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IN SAMENWERKING MET 

Special: koken op inductie  
 
 
Deze nieuwsbrief gaat – bijna – helemaal over koken op 
inductie. Wil je kosteloos over op het warmtenet, dan is 
het nodig om volledig van het aardgas af te gaan en de 
overstap te maken naar elektrisch koken. Daarbij horen de 
aanschaf van een nieuwe kookplaat en waarschijnlijk ook 
een aantal aanpassingen in en rond je meterkast. 
 
Veel bewoners gaven aan dat ze interesse hebben om daar 
hulp bij te krijgen vanuit coöperatie WOW. In de afgelopen 
weken hebben we verschillende partijen gevraagd om een 
aanbod. Je vindt de voorstellen op pagina 2 en 3. Je hebt 
hierover ook een aparte mail van ons gehad op donderdag 
3 of maandag 7 november. We starten de nieuwsbrief met 
een vraag over het prijsplafond.  
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Prijsplafond & warmteprijs WOW 
Je hebt het vast en zeker gehoord: per 1 januari 2023 geldt een 
prijsplafond op de energiekosten. Met deze maatregel wil de 
rijksoverheid een maximum prijs garanderen voor een gemiddeld 
energieverbruik. 
  
We kregen de vraag of dit prijsplafond invloed heeft op de warmteprijs 
van WOW. In 2023 komt er ook een prijsplafond voor warmte uit 
warmtenetten. WOW gaat er vooralsnog vanuit dat dit een tijdelijke 
oplossing is en dat de situatie er in 2024 weer anders uitziet. We 
kunnen daarom nu nog geen uitspraken doen over 2024, wanneer onze 
warmtelevering start. We houden ons uiteraard aan de wettelijke 
verplichtingen die dan gelden en verwerken die in onze prijzen. 
 

 
Elektrisch koken, wat moet ik regelen? 
Bij de overstap op elektrisch koken heb je te maken met twee zaken: 
 Mogelijk een aantal aanpassingen: het verzwaren van de 

meterkast, het toevoegen van een speciale ‘kookgroep’ en het 
leggen van een kabel van de meterkast naar de keuken met 
daaraan een perilex aansluiting. Of alle aanpassingen noodzakelijk 
zijn, hangt af van de situatie bij jou thuis. 

 Het plaatsen en aansluiten van een nieuwe kookplaat. 
 
Zo makkelijk mogelijk 
Het oorspronkelijke idee was om een gezamenlijke inkoopactie van 
inductiekookplaten te organiseren. Dat bleek toch niet goed te 
werken. De mogelijkheden van elke keuken zijn te verschillend en de 
wensen van elk huishouden liggen te ver uit elkaar.  
 
We kunnen het wel zo makkelijk mogelijk maken. Je kunt gebruik 
maken van de service van twee lokale aanbieders. Ze staan hiernaast 
beschreven. Expert en Van der Zandt werken per adres. Je hoeft dus 
niet te wachten tot ze alle adressen uit de buurt in één keer bedienen. 
We hebben ook kunnen regelen dat je de Groene Bon van de gemeente 
voor deze acties kunt inzetten. 
 
Huurders 
De aanbiedingen zijn voor eigenaren van koopwoningen. Huurders van 
de Woningstichting volgen een ander traject. De aanpassingen en het 
aanschaffen van een nieuwe kookplaat zijn voor hen pas op een later 
moment aan de orde.

 
Expert 
Expert Wageningen kan je helpen bij de aanschaf van de kookplaat.  
Zij bieden het volgende pakket voor € 50: 
 
• Expert komt bij je thuis langs om de kookplaat in te meten. 
• Na aanschaf verwijdert een installateur het gastoestel en neemt 

het mee. 
• De inductiekookplaat wordt geïnstalleerd en voorzien van een 

perilex stekker. De stekker zit bij de prijs inbegrepen. 

Inductie of keramisch? 
 
Als je elektrisch gaat koken kun je kiezen 
voor inductie of keramisch. Inductie is 
populair om meerdere redenen. Inductie is 
sneller dan keramisch. Veiliger ook: 
inductiekookplaten worden minder heet 
en zijn sneller weer koud. En 
inductieplaten verbruiken gemiddeld 20% 
minder stroom.  
Ook interessant is de vergelijking met gas: 
het energieverlies bij inductie is 10 tot 20 
procent terwijl dit bij koken op aardgas 40 
tot 50 procent is. 
Bron: voedingscentrum.nl 
 
 
Tips over het aanschaffen van een 
kookplaat 

Milieu Centraal beschrijft voor- en nadelen 
van koken op inductie. Ga naar 
www.milieucentraal.nl en vul in het 
zoekvenster ‘inductie kookplaat’ in. 
 
De Consumentenbond deed recent 
onderzoek naar 100 verschillende 
inductiekookplaten. Ben je lid van de 
Consumentenbond, dan vind je de uitslag 
van de test in de oktobergids of online. 
Ook voor niet-leden is er online 
interessante informatie te vinden op 
https://www.consumentenbond.nl/induct
iekookplaat. Als je doorscrollt naar het 
kopje ‘inductiekookplaat kopen’, dan vind 
je daar een aantal tips over afmetingen, 
bediening en geluid. 

https://www.voedingscentrum.nl/
https://www.consumentenbond.nl/inductiekookplaat
https://www.consumentenbond.nl/inductiekookplaat
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• Expert levert de kookplaat werkend op. 
• Je bent vrij om de kookplaat te kiezen die je wilt. De kookplaat 

wordt geleverd tegen het gangbare tarief en zit dus niet bij de prijs 
van € 50 in. 

 
Aandachtspunt: bij deze optie zijn de elektrotechnische aanpassingen 
niet inbegrepen. Deze dien je zelf te organiseren met een elektricien 
naar keuze.

 
Van der Zandt 
Van der Zandt biedt ondersteuning bij zowel de benodigde 
elektrotechnische aanpassingen als de levering en aansluiting van de 
kookplaat. 
 
De keukenspeciaalzaak biedt aan om het traject van A tot Z op te 
pakken. Op verzoek leveren zij een offerte aan voor een of meer van de 
volgende maatregelen: 
• Verzwaring meterkast. 
• Trekken van een kabel van de meterkast naar de kookplaat. 
• Plaatsen van een perilex stopcontact. 
• Levering, plaatsing en werkend opleveren van de kookplaat. 
• Verwijderen en afvoeren van de oude kookplaat. 
 
Van der Zandt besteedt de elektrotechnische aanpassingen uit aan 
een installateur. Deze werkzaamheden worden apart gefactureerd, 
maar Van der Zandt blijft aanspreekpunt bij vragen of problemen.

 
Groene bon van gemeente 
Wageningen 
Gemeente Wageningen heeft de Groene Bon ter waarde van € 90. 
Misschien heb je hem al gebruikt? Zo niet, dan kun je de bon inzetten 
voor de aanschaf van je kookplaat. Dat kan bij Expert en Van der Zandt. 
 
Je kunt de kortingsbon aanvragen via deze link:  
https://wageningenduurzaam.nl/wageningenwoontduurzaam/inductie/ 
 
Aandachtspunten: 
• Per adres is één bon beschikbaar. 
• Je moet de bon uiterlijk donderdag 1 december 2022 aanvragen. 
• Voor het aanbod van Expert geldt dat je voor 1 januari 2023 tot een 

bindende afspraak met hen moet komen om van de Groene Bon 
gebruik te kunnen maken. 

• Voor het aanbod van Van der Zandt geldt dat je voor 1 maart 2023 
tot een bindende afspraak met hen moet komen om van de Groene 
Bon gebruik te kunnen maken. (Dit aanbod is dus langer gelding dan 
op de website van de gemeente staat vermeld.) 

 
Vragen 
Heb je vragen of hulp nodig? We helpen je graag! We zijn bereikbaar via 
0317 228014 of info@warmtebedrijfwow.nl  

Inzicht met de EARN-E 
 
Coöperatie WOW helpt je graag met 
verduurzamen. Onze tip: zorg eerst dat je 
inzicht krijgt in je verbruik en kies daarna 
de besparende maatregel die bij jouw 
situatie past. De energiemonitor EARN-E 
is daar een handig hulpmiddel voor. Hij 
werkt heel gemakkelijk: je sluit ‘m aan op je 
slimme meter en downloadt de 
bijbehorende app.  
 
Vervolgens kun je eenvoudig zien wanneer 
je gas en elektriciteit verbruikt. Wat kost 
een douchebeurt? Hoeveel apparaten 
blijven de hele nacht stroom slurpen? En 
wat kun je hier aan doen? 
 
Meer info: https://earn-e.com/ 
 
 
Groene bon & EARN-E 

Gebruik je de Groene Bon niet voor een 
inductiekookplaat, dan kun je hem ook 
gebruiken voor de EARN-E: 
https://wageningenduurzaam.nl/wagenin
genwoontduurzaam/hoe-laag/ 
 
Je kunt dan ook gebruik maken van de 
service van het energieloket. Nadat je een 
tijdlang gegevens hebt verzameld, kijken 
zij een keer met je mee en geven ze tips 
die passen bij jouw situatie. 

https://wageningenduurzaam.nl/wageningenwoontduurzaam/inductie/
https://earn-e.com/
https://wageningenduurzaam.nl/wageningenwoontduurzaam/hoe-laag/
https://wageningenduurzaam.nl/wageningenwoontduurzaam/hoe-laag/
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Aankondiging ALV 
Leden van coöperatie WOW hebben een uitnodiging ontvangen voor de 
algemene ledenvergadering (ALV) van 24 november, om 19.30 uur. Ben 
je geen lid en wil je wel graag bij de ALV aanwezig zijn, laat het ons 
weten via 0317 228014 of info@warmtebedrijfwow.nl.

 
Postcode Loterij gewonnen? 
“Hebben jullie hier de Postcode Loterij gewonnen?” vroeg het bezoek 
van een van onze teamleden. “Ik zie overal oranje vlaggetjes in de wijk!” 
Het waren natuurlijk de WOW-vlaggetjes, maar met de subsidie van  
€ 5,7 miljoen voor het warmtenet in onze wijk zou je inderdaad bijna 
kunnen zeggen dat we hier winnaar zijn van de loterij :-) 
 
Wil je het vlaggetje graag opruimen, zet hem dan in de tuin van 
Kamperfoelielaan 24, bij alle vlaggetjes die er al staan. Bedankt 
iedereen voor het inleveren!
 

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.  

 
Colofon 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A. in samenwerking met Gemeente 
Wageningen, warmteleverancier Kelvin en de Woningstichting. Heb je vragen of opmerkingen? Mail de coöperatie via 
warmtenet.ow@gmail.com 

Informatiebijeenkomst 
start vergunningstraject 
 
De gemeente is bezig met de eerste stap 
in de ruimtelijke procedure om de 
ontwikkeling van het warmtenet mogelijk 
te maken. Om je mee te nemen in deze 
stappen organiseert de gemeente samen 
met WOW een inloopbijeenkomst. Deze 
vindt plaats op woensdag 14 december 
aanstaande tussen 18.00 en 20.30 uur in 
het voormalige korfbal clubhuis aan de 
Dolderstraat 88. 
 
Doel van de informatieavond is om 
bewoners te informeren over de 
procedure, de participatie en het 
vervolgproces. Dit doen we door 
verschillende thema’s apart toe te lichten. 
Je kunt dan alle thema’s op je gemak 
doornemen en vragen stellen. 
Omwonenden, bewoners van de 
Benedenbuurt en andere 
geïnteresseerden zijn van harte welkom. 
Een uitnodigingsbrief voor deze 
inloopbijeenkomst volgt 

mailto:info@warmtebedrijfwow.nl
mailto:warmtenet.ow@gmail.com
mailto:warmtenet.ow@gmail.com

