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U doet mee aan WaterstofWijk Wagenborgen. In deze 
nieuwsbrief leest u meer over de laatste ontwikkelingen.

Voortgang van het project 
Verduurzaming woningen
In de afgelopen periode heeft Energiewacht 
allerlei verduurzamingsmogelijkheden uitgedacht 
voor uw woning. Als eerste uitkomst heeft uw huis 
nieuwe kozijnen en isolerend glas gekregen. Lekker 
nu het winter wordt! Ook zijn alle cv-ketels en 
aansluitingen aangepakt. 

Hoewel u dit misschien niet altijd ziet of 
merkt, wordt er achter de schermen hard 
gewerkt om verder te gaan met de volgende 
verduurzamingsslag. Energiewacht staat 
in de startblokken om de vloer-, dak- en 
spouwmuurisolatie aan te brengen. Helaas moeten 
we nog even pas op de plaats maken. Bij het 
isoleren van het dak willen we namelijk een unit 
voor de warmtepomp plaatsen. Voor deze dakunit 
hebben we toestemming van de gemeente nodig. 

Eerder hebben we ook de mogelijkheden 
onderzocht om in de tuinen een unit te plaatsen. 
Maar dit is niet zo handig, omdat er dan allemaal 
leidingen door de tuin getrokken moeten worden. 
Schuurtjes, aanbouwen en andere zaken in de 
tuin moeten dan weggehaald worden. Daarom 
plaatsen we liever een unit op het dak, zodat er 
geen leidingwerk in de tuinen nodig is. Hiervoor zijn 
we in overleg met de gemeente.

Hoewel u dit jaar nog niet overstapt op waterstof 
heeft u al wel profijt van alle energiebesparende 
maatregelen die zijn toegepast. Door alle isolatie 
stookt u nu al een stuk minder dan voorheen. Toch 
een mooie meevaller nu alles steeds duurder wordt.

Aanpassingen meterkast
Als voorbereiding op de komst van de 
waterstofketel rondt Energiewacht de komende tijd 
ook de laatste werkzaamheden aan uw meterkast 
af. Ook volgen de monteurs van Energiewacht de 
komende maanden een opleiding bij Intergas, zodat 
ze straks goed kunnen werken met waterstof en de 
waterstofketel op de juiste manier onderhouden.

Waterstofnet
De grond bij de Eelshuis boerderij is klaargemaakt 
voor de werkzaamheden. Het pad dat straks naar 
het waterstofplein loopt wordt aangelegd. Dit plein 
wordt gebruikt voor het vullen van de leiding met 
waterstof. De komende tijd wordt verder uitgewerkt 
hoe alles er uit komt te zien.

Nieuwe situatie bij Eelshuis



Nieuwe
energiepartner
Helaas hebben we ook minder leuk nieuws. Clean 
Energy stopt met WaterstofWijk Wagenborgen. De 
medewerker die vanuit Clean Energy betrokken 
was, kan vanwege gezondheidsproblemen niet 
langer deelnemen aan het project. Het is een 
kleine energiemaatschappij en daardoor is het niet 
mogelijk iemand anders naar voren te schuiven. 
Achter de schermen is hard gewerkt om alle 
werkzaamheden zo goed mogelijk over te dragen. 

Gelukkig hebben we in Essent een enthousiaste, 
nieuwe energiepartner gevonden. Ook Essent zet 

zich volledig in om betaalbare energiecontracten 
voor de waterstofwoningen te realiseren. Op dit 
moment hoeft u als bewoner niks te doen. Ook 
niet als u in de afgelopen tijd een energiecontract 
via Clean Energy heeft afgesloten. Essent 
neemt tijdig contact op met alle bewoners als 
de huidige energiecontracten moeten worden 
overgezet naar het nieuwe waterstofcontract. 
Uiteraard houdt Essent bij het afsluiten van de 
nieuwe energiecontracten rekening met de 
aangekondigde prijsplafonds voor gas en elektra.

Nu de gasprijzen maar blijven stijgen, is de noodzaak 
om een andere energiebron aan te boren des te 
groter. Bijvoorbeeld de overstap naar groene water-
stof. Als deelnemer van dit project zit u dus goed.

Mijn energiecontract 
loopt af, wat kan ik het 
beste doen?
Het is moeilijk om op dit moment iets als een beste 
keuze te bestempelen, maar ons advies is nu om 
een variabel contract af te sluiten. Met een variabel 
contract kunt u straks kosteloos overstappen naar 
uw waterstofcontract. Voor een aanbod van Essent 
kijk op www.essent.nl/energie/klant-worden of bel 
naar 0900 1550. Uiteraard kunt u ook een variabel 
contract bij één van de andere energiemaat-
schappijen afsluiten.

Ik heb een energiecontract 
via Clean Energy, wat 
betekent dat voor mij?
Bewoners die in de afgelopen tijd bij Clean 
Energy een variabel energiecontract of een vast 
energiecontract hebben afgesloten dat afloopt 
vóór 1 juli, kunnen straks uiteraard boetevrij 
overstappen naar het waterstofcontract van 
Essent. Voor bewoners die een vast contract 
hebben bij Clean Energy dat doorloopt tot na 1 juli 
maakt Essent een persoonlijk aanbod. Deze wordt 
met u gedeeld in april 2023.

PROGRAMMA
15.00 UUR: vertrek bus vanuit Wagenborgen

15.30 UUR: rondleiding EnTranCe

16.30 UUR: presentatie voortgang waterstofproject

17.30 UUR:  hapje en drankje en ruimte om individuele 
vragen te stellen 

18.00 UUR: vertrek bus naar Wagenborgen

Bewonersbijeenkomst 
met excursie
Laat u weten of u komt?
Soms lijkt het misschien alsof er maar weinig 
gebeurt, omdat het een beetje stil blijft van onze 
kant. Maar achter de schermen wordt er hard 
gewerkt aan allerlei zaken waar we tegenaan 
lopen. Daarom willen we alle deelnemers van het 
waterstofproject graag uitnodigen om met ons 
op een kleine excursie te gaan op woensdag 23 
november van 15.00 uur tot 18.30 uur (incl. vervoer).

Op het EnTranCe terrein in Groningen (vlakbij de 
Zernikecampus) zijn allerlei proefopstellingen met 
waterstof gemaakt. Hier kunnen bedrijven in een 
nagebootste woning op een veilige manier tests 
doen die later toegepast worden in de praktijk. 
Om u een klein inkijkje te geven in de wereld van 
waterstof nodigen we u daarom uit voor een 

rondleiding op dit terrein. Daarna praten we u bij 
over de laatste stand van zaken en is er volop 
ruimte om vragen te stellen.

Wij regelen vervoer van en naar EnTranCe. Graag 
horen we op uiterlijk 24 oktober of u en uw partner 
meegaan. Dit kan door Wesley te bellen, mailen 
of appen. Deze excursie kan alleen doorgaan bij 
voldoende deelnemers. U ontvangt hierover kort 
voor de bijeenkomst bericht van ons.



Wij werken samen aan dit project:

Eelshuis Energie

WhatsApp groep 
WaterstofWijk Wagenborgen
Heeft u prangende vragen aan één van de 
deelnemende organisaties over WaterstofWijk 
Wagenborgen? Stel ze dan in onze WhatsApp 
groep. Scan de QR-code om deel te nemen aan 
de groep. Komt u er niet uit? Neem dan gerust 
contact op met Wesley.

Wij helpen u graag
Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder! 
Neem gerust contact met ons op. 

Wesley Mulder
bewonersbegeleider
T (0598) 45 14 82
M  06 82 80 75 66
E  w.mulder@groningerhuis.nl  


