprek aan Wijktafels

Wel scenario lijkt u het meest haalbaar?

Spijtvrije maatregelen; wat heeft u al gedaan?

Waar loopt u tegen aan?

Wat zijn uw zorgen?

Gegevens over uw wijk

Ook een eerste indicatie van de kosten per pad

Wijkanalysetool Liander

Vragen aan u en uw wijkgenoten

Ieder wijk krijgt een gespreksleider toegewezen.

Deskundigen staan paraat!



Aan de slag!

Waar mag u naar toe?

Lokaal 1

Bovenbuurt

Benedenbuurt

Hamelakkers (noord)

Lokaal 2

Nude

de Buurt West                                        

de Buurt Oost        

De Hoef                                            

Lokaal 3

Tarthorst  

Roghorst                                        

De Weiden  

De Hoef                                            

Lokaal 4

Noordwest  

Boomgaarden

Lokaal 5

Centrum           

Veluvia

Hamelakkers (zuid)  

Wageningen-Hoog    

Lokaal 6

?


