
Welkom, VvE’s nabij evt. 
Warmtenet Wageningen

16 februari 2021, online bijeenkomst



Uw VvE aan het warmtenet?

• Wat is de Stand van Zaken?

• Wat past bij mijn VvE?

• Wat kan ik al doen? 



Programma

• Inleiding, doel van de avond

• Energieloket aanbod voor VvE’s

• Warmtevisie Wageningen

• Stand van zaken mogelijk toekomstig warmtenet

• Aansluitmogelijkheden voor uw VvE

• Stichting Woonlasten Neutraal Renoveren

• 21:00: duurzaam doorpraten

• 21:30: einde avond



Energieloket

Gratis via e-mail en telefoon (0317-492801)

vraag@energieloket-wageningen.nl

Robert-Jan Geerts

robertjan@energieloket-wageningen.nl

Astrid Scholte

astrid@energieloket-wageningen.nl

Leida van den Berg

Contactpersoon VvE’s
leida@energieloket-wageningen.nl

about:blank


Info-avond
• oriënteren

• overzicht 

• op weg

Website
WageningenWoont
Duurzaam.nl

• alle info

• doorverwijzen

• nieuws

Energieloket
• vraagbaak

• meedenken

• doorverwijzen Energieadviseur €   
• bezoek aan huis

• advies op maat

• 2 uur tot 2 jaar
Speeddates
• kort adviesgesprek

• bblthk

• kennismaken

Tochtbusters
• maatwerk aan huis

• kleine materialen

• quick wins

Extra korting op 
zonnepanelen
• i.c.m. actie 

Zonnepanelen 
Zonder Zorgen

Energieadviseur 
met buren of VvE
• bezoek aan huis

• advies op maat

• minimaal 4 buren

Actie ‘Hoe laag kun je gaan’

• Kies uit onderstaande opties

• Max. 1 per adres

• T/m maart 2021

• WageningenDuurzaam.nl/hoe-laag

Regulier aanbod



Mogelijkheden voor VvE’s

• Energieadvies met VvE-buren (Hoe laag ..)

• Kenniskring Foodvalley voor VvE’s

• Subsidies SEEH + ISDE ook voor VvE’s

• Lening voor VvE’s 

• Zonnepanelen stappenplan voor VvE’s

WageningenDuurzaam.nl/warmtevisie

Meer weten? Vragen? Kennismakingsgesprek?

Leida van den Berg – 06–3966 8318
Leida@energieloket-wageningen.nl



Warmtevisie

• Wat is de Warmtevisie?

• De route naar duurzame warmte verschilt per wijk

• Uw VvE staat in de buurt van de route voor een 
mogelijk toekomstig warmtenet

• Het is dus de moeite waard om te onderzoeken 
wat aansluiting op het warmtenet voor uw VVE zou 
betekenen en ook wat het alternatief is

• De gemeente helpt uw VVE daar graag bij

WageningenDuurzaam.nl/warmtevisie



Routes naar duurzame warmte

Isoleren en 
ventileren

Hybride 
ketel

Warmtenet Waterstof? Groen gas? 
Andere ontwikkelingen

Warmtepomp



Mogelijke route warmtenet Wageningen



Toekomstig warmtenet: eerlijk en sociaal

Warmtenet

Gemeente Wageningen wil mensen die warmte afnemen maximaal 
beschermen als het gaat om prijs, beschikbaarheid en 
duurzaamheid.

Hoe denken we dat te kunnen doen?

Infrastructuur van gemeente + FIRAN (mogelijk zelfs Gelders Warmte Infra Bedrijf)

Warmte leverancier op het net mogelijk coöperatief



Warmtenet in Wageningen
Een duurzaam en toekomstbestendige energievoorziening

25 maart 2021



Firan is onderdeel van Alliander. Alliander is een netwerkbedrijf bestaande uit 

Liander en een aantal bedrijven dat actief is in de niet-gereguleerde markt. 

Alliander financiert  energie-infrastructuren en heeft kennis en expertise op 

het gebied van energienetwerken, energietechniek en technische innovatie.

Firan, dochteronderneming van Alliander

Netbeheerder Netwerkactiviteiten



• Firan ontwerpt, realiseert, financiert en exploiteert 
nieuwe energienetten.

• Onafhankelijk netbeheerder. De toekomstvisie van Firan is 
dat iedere partij non-discriminatoir gebruik kan maken 
van onze energie infrastructuur, onder dezelfde 
voorwaarden. 

• Publieke entiteiten werkend vanuit het publieke belang. 
Niet commercieel maar met een maatschappelijk 
verantwoord rendement. 

Wij zijn Firan. 

file:///C:/Users/Brenda Schoumans/Warmteinfra/127 Parenco Geothermie - Specialistische producten/WOW aanvraag/%5CUsers%5CBrendaSchoumans%5CDesktop%5C3906. Alliander - Firan v7 met Tagon.mov


Open, onafhankelijk en 
vooruitstrevend

25 maart 2021

Open netten
• Bereikbaar, betaalbaar en betrouwbaar
• Gelijke toegang voor iedereen
• Handelsplaats voor energie

Onafhankelijk netbeheer
• Keuzevrijheid van bron en leverancier
• Marktfaciliteringsprocessen
• Transparantie en vertrouwen
• Toekomstbestendig

Nieuwe energie
• Warmte & Koude
• Biogas, CO2 , stoom en waterstof
• Private netten



Samenwerkingsovereenkomst ondertekend met als doel: 

“Ontwikkeling duurzaam, open, betaalbaar warmtenet voor Wageningen 
op basis van restwarmte Smurfit Kappa Parenco”.

• Sinds 2016 een samenwerking tussen De Woningstichting, Idealis, 
WUR, BSPW, Gemeente Wageningen en Firan. 

• Aanleiding is mogelijke ontwikkeling van geothermie op terrein 
Smurfit Kappa Parenco. Op korte termijn is restwarmte beschikbaar. 

• Gezamenlijk nemen Partijen deel aan tweewekelijkse projectgroep en 
maandelijkse stuurgroep. 

• Huidige status is oplevering van energieconcept, zowel technisch als 
financieel, binnen projectgroep. 

• Doel is definitief energieconcept, en dus propositie, in Q3 2021. 

Aanleiding van project

file:///C:/Users/Brenda Schoumans/Warmteinfra/127 Parenco Geothermie - Specialistische producten/WOW aanvraag/%5CUsers%5CBrendaSchoumans%5CDesktop%5C3906. Alliander - Firan v7 met Tagon.mov


Verschillende rollen in warmtenet Wageningen

25 maart 2021

• Eigenaar bron (TR)
• Warmtepomp
• Ontwikkelaar geothermie

• Transportleiding van Parenco naar Wageningen

Uitkoppeling restwarmte Transportleiding

• Aansluiting per collectieve 
installatie

Aansluiting op collectieve 
installatie; in de wijk of inpandig

Leverancier:
single-point of contact voor afnemer

• koopt warmte in bij producent en verkoopt aan afnemer
• garandeert leveringsgarantie door back-up en piekvoorziening

AfnemersBRON TRANSPORT / DISTRIBUTIE

PIEK / BACK-
UP

AFLEVERSTATION



Aansluitingen op warmtenet

25 maart 2021

• Collectieve aansluitingen

• Groeiprognose aansluitend op bron

• Aansluiten per cluster in totaal

Belangrijk:
Overzicht wordt continu 
aangevuld / aangepast. 

Nog niet alle mogelijk 
betrokken panden staan 
op deze kaart 
ingetekend. 

Ook het eigendom zal 
op sommige plekken 
worden aangepast. 



• Betrouwbare lokale warmte; in eerste instantie op basis van 
restwarmte Parenco, op termijn mogelijk geothermie. 

• Aansluiting van andere bronnen op systeem in toekomst mogelijk, 
waardoor duurzaamheid van warmtenet toeneemt. 

• Collectieve aansluiting van warmte voor uw VVE; de inpandige 
installatie blijft (indien mogelijk) intact. 

• De exacte aanvoer- en retourtemperatuur wordt op dit moment 
besproken binnen samenwerking tussen Partijen. Afhankelijk van de 
status van inpandige installatie is mogelijk geen grootschalige 
isolatie/renovatie nodig. Ambitie van Gemeente Wageningen blijft wel 
om te blijven verduurzamen binnen de gemeente. 

• Financieel aanbod volgt in Q3 / Q4 2021, zodra leverancier betrokken 
is. 

Wat betekent een mogelijke aansluiting op warmtenet? 

file:///C:/Users/Brenda Schoumans/Warmteinfra/127 Parenco Geothermie - Specialistische producten/WOW aanvraag/%5CUsers%5CBrendaSchoumans%5CDesktop%5C3906. Alliander - Firan v7 met Tagon.mov


Vervolgstappen

25 maart 2021

• Eind 2021 volgt mogelijk een aanbod 
voor VVE’s in Wageningen langs route 
warmtenet. 

• Begin 2022 zal mogelijk contractvorming 
volgen tussen Partijen. 

• In 2022 zal, indien Partijen komen tot 
contracten, gestart worden met realisatie 
warmtenet. 

• In 2023 start, indien alle partijen akkoord 
zijn, levering in eerste onderdelen van 
het warmtenet (o.a. Nude). 



Renovatie VvE’s

Wageningen Woont Duurzaam

VvE’s nabij route warmtenet

16 februari 2021



25-3-202121

Rolverdeling

➢ Adviseur gemeente Wageningen

o Inventarisatie appartementencomplexen van VvE’s 

o Belangrijke bouwkundige en energetische kenmerken

o Kansrijke projecten inpasbaar in de Wijk Uitvoering Plannen

o Advies inrichten waarborg en garantiefonds

➢ Stichting WoonlastenNeutraal Renoveren

o Doel: stimuleren en versnellen van duurzame renovaties

o WoonlastenNeutraal Renoveren kan, mits…

o Wat je beloofd moet je waar kunnen maken!

o Hoe doen we dat?



25-3-202122

De uitdaging
Woonlasten neutraal renoveren
Energiekosten omlaag, eigentijds uiterlijk en toekomst 

bestendig
Flat Ellen Assen

Meerpaal Groningen



25-3-202123

Haalbaarheidsonderzoek
Fase Haalbaarheidsonderzoek
Gebouwen in kaart brengen, analyseren data, eerste opzet en ideeën



25-3-202124

Uitgangspunte

nBewoners
Wensen van bewoners en 

koppelkansen



25-3-202125

Haalbaarheidsonderzoek

kFase Haalbaarheidsonderzoek
Wensen van bewoners, koppelkansen en …

Gebouwen in kaart brengen, analyseren data, eerste opzet en ideeën

Onderzoek Haalbaarheid
- Wensen van bewoners, koppelkansen
- Onderzoek huidig energieverbruik
- Opstellen duurzaam MJOB
- Check op asbest en brandveiligheid
- Analyse situatie en keuze optimale oplossing
- Mogelijkheden subsidies, rentekorting en/of borg
- Is de energieprestatiegarantie te halen
- Wel of niet woonlastenneutraal
- Is er commitment



25-3-202126

Specialist in het begeleiden van integrale 

ontwerpprocessen in de bouw
Met specifieke kennis over duurzaamheid, energie, 

bouwtechniek en BIM

WNR 

servicebureau



25-3-202127



25-3-202128



Energieprestatie garantie

29

Energierekening

(voorbeeld)

Toekomstige

energierekening

Huidige

energierekening



25-3-202130

Uitgangspunten
Prestaties

Berekenmethode, kwaliteitsbewaking, juiste 

producten

en toepassing

Totale kosten

- investering (aflossing en rente)

- energiekosten



25-3-202131

Proces
Design fase

Planvorming, Selecties bouwers, Prestaties en Garanties 



25-3-202132

Proces
Fase Engineering

Definitieve begroting, definitieve energetische 

prestaties, definitieve garantie afspraken



25-3-202133

Proces
Realisatie fase

Slopen, Vervangen, Herstellen, Kwaliteitscontrole



25-3-202134

Proces
Oplevering

Controle, Prestaties en Garanties, Instructies bewoners 



25-3-202135

Referenties
Woonlasten neutraal renoveren
Financiële doorrekening, MJOP, Prestaties, 

Garanties 

REFERENTIES

• VvE Ellen, Asser servicekostenmodel, 28 galerij 

appartementen Assen

• VvE Nolenstraat Wageningen

• Renovatie portiekflats, Presikhaaf Arnhem

• Haalbaarheidsonderzoek 6 flats, 6 VvE’s 

Pettelaarseweg Den Bosch



25-3-202136

Nolensstraat Wageningen, voor renovatie



25-3-202137



25-3-202138

Nolensstraat Wageningen, na renovatie



25-3-202139

Blogs met tips
www.woontlekker.nl

https://woontlekker.nl/


Einde gemeenschappelijk 
gedeelte

U kunt afsluiten of in deze Zoom blijven om individueel 
vragen te stellen.

Dank voor uw aandacht!
U krijgt deze presentatie nagestuurd als u een mail stuurt 
aan leida@energieloket-wageningen.nl
ovv ‘presentatie VVE’s warmte’

mailto:leida@energieloket-wageningen.nl

