
Korte verslag informatieavond VvE’s nabij Warmtenet: 16 februari 2021 

Op dinsdag 16 februari was er een (online) informatieavond voor VvE leden die in de 

nabijheid van het (mogelijke) toekomstige warmtenet Wageningen wonen. (Denk aan 

Hamelakkers, Bovenbuurt, omgeving Rooseveltweg en van Uvenweg, Costerweg en de 

Nude.) Zo’n 55 VvE-leden waren aanwezig vanuit zo’n 35 VvE’s. 

Tijdens de avond werd informatie gegeven over: 

• Warmtevisie Wageningen 

• Onderzoek warmtenet vanaf Parenco in Renkum 

• Aansluitmogelijkheden voor VvE’s langs het tracé van het warmtenet 

• Aanbod energieloket Wageningen voor VvE’s 

• Ondersteuning door stichting Woonlasten Neutraal Renoveren 

De opname van de presentaties is hier te zien. “Wat is stand van zaken?”, “Wat past bij 

mijn VvE?” “Wat kan ik al doen?”, waren vragen die aan bod kwamen. 

Voor de gemeente staat betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid voorop. Firan 

(netontwikkelaar) wil een open, onafhankelijk en vooruitstrevend net, waarop alle bronnen in 

de toekomst aangesloten kunnen worden. In eerste instantie restwarmte van Parenco/Smurfit 

Kappa. Op termijn mogelijk geothermie (warmte uit de diepere bodem).  

Als alles meezit is de planning om eind 2021 een aanbod voor VvE’s te hebben, begin 2022 

mogelijk contacten te sluiten; In 2022 de realisatie te starten en in 2023 aan het eerste 

onderdeel (o.a. in de Nude) warmte te leveren.  

Eerst isoleren en ventileren is altijd goed en kan ook los van het warmtenet. Er zijn ook 

tijdelijke hybride oplossingen mogelijk waardoor al globaal de helft van het aardgasgebruik 

bespaart kan worden. Stichting Woonlasten Neutraal Renoveren heeft ervaring met het 

kosten-optimaal renoveren van VvE’s waardoor optimaal comfortabele woningen ontstaan 

met jarenlang lage energiekosten en lage onderhoudskosten. 

De vragen die tijdens de (online) bijeenkomst in de chat gesteld werden en die kort daarna bij 

het energieloket binnen kwamen worden verwerkt in “Veelgestelde vragen VvE’s en 

warmtenet Wageningen”. Deze is binnenkort hier te vinden.  

Heeft u vragen of interesse? Neem dan contact op met Leida van de Berg  

leida@energieloket-wageningen.nl | 06 3966 8318.  

https://magazine.delynx.nl/warmtevisie-wageningen/wijk/
https://www.firan.nl/
https://wnr.nu/oplossingen-vve/

