
 

 

 

Naar een duurzaam warmtenet in Noordwest 

 Informatie- en discussieavond  op 1 februari 2022 

 
Het warmtenet waarop het westelijk deel van Noordwest is aangesloten is 
aardgasgestookt. Wageningen wil van het gas af en werkt aan een toekomst 
met duurzame alternatieven. Als bewoners van Noordwest willen wij natuurlijk 
goed geïnformeerd worden en meedenken over zo’n alternatief. 
 
Om met u in gesprek te gaan over onze toekomstige energievoorziening in de wijk, 
organiseert de Werkgroep Warm Noordwest van de Bewonersvereniging NW, samen 
met het Platform Duurzaam Wageningen en het Energieloket van de gemeente een 
informatie- en discussieavond, die we gezien corona helaas per Zoom moeten houden. 

 
   

  Datum:     1 februari 2022 

Tijd:   19:30-21:00 

      Link:     zie achterzijde 
 
 

Sprekers 
De avond begint met inleidingen door de volgende 

personen:  

• Robert-Jan Geerts, Gemeente Wageningen 

over de warmtevisie Noordwest 

• David Berghuis en Ijen Kiekebosch van 

Ennatuurlijk, de exploitant van het huidige 

warmtenet over hun toekomstplannen. 

• Nel Tiemens, Warmtecoöperatie Oost-

Wageningen over hun ervaringen. 
 

https://wageningenduurzaam.nl/wageningenwoontduurzaam/


 

De centrale vragen voor de bijeenkomst  
• Hoe komen we tot een warmtenet dat 

duurzaam en betaalbaar is? 
• Zijn er mogelijkheden voor de oprichting van 

een energiecoöperatie zodat de bewoners 
zeggenschap krijgen over de 
warmtevoorziening? 

• Kan ook het oostelijk deel van Noordwest 
aansluiten op dit of een vergelijkbaar 
warmtenet?  

 
Zet die datum alvast in uw agenda! Wij zijn benieuwd welke ideeën u als bewoner van 
Noordwest heeft over de toekomstige energievoorziening in onze wijk!  

 

 
Zoomlink/QR-code 
Scan de QR code om naar de vergadering te gaan of gebruik onderstaand adres om naar de 
zoomlink te gaan.. Wilt u zich vijf minuten voor de vergadering aanmelden? Wilt u de link per 

mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar warm@noordwest.nl 
https://us02web.zoom.us/j/89067116149?pwd=aUxaSGhBeEZZT3dwWE1QbjUzSDdzUT0  

 
 
Vragen 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep: .warm@noordwest.nl 
Als u met ons mee wil denken ben u ook van harte welkom. 
 

 

 

Lid worden? 

De bewonersvereniging organiseert zelf verschillende activiteiten 
en ondersteunt bewoners bij activiteiten in de wijk. Dat kan niet 
zonder uw steun. We vinden het heel leuk als u lid wordt van de 
bewonersvereniging. Dat kost 15 euro per huishouden per jaar.  
U kunt zich opgeven via onze site (www.wageningennoordwest.nl) 
of door een mailtje aan onze penningmeester 
(penningmeester@wageningennoordwest.nl). 
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