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De vrolijke foto hierboven is gemaakt op het event van 
afgelopen 11 juni in het Meidoornplantsoen. We hadden wat te 
vieren, want inmiddels is al meer dan 25% van de woning-
eigenaren klant van het warmtebedrijf! 70 huishoudens hebben 
zich aangesloten.
  
In deze nieuwsbrief - en in de bijeenkomsten die staan gepland - 
is er veel aandacht voor de opmerkingen, zorgen en vragen die 
we horen. Die gaan bijvoorbeeld over leveringszekerheid: 
ontvang ik altijd voldoende warmte? En over de keuze tussen de 
verschillende opties: een individuele warmtepomp, het 
warmtenet of afwachten. 
 
Op diverse pagina’s vind je overwegingen van nieuwe klanten. De 
volledige interviews lees je op de website. Op pagina 2 ten slotte 
staan de bijeenkomsten. Van harte welkom!  
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Inf ormatiemarkt voor 
huurders en 
bijeenkomsten voor 
k opers  

V ergelijking 
Overstappen op het 
warmtenet, zelf een 
warmtepomp 
aanschaffen, of niks 
doen.  

Alt ijd warm? 
Zo zorgen we voor 
voldoende warm water 
in de hele 
Benedenbuurt 
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Informatiemarkt voor huurders
De Woningstichting heeft op 21 juni een inspiratiemarkt speciaal voor 
de huurders georganiseerd.  
 
Op deze informatiemarkt krijgen huurders informatie over het 
warmtenet, hoe duurzaam het is, hoe het elektrisch koken werkt en 
wat er verandert aan de woning. Bent u huurder, kom en laat u 
informeren, zodat u een goede keuze kunt maken.  

 

Bijeenkomsten voor woningeigenaren 
De aankomende tijd organiseren we weer een aantal bijeenkomsten 
voor eigenaren van koopwoningen. Je bent van harte welkom! 
 
Thema-avond over techniek, leveringszekerheid, kosten 
en alternatieven 
 
Maandag 20 juni, 19.30 uur 
Dolderstraat 88 
Aanmelden is niet nodig 
 
De afgelopen weken hebben jullie vragen, zorgen en opmerkingen met 
ons gedeeld. In de gesprekken merkten we dat er vooral veel vragen 
zijn over zaken rondom de techniek, de huisaansluiting (de leiding over 
de gevel), leveringszekerheid, de kosten op de lange termijn en 
mogelijke alternatieven. Daarom organiseren we een informatieavond 
die specifiek op deze thema’s ingaat.  
 
Koffieochtend voor senioren 
 
Woensdag 22 juni, 10.30 uur 
Kamperfoelielaan 24 
Aanmelden is niet nodig 
 
Als je op leeftijd bent, spelen er soms extra vragen. Hoe zit het 
bijvoorbeeld bij verhuizen? Is er dan de mogelijkheid om het contract 
te ontbinden? En is zo’n overstap niet veel gedoe? Is er ook een 
mogelijkheid om de aanmelding op papier te doen? Daarom 
organiseren we speciaal voor deze doelgroep een koffieochtend.  
 
De ochtend organiseren we in de wijk, aan de Kamperfoelielaan 24, in 
het gastenverblijf aan de linker zijde van de oprit naar het woonhuis. 
 
Bijeenkomst voor bewoners Geertjesweg en Postjesweg 
 
Donderdag 23 juni en dinsdag 28 juni, 19.30-21.00 uur 
Superette (voormalige Spar) 
Aanmelden: info@warmtebedrijfwow.nl  
 
Omdat het mogelijk was het warmtenet uit te breiden naar de 
Geertjesweg en de Postjesweg, hebben ook bewoners aan deze 
straten de brochure met het aanbod ontvangen. Woon je daar, dan ben 
je van harte welkom op de informatiebijeenkomsten van 23 en 28 juni. 
 

 
 

“Nu worden we gratis 
aangesloten. Dat is een  

mooie kans. Mijn grootste 
twijfel? Of de mooie grote 

bomen achter en voor de flat 
wel kunnen blijven staan. 

Gelukkig: dat kon, werd mij 
op een informatieavond 

verzekerd.” 
 

Elleny Balder (Diedenweg) 
 

Lees verder: 
warmtebedrijfwow.nl/nieuws 

Op 14 juni stond de teller op 70 klanten.  
Een aantal van hen vertelt hoe zij tot hun 
besluit zijn gekomen. 

Foutmelding? 
 

Soms doet de techniek niet wat je wilt. 
 

Ben je vastgelopen bij het invullen van de 
contractmodule? Bel ons dan even:  

0317 228014, of mail naar 
info@warmtebedrijfwow.nl  

mailto:info@warmtebedrijfwow.nl
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Overstappen op het warmtenet of zelf een 
warmtepomp aanschaffen

We worden regelmatig gevraagd naar de vergelijking van een eigen 
warmtepomp met een aansluiting op het warmtenet, en wat ‘beter’ is. 
Die laatste vraag kunnen wij niet voor je beantwoorden. Wel kunnen 
we je de volgende afwegingen meegegeven: 
 
1 – Keuze voor een eigen (individuele) warmtepomp 
2 – Keuze voor het warmtenet met een collectieve warmtepomp 
3 – Nu niks doen 
 
(1) Keuze voor een eigen (individuele) volledig elektrische warmtepomp 
 
- Een individuele warmtepomp is alleen geschikt voor woningen die 
redelijk tot goed geïsoleerd zijn. Dat betekent dat je voor de overstap 
naar een individuele warmtepomp moet zorgen dat je huis (minimaal) 
is voorzien van dak-, vloer- en muurisolatie en dubbel glas. Zonder 
goede isolatie krijg je met een individuele warmtepomp je huis niet 
warm genoeg.  
- Bovenstaande heeft ermee te maken dat een individuele 
warmtepomp water werkt met een lagere temperatuur dan je cv-ketel 
of het beoogde warmtenet. Een tweede mogelijk gevolg hiervan is dat 
je je radiatoren moet aanpassen of vervangen, zodat de warmte over 
een groter oppervlak wordt afgegeven. 
 
- Er zijn verschillende individuele warmtepompen. Welke voor jouw 
huis geschikt is en welke aanpassingen je aan je verwarmingssysteem 
moet doen, dien je dus zelf goed uit te zoeken.  
- Vaak bestaat een individuele warmtepomp uit een binnen-unit én een 
buiten-unit en moet je voor je warme tapwater een boiler plaatsen. 
Daarnaast is in veel gevallen een buffervat nodig om je 
verwarminsgssysteem te ondersteunen. Al die apparaten samen 
nemen de nodige plaats in in je huis. 
 
- Afhankelijk van de huidige staat van je huis moet je voor de 
bouwkundige aanpassingen en de aanschaf en installatie van de 
individuele warmtepomp en toebehoren toch al gauw rekenen op een 
investering van minimaal € 15.000,- en kan deze oplopen tot  
€ 50.000,-, zeker in de huidige overspannen markt. Ook komt alle 
onderhoud, vervanging en vernieuwing van de installatie voor je eigen 
rekening. (We kiezen er bewust voor om geen exacte bedragen te 
noemen, omdat deze afhankelijk zijn van de keuze van het type 
warmtepomp, eventuele toebehoren en benodigde huisaanpassingen.) 
- Een individuele warmtepomp gebruikt de nodige elektriciteit. Hoe de 
elektriciteitsprijzen zich ontwikkelen weten we niet. Mocht je 
beschikken over zonnepanelen en daarmee zelf de elektriciteit voor je 
warmtepomp opwekken, bedenk dan dat de salderingsregeling in de 
nabije toekomst wordt afgebouwd.  
 
- Om je huis gasloos te maken moet je wellicht nog investeren om over 
te stappen op elektrisch koken. Net zoals bij de aansluiting op het 
collectieve warmtenet.  
- Voor de individuele aanpassingen kun je ook subsidie(s) aanvragen, 
maar deze dekken slechts een deel van je investeringen. 

 
 

“Een eigen warmtepomp 
thuis, daar moet je zoveel 

voor uitzoeken. Dat vind ik 
dus zo heerlijk aan WOW: dat 

mensen met verstand van 
zaken ernaar hebben 

gekeken. Makkelijker dan dit 
wordt het niet.” 

 
Marjolein Mulder 

 
Lees verder: 

warmtebedrijfwow.nl/nieuws 

Let op 
 
De hybride warmtepomp die door de 
overheid als minimaal verplicht wordt 
gesteld bij vervanging van je cv-ketel per 
2026, maakt nog steeds gebruik van gas. 
Ook bij een zonneboiler gebruik je nog 
steeds gas om te voorzien in voldoende 
warm water, met name in de winter.  
 
Je gebruikt dan wel minder gas dan bij een 
cv-ketel, maar deze twee opties zijn dus 
slechts een tussenstap om te komen tot 
‘gasloos’. 



 

 
Warmtenet Oost Wageningen  -  Contact: 
warmtenet.ow@gmail.com   

www.cooperatiewow.nl 
www.warmtebedrijfwow.nl 

Warmtenet Oost Wageningen  Nieuwsbrief voor de Benedenbuurt juni 2022 

Warmtenet Oost Wageningen  -  Contact: info@warmtebedrjfwow.nl  - pagina 4  

(2) Keuze voor het warmtenet met een collectieve warmtepomp 
 
- Het warmtenet wordt ontworpen om alle woningen in de 
Benedenbuurt, in hun huidige staat, van de gevraagde warmte te 
voorzien. Daarbij wordt gewerkt met technieken die zich al bewezen 
hebben. Je hoeft daarvoor zelf niets meer uit te zoeken.  
 
- Aansluiten op het warmtenet is relatief eenvoudig. Je cv-ketel wordt 
vervangen door een afleverset en deze wordt aangesloten op het 
warmtenet. Er komt dus geen extra apparaat in woning.  
 
- Je hoeft je woning niet eerst (beter) te isoleren en je hoeft je 
radiatoren niet aan te passen of te vervangen. De temperatuur van het 
water in het warmtenet is hoog genoeg om ook een minder goed 
geïsoleerde woning warm te krijgen. Als je wilt kun je je woning 
natuurlijk altijd verder isoleren om je warmtevraag te verminderen, 
maar dat kan je doen in je eigen tempo. 
 
- De afleverset blijft eigendom van warmtebedrijf WOW en zij zorgt ook 
voor onderhoud, reparaties en vervanging indien nodig. Dit alles is 
inbegrepen in de prijs die je betaalt voor de huur van de afleverset. 
Naast de huur van de afleverset betaal je een vast bedrag aan 
warmtebedrijf WOW net zoals je nu een vast bedrag betaalt aan de 
netbeheerder. 
 
- Daarnaast betaal je straks uiteraard voor je warmteverbruik net zoals 
je dat doet voor je gasverbruik, met een maandelijks voorschotbedrag 
en een jaarlijkse afrekening voor de warmte die je daadwerkelijk hebt 
verbruikt. 
 
- Om je woning gasloos te maken kan het zijn dat je ook moet 
overstappen op elektrisch koken. Denk dan aan de aanschaf van een 
inductiekookplaat, een zwaardere elektriciteitsleiding van je 
meterkast naar de kookplaat en eventueel een uitbreiding van je 
meterkast en – in een heel enkel geval – een zwaardere aansluiting op 
het elektriciteitsnet. Afhankelijk wat dat voor jouw woning betekent, 
zijn de kosten maximaal € 2.000,-. 
 
- Het opwekken van de warmte via de collectieve warmtepomp gaat 
voor het overgrote deel (86%) elektrisch. De elektriciteit daarvoor kan 
’als ‘bulk’ worden ingekocht en is daardoor voordeliger dan elektriciteit 
voor een individueel huishouden. Op termijn wordt ook het percentage 
gas (14%) dat het warmtenet nog gebruikt, verminderd door over te 
stappen op duurzamere alternatieven. Dat gebeurt zodra nieuwe 
technieken efficiënt en veilig kunnen worden toegepast.  
 
- Ten slotte ben je als klant van warmtebedrijf WOW automatisch lid 
van coöperatie WOW en ben je dus mede-eigenaar van het 
warmtebedrijf. Via de coöperatie heb je zeggenschap over de 
bedrijfsvoering van het warmtebedrijf. 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Nu niks doen 
 
Natuurlijk kun je besluiten om nu niets te 
doen en/of af te wachten op wat er verder 
nog gaat komen, al dan niet verplicht 
gesteld door de overheid.  
 
Of en wanneer je van het gasnet wordt 
afgesloten is onzeker. Wel staat het jaar 
2050 genoteerd. Het streven van de 
overheid is dat dan alle woningen in 
Nederland van het gas af zijn. Zeker is dus, 
dat je op termijn over moet naar een nieuw 
systeem, met alle bijbehorende kosten. 
 
De eerste stap richting verplichting heeft 
het kabinet al genomen. In mei van dit jaar 
kondigde ze aan dat wie na 2026 zijn cv-
ketel moet vervangen verplicht is om over 
te stappen op een duurzamer alternatief. 
Dat zou een eigen warmtepomp kunnen 
zijn, of aansluiten op een warmtenet. 
 
Het warmtenet in de Benedenbuurt komt 
er alleen als vóór 15 juli minimaal 75% van 
de huishoudens klant wordt. Komt het 
warmtenet er niet, dan kun je dus ook niet 
op een later moment aansluiten en blijven 
vooralsnog alleen individuele oplossingen 
over. Met alle bijbehorende kosten en 
gedoe. 
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Zo zorgen we voor voldoende warm water in 
de hele Benedenbuurt
Met het warmtenet brengt WOW straks warm water bij je thuis: 
ongeveer 60 graden in de zomer en 70 graden in de winter. Die warmte 
halen we met een warmtepomp uit de lucht, ook of júist als het koud is. 
Warmte uit de lucht, voor een hele wijk: krijgt iedereen het straks wel 
lekker warm in huis? 
 
Hoe werkt een warmtepomp? In de warmtepomp zit een vloeistof (ook 
wel koudemiddel genoemd) die verdampt onder invloed van de hogere 
temperatuur van de buitenlucht. Dit gebeurt ook bij hele lage 
buitentemperaturen. Tijdens het verdampingsproces neemt het 
koudemiddel energie op uit de buitenlucht. 
 
Het koudemiddel is nu gasvormig. Vervolgens wordt het samengeperst 
in een compressor waardoor het gas heel heet wordt. Als het 
samengeperste gas weer omgezet wordt naar vloeistof, dan komt er 
veel warmte vrij. Deze warmte wordt afgegeven aan het water dat naar 
de woningen stroomt. De afgekoelde damp condenseert, wordt weer 
vloeibaar en kan opnieuw energie opnemen uit de buitenlucht.  
 
Warm water, ook aan het einde van de wijk 
 
Dat warme water moet vervolgens van de Dolderstraat naar de 
Benedenbuurt. Tijdens het transport zal er een beperkt warmteverlies 
optreden. Hoe zorgen we dat het altijd warm genoeg wordt bij jou 
thuis? 
 
Het water dat de opweklocatie aan de Dolderstraat verlaat is iets 
hoger dan het water dat je woning binnenkomt, in de winter ongeveer 
75 graden. De buizen waardoor het water stroomt zijn heel goed 
geïsoleerd en het water in de hoofdleiding stroomt voortdurend door 
het net. Daardoor wordt er steeds nieuwe warmte aangevoerd. Ook als 
er bijvoorbeeld veel mensen op vakantie zijn blijft er een heel klein 
beetje warmte rondstromen. Er is dus altijd voldoende warm water 
beschikbaar. En dan maakt het niet uit waar precies je huis staat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen betaalt gelijk 
 
Het warmtenet werkt eigenlijk als een 
soort lopende band waar iedereen de 
warmte afhaalt die hij nodig heeft. Er is 
altijd genoeg voorhanden. Je betaalt 
vervolgens precies voor de hoeveelheid 
warmte die je afneemt. Dat komt omdat 
we niet het gebruikte aantal kuubs warm 
water in rekening brengen maar de 
hoeveelheid energie (het aantal joules). 
 
Ook bij strenge vorst 
 
In principe is water van 70 graden 
voldoende om in de winter je woning te 
verwarmen. Gaat het stevig vriezen en 
draait iedereen tegelijk z’n radiatoren 
open, dan kunnen we kort bijstoken met 
aardgas en leveren we water tot wel 85 
graden. 
 
 
 
 
Meer weten? Bekijk de animatie: 
warmtebedrijfwow.nl/warmtenet 

 

 
 
 
 

 

 
 

“Ik ben trots op de initiatiefnemers en trots dat  
ik hieraan mee mag doen. Alleen krijg je dit  

nooit voor elkaar en de kosten voor een eigen 
warmtepomp zijn hoog.” 

 
Marian Dik 

 
Lees verder: warmtebedrijfwow.nl/nieuws 
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Ja, houd mij op de hoogte 
 
Ontvang je nog geen mails van ons? En wil je niets missen? Stuur dan een mail naar warmtenet.ow@gmail.com. 
We nemen je dan op in ons mailbestand.  

 
Ja, ik wil mee kunnen beslissen dus meld me aan als lid 
 
Coöperatie WOW is een van de drie partners die samen warmtebedrijf WOW vormen. Als lid van de coöperatie kun je 
meepraten en meebeslissen over zaken die met de warmtevoorziening in jouw wijk te maken hebben. Of je nu 
voorstander bent, kritisch of bezorgd bent, nu is het moment om je stem t e laten horen. Meld je aan op onze website. 

Vlaggetjes in de wijk! 
 
Ze staan op steeds meer plekken: de oranjerode 
WOW-vlaggetjes. Wil je er ook een in je tuin? Stuur dan 
een mailtje naar info@warmtebedrijfwow.nl  
We hebben net weer bijbesteld, dus er zijn er weer 
voldoende! 
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