
Wijkbijeenkomst Benedenbuurt 4 juli 2019  

locatie: Ons Huis 

 

Opening 
Door Melitta Steenhuis, bestuurslid van coöperatie WOW: 

Hartelijk welkom iedereen. Er zijn mensen die vandaag voor het eerst op een bewonersavond zijn 
gekomen. Er zijn ook leden van de coöperatie. Sommige mensen zijn nog niet echt bezig met 
energiebesparing en dergelijke. Fijn dat ook zij er toch zijn, want er is veel informatie te delen. 

Vandaag beginnen we met een paar korte presentaties van de drie samenwerkende partijen, en 
daarna zal het projectteam een presentatie doen van de stand van zaken. Daarna krijgt een ieder de 
kans om vragen te stellen aan WOW, de gemeente en de woningstichting. Laat ook gegevens achter 
zodat er iemand langs kan komen om uitgebreid te praten over jullie eigen situatie. 

Annelien van der Meer, penningmeester Coöperatie WOW: 

WOW is opgericht in de zoektocht naar de mogelijkheden voor een warmtenet. Het is opgericht als 
coöperatie om echt een partij te zijn in de samenwerking met gemeente en woningstichting. De 
coöperatie probeert voor de belangen van de buurt op te komen. Heb je het gevoel dat je niet 
gehoord wordt, laat het weten want dat is niet de bedoeling: het moet een coöperatie zijn voor de 
héle buurt. 

Annelies Barnard, directeur de Woningstichting: 

Er is ook flink wat sociale woningbouw in de buurt, daarom is de woningstichting betrokken. Annelies 
vindt het erg bijzonder dat dit een bewonersinitiatief is, dat gebeurt nog niet zo veel in Nederland. 
De WS ziet ook dat het wel spannend is voor huurders. Dus de WS denkt mee om te zorgen dat dit 
project zorgvuldig gebeurt, dat de huurders zelf kunnen kiezen, en dat het een kwalitatief goed 
gebeuren wordt. 

Daarnaast een nieuwtje: Kamperfoelielaan 40 komt vrij omdat de bewoners verhuizen, dit wordt een 
kijkwoning waar iedereen kan zien hoe dat nou gaat, het aanpassen van een woning. Iedereen kan 
hier vanaf ongeveer september komen kijken. 

Anne Janssen, wethouder gemeente Wageningen: 

Gisteren was Anne ook bij een bewonersbijeenkomst over de Olympiahal, er waren daar minder 
mensen dan vanavond, dus het is goed te zien dat dit project leeft in deze buurt. Misschien was het 
toen rustig door het voetbal. In ieder geval is het fijn dat de opkomst vanavond zo goed is. 

Waarom doet de gemeente mee? Nou, vooral omdat we met z’n allen minder CO2 moeten uitstoten 
ivm klimaatverandering.  

Anne vindt het bijzonder dat dit een bewonersinitiatief is. Dat gebeurt weleens met windmolens, 
maar heel weinig met warmtenetten. Warmtenetten worden vaak gezien onpersoonlijk, gerund door 



een grote organisatie, mensen hebben er weinig binding mee. Hier is er een kans om het in eigen 
handen te houden. 

Er is subsidie van het rijk, dit is een pilotproject voor de rest van Wageningen en er ver buiten, hier 
kan iedereen veel van leren. Dat betekent ook dat dit project niet altijd makkelijk is, maar we werken 
met enthousiasme verder. 

 

Presentatie stand van zaken  
Door projectteam WOW, Wanka Lelieveld en Theo de Bruijn 

Theo begint met een korte terugblik en de huidige situatie, Wanka zal daarna iets vertellen over de 
toekomst. 

Korte terugblik 
Een deel van dit verhaal is ook gedeeld op de ledenvergadering een tijdje geleden, maar het is al 
meer dan een jaar geleden dat de hele wijk is uitgenodigd. Een korte terugblik van het afgelopen jaar 
dus: 

11 juni 2018: bewonersbijeenkomst: Hier werd de vraag gesteld: “mogen we verder, gaan we 
subsidie aanvragen?” Het antwoord was een volmondig “Ja”, er was heel veel enthousiasme, dat was 
mooi om te zien. 

1 juli: aanvraag ingediend, 190 ondersteuningsverklaringen (44% van de woningen!) 

28 augustus: oprichting coöperatie Warmtenet Oost Wageningen (WOW) 

September: subsidie 5,3 miljoen toegekend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Oktober: duurzaamheidsprijs van Trouw 

December: Een verrassingsbezoek van de koning! Dit was heel bijzonder om mee te maken. Er was 
een afspraak met de commissaris van de Koning van Gelderland, maar hij nam dus zijn baas mee. De 
koning is geïnteresseerd in projecten waarin Nederlanders zelf iets maken van hun omgeving. 

In het voorjaar en de zomer zijn we druk geweest met het onderzoek van een adviesbureau, maar 
voordat we daar iets over zeggen is het tijd voor een kort overzicht hoe we werken. 

Hoe organiseren we ons nu eigenlijk? 
Het volgende figuur wordt geprojecteerd: 



 

De organisatiebesturen staan bovenaan. WOW heeft een projectteam (Wanka, Theo, Robert-Jan, 
Lilian), en daaronder ook werkgroepen van wijkbewoners die graag meedenken en meewerken. 
Bijvoorbeeld de communicatiewerkgroep, die aangaf dat het al een jaar geleden was dat er een 
bewonersavond was. Hoogste tijd! 

Er is regelmatig overleg met gemeente en de woningstichting, zowel op het niveau van het 
projectteam met ‘gewone’ ambtenaren en werknemers van de woningstichting als op het niveau van 
het bestuur met de wethouder en de directeur van de woningstichting. 

Daarnaast is er een adviesbureau, die uitzoekt of onze plannen allemaal haalbaar zijn. 

Wat is onze doelstelling?  
Onderstaande slide wordt geprojecteerd: 

 

Hoe wordt hieraan gewerkt?  
 

Het adviesbureau, RHDHV, werkt volgens drie parallelle sporen en een tijdspad. Het uiteindelijke 
doel is dat we langs de deuren kunnen met een voorstel over hoe het gaat werken en wat het gaat 
kosten. De bewoners kunnen aan de hand daarvan zelf een goede afweging maken of ze wel of niet 
meedoen. 

Het plan wordt gevat in de volgende afbeelding: 



 

Er zijn een paar belangrijke uitgangspunten waar we ons hard voor maken: 

 Warmteprijs is gelijk aan de huidige warmtekosten bewoner. 
 Er zijn geenadditionele kosten bewoners (exploitant draagt alle kosten inclusief 

woningaanpassingen) 
 

Voor de technische plannen wordt gewerkt aan 3 scenario’s 

1. De ‘base case’, een 90 graden warmtenet wat sowieso dezelfde warmte kan leveren als de 
huidige CV-ketels. Dit is kostbaar omdat het erg warm moet worden. 

2. Het ‘isolatiescenario’: een 70 graden warmtenet wat warmte levert op een iets minder hoge 
temperatuur. Hierdoor wordt het milieuvriendelijker en minder kostbaar. Er wordt 
onderzocht hoeveel er moet gebeuren aan de huizen om met een aanvoertemperatuur van 
70 graden het comfort te garanderen. 

3. Het ‘terugvalscenario’. Op de achtergrond spelen de plannen bij papierfabriek Parenco een 
rol: als Parenco warmte kan leveren, onder welke voorwaarden zouden we dat willen? 
Hoeveel moet het gaan kosten? Wat gebeurt er als de fabrief failliet gaat? Hoe ‘groen’ is 
deze route? We weten nog niet of we hieraan mee zouden willen doen, maar we zijn aan het 
zoeken. 

Bron keuze: in theorie zijn er veel bronnen mogelijk. In de praktijk blijkt dat veel van die opties niet 
realistisch zijn. Er wordt een overzichtje gepresenteerd waarin wordt gesteld dat alleen een WKO 
(warmte-koude-opslag) in de eigen wijk kansrijk is. De andere opties (behalve restwarmte van 
Parenco, als dat doorgaat) vallen om de een of andere reden af. 



 

 

Vraag Met wie sluit een bewoner straks een contract af voor warmte? Met de warmteleverancier, 
maar het is nog niet duidelijk wie dat precies gaat worden. Misschien gaat de coöperatie die taak op 
zich nemen, misschien een BV die wordt opgericht door de coöperatie. Misschien nog iets anders, 
maar waarschijnlijk de coöperatie. Vervolgvraag: dit is een van de zorgen: het is onduidelijk hoe de 
organisatie in elkaar steekt. Wie geeft de opdracht voor het warmtenet? Hoe liggen de 
eigendomsverhoudingen? Hoe garanderen we dat de bewoners niet meer kwijt dan is afgesproken? 
We zijn ons hiervan bewust, er zijn een paar voorbeelden waar we van kunnen leren, bijvoorbeeld in 
Culemborg waar een coöperatie een professionele organisatie in de hand heeft genomen om de boel 
draaiende te houden. Verder is dit een deel van de opdracht van RHDHV: die moet ons en de 
gemeente adviseren hoe we dit het beste kunnen organiseren. De leverancier zal de warmtewet 
moeten volgen. Deze wet beschermt de consument. Er is bijvoorbeeld leveringsverplichting en een 
‘niet meer dan anders prijs’. Deze zal in de toekomst ontkoppeld worden van de gasprijs.  

Vraag: welke warmtebron wordt er gebruikt? Er wordt warmte uit de bodem gebruikt van ongeveer 
15 graden, een warmtepomp waardeert dat met behulp van elektriciteit op tot 70 of 90 graden. Dat 
wordt één centrale warmtepomp, of misschien 2 of 3, maar niet voor ieder huis een warmtepomp. 
Kleine aanvulling: er is een kranteknipsel verspreid door de wijk, dat gaat over individuele 
warmtepompen (net als vrijwel altijd in de media). Dit is anders, de temperatuur is vergelijkbaar met 
wat er nu uit de CV-ketel komt. 

Wanka vervolgt over de (nabije) toekomst:  

Woninginventarisatie 

Het oorspronkelijk doel van de woninginventarisatie was om antwoord te krijgen op de volgende 
vragen:  

 wat moet er technisch gebeuren in een huis om het aan te sluiten?  
 Hoe ‘staat men erin’? Hoe denkt men over de plannen voor een collectieve 

warmtevoorziening?  



 Wat voor kosten zullen er zijn om deze woning aan te sluiten?  

Dit wilden we graag weten om een geschikt plan te maken. Nu we zijn begonnen met bewoners 
spreken hebben we een aantal onderwerpen toegevoegd: 

 Hoe beleven mensen hun woning?  
 Is het comfortabel?  
 Moet er iets gebeuren of zijn er al verbouwplannen?  
 Hoe zit het met warm water? Hoe douchen jullie?  
 En hoe wordt er gekookt? 

Het uitgangspunt is nog steeds dat bewoners niets hoeven te doen om aangesloten te worden, maar 
we kijken wel naar mogelijkheden om niet- of slechtgeïsoleerde huizen te verbeteren: wat is er nou 
vrij eenvoudig aan te pakken? En hoeveel geld zou dat besparen op de energierekening? Dat is 
interessant voor de bewoners zelf, maar ook voor het warmtenetproject, want misschien kan het dan 
wat kleiner uitgelegd worden of hebben we genoeg aan een kleinere bron. 

Theo onderbreekt Wanka met een opmerking: “ik was één van de eerste proefkonijnen en het was 
enorm leerzaam. Ik heb veel geleerd over m’n eigen huis en ook hoe ik al heel snel en goedkoop 
eerste stappen kan zetten.” 

Een aantal voorzichtige conclusies zijn al te trekken op basis van de eerste woninginventarisaties:  

1. Je leert veel van 1-op-1-gesprekken.  
2. De isolatiekwaliteit is beter dan gedacht en het verbruik lager dan modellen aangeven, maar 

er valt ook nog veel te winnen. Om een mooie isolatieslag te slaan vragen we ook waar 
mensen behoefte aan hebben. Willen ze ‘ontzorgd’ worden? 

Collectieve spouwmuurisolatie 
Er is al één project gestart wat misschien voor meer aanwezigen interessant is. Marianne van 
Loo komt even naar voren om te vertellen over haar project: ze wil spouwmuurisolatie laten 
aanbrengen, en bedacht dat andere buurtbewoners dat misschien ook willen. Dus ze heeft 
een oproep gedaan in de nieuwsbrief en heeft nu al 11 aanmeldingen. Er zijn 3 bedrijven 
geselecteerd om offertes uit te brengen bij 3 proefwoningen, en met 3 bewoners wordt het 
beste bedrijf geselecteerd. We hopen dat we door een groter aantal woningen te bundelen 
ook korting kunnen krijgen. Mensen kunnen zich nog steeds aansluiten. 

3. Verder: verbruik zegt niet alles, woongewoontes maken veel uit. Als iemand alleen woont en 
zelden thuis is en 900 m3 gas verbruikt, dan zal dat huis veel meer gas vragen als er een gezin 
komt te wonen. 

4. Woningen zijn (soms met een beetje creativiteit) goed aan te sluiten op het warmtenet. Er is 
altijd wel een plek waar de warmteleiding naar binnen kan en waar de afleverset geplaatst 
kan worden. 

5. 70 graden is waarschijnlijk wel haalbaar. Bij veel huizen lukt dat makkelijk. Sommige huizen 
kunnen goed, maar dan ook omdat de bewoners gewend zijn op 18 graden te stoken. Als een 
nieuwe bewoner het daar 22 graden wil krijgen, dan moet er misschien nog iets aan de 



woning gebeuren. In sommige gevallen moet er wel echt iets aan de woning gebeuren, maar 
dat is dan toch een goed idee om het comfort te verbeteren (en kosten te verlagen) 

6. Financiering is belangrijk. Bij woningen waar iets aan de isolatie moet gebeuren kan het van 
belang zijn dat er goede financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn. De gemeente biedt het 
een en ander aan, dus ook daar zijn we op de goede weg. 

Volgende stappen 
Wat gaat er de komende tijd gebeuren? 

Het onderzoek van RHDHV gaat verder, evenals de woninginventarisaties. Dit laatste gebeurt altijd 
met een energieadviseur. Bij interesse kunt u zich nog opgeven. 

Daarnaast komt er een kijkwoning/inloopwoning. Dit zal een ruimte zijn voor vragen, het geeft een 
beeld van een woning die van het gas af is, er komen isolatiematerialen te liggen die je kunt bekijken, 
enzovoorts. Er wordt aan gewerkt om deze woning in het najaar te openen. 

 

Vraag: Er komt water van 70 graden naar binnen. Kan dit verhoogd worden tot 80 graden? 
Bijvoorbeeld omdat ik veel wil douchen? In principe kan dit, maar het verhogen van de temperatuur 
is niet perse de beste oplossing. Veel douchen kan ook opgelost worden door een boilervat te 
plaatsen in de woning. Als er te weinig comfort is kan er bijvoorbeeld een andere radiator geplaatst 
worden. De vraag moet eigenlijk omgedraaid worden: hoe krijg ik het comfortabel? Hoe kan ik 
gewoon doen in m’n huis wat ik graag wil?  

Vraag: Als ik niet mee wil doen, blijft het gas dan beschikbaar? Niemand wordt verplicht om mee te 
doen. Het gas verdwijnt nog niet, maar er wordt niet gegarandeerd dat het gas tot in lengte van 
dagen beschikbaar blijft. We willen vooral een aanbod doen waar zoveel mogelijk bewoners aan mee 
willen doen. 

Vraag: hoe lang ligt de wijk straks open? Niet langer dan nodig is om het riool en de bestrating te 
vervangen, en dat moet toch. We weten op dit moment niet precies hoe lang dat is. 

Vraag: Wordt er ook precario geheft? Nee, dat gaat niet gebeuren. 

Vraag: Waarom leggen we niet meer focus op isoleren, als dat zo goed is? We realiseren ons wel 
degelijk dat isoleren erg belangrijk is, en we moedigen dit ook aan. Alleen we realiseren ons ook dat 
het niet bij iedereen nu goed uitkomt. Sommige bewoners zijn 90 jaar, anderen hebben nu even 
andere dingen aan hun hoofd. Voor deze mensen moet het ook mogelijk zijn op hun eigen tempo te 
isoleren, als het even kan. 

Vraag: wie bepaalt waar het geld aan wordt uitgegeven? Ik zou mijn deel (5,3milj/450) wel willen 
gebruiken om te investeren in mijn huis. Mag dat niet? Dit wordt samen bepaald, maar het geld is in 
beheer bij de gemeente.  Het subsidiebedrag is ook echt nodig voor het gezamelijke deel. Het zou 
sowieso ingewikkeld zijn als sommige bewoners dit zouden kunnen gebruiken om te isoleren, als 
andere bewoners dat al (met eigen geld) gedaan hebben. Als iemand financiering zoekt voor isolatie: 
er is een stimuleringslening van de gemeente. 



Vraag: maar wat nou als het echt niet lukt om mijn huis warm te krijgen omdat er teveel verschil zit 
tussen woningen? We zorgen ervoor dat alle aangesloten huizen wèl warm worden.Daar is de 
warmtewet voor (de warmteleverancier gaat deze verplichting aan), en daar is ook de 
woninginventarisatie voor (we zorgen ervoor dat het technische plan gewoon goed past bij al deze 
woningen).  

Vraag: waar zijn de bewoners van de Diedenweg? Ik zie hier niemand? Helaas is de ALV van de VVEs 
vandaag ook, vandaar dat er weinig bewoners zijn. We weten dat deze woningen een bijzondere 
problematiek hebben en we doen ons best om contact te krijgen en te houden. Er wordt intensief 
samengewerkt met één portiek om deze woningen technisch in beeld te krijgen. 

Vraag: is er ook een manier om overmatige zomerwarmte weer in het warmtenet te stoppen? Hier 
hebben we naar gekeken, maar omdat daar vloerverwarming voor nodig is, is dat voor onze wijk 
helaas geen optie: er zijn hier maar weinig woningen geschikt voor, en dan is de investering te groot 
voor die paar woningen. 

Hoe nu verder op de langere termijn?   
We hopen dit jaar een bron te kiezen en de eigendomsstructuur uitgezocht te hebben. Mogelijk lukt 
het ook om de bewoners te contractere, maar dat zou ook volgend jaar kunnen worden. 

Daarna (in 2020) kan de aanbesteding voor het warmtenet in de markt gezet kunnen worden. We 
zijn nog aan het uitzoeken hoe dit het beste kan gebeuren. 

De start van de aanleg zal dan in 2021 plaatsvinden. 

Vraag: 3 jaar geleden moest het riool persé na 2 jaar vervangen worden. Dat is nog steeds niet 
gebeurd, dus dat kan blijkbaar nog wel een stuk gerekt worden. Hoe zit dat? Ja, blijkbaar kon dat nog 
wel gerekt worden. Er worden regelmatig noodreparaties uitgevoerd in de wijk. De rek zal er een 
keer uit zijn, maar tot nu toe hebben we geen harde deadline te horen gekregen. 

Vraag: ik heb nog niets gehoord over koken op elektriciteit. Ik hoor iets over 1-fase, 3-fase, etc. 
Waarom niet? Ik ben huurder, moet ik dit zelf aanleggen? Hier wordt ook wel aan gewerkt, voor dit 
soort vragen komt ook ruimte in de kijkwoning. 

Vraag: hoeveel zekerheid is er over de planning? Ik zit met een gasketel die mogelijk vervangen moet 
worden. Anne: we doen ons best, maar we kunnen dit niet plannen: we doen dit met drie partijen, 
we doen dit grondig, we weten niet precies hoe het gaat.  

Vraag: er is voor de bewoner nog heel veel onzekerheid over de kwaliteit van het geleverde. Wat voor 
contract wordt er straks voorgelegd? We begrijpen de vraag, en gaan graag in gesprek. Bij twijfel kan 
men vooralsnog aan het gas blijven. Als de gaslevering ooit stopt, dan kan er alsnog aangesloten 
worden. Maar mogelijk gebeurt dit dan wel tegen wat minder gunstige voorwaarden dan wanneer 
men vanaf het begin aansluit. 

Vraag: ik hoor wel negatieve verhalen over ‘groene stroom’, hoeveel CO2 wordt er nou eigenlijk 
bespaard ten opzichte van de huidige situatie? We zijn ons bewust van het feit dat ook elektriciteit 
milieuimpact heeft. We laten dit ook uitzoeken. Laten we hier straks 1-op-1 wat langer over 
doorpraten.  



Sluiting / introductie vragenmarkt 
Melitta sluit af en dankt Theo en Wanka voor alle informatie. Over de laatste discussie over groene 
stroom voegt ze nog toe dat de coöperatie ‘kernwaarden’ heeft opgesteld. Eén daarvan is CO2-
besparing. Als bewoners hierover mee willen praten, dan kunnen ze lid worden van de coöperatie.  

Er wordt uitgelegd dat een ieder na de pauze in gesprek kan gaan met alle mensen die betrokken zijn 
bij het project: 

 De woningstichting is aanwezig, Annelies de directeur is er, maar ook Jerry Giesbers, de 
technische man.  

 De gemeente is er ook, oa. Robert-Jan van het energieloket. Aan hem kunnen ook vragen 
gesteld worden over financiering. Hij is ook projectsecretaris, dus kent het project goed. 

 Er is een tafel om in te schrijven voor woningbezoek, etc. 
 Het bestuur van de coöperatie is aanwezig. Hier kunt u ook terecht als u zich ook wilt 

inzetten voor dit project, bijvoorbeeld als bestuurslid of voor kleinere klussen als het 
rondbrengen van de nieuwsbrief of het onderhouden van de tuin van de kijkwoning. Alle 
hulp is welkom! 

Achterin de zaal zijn ijsjes. 

Zegt het voort, ook aan uw buren! 

Fijne avond nog, en tot een volgende keer. 

 

 


