
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECEMBER 2019 

Beste buurtbewoner, 
Dit is de 4e nieuwsbrief van coöperatie Warmtenet Oost (WOW). 
Coöperatie WOW maakt zich sterk om een warmtenet in de Benedenbuurt 
te realiseren; om zo de wijk duurzaam en zonder gas van warmte te 
voorzien. De coöperatie telt inmiddels 113 leden, allemaal bewoners uit de 
wijk. Lees gauw verder en je bent weer helemaal op de hoogte. Eerdere 
nieuwsbrieven gemist? Kijk dan op www.cooperatiewow.nl  
 

LOGO EN NIEUWE OPMAAK NIEUWSBRIEF 
Jazeker, je ziet het goed. De nieuwsbrief ziet er 
anders uit. De coöperatie is inmiddels zo groot dat 
een eigen logo op z’n plaats is. Een aantal bewoners 
heeft tijdens de opening van de kijkwoning op  
3 oktober jl. ideeën hiervoor aangeleverd en die zijn 

verzameld op een moodboard. Een vormgever heeft op basis daarvan een 
aantal voorstellen gedaan en daaruit heeft het bestuur gekozen.  
 

OPENING KIJKWONING 3 OKTOBER 
Annelies Barnard, directeur van de Woningstichting, Anne Janssen, wethouder 
van de gemeente en voorzitter Joris Fortuin van coöperatie WOW openden de 
kijkwoning door een puzzel te maken. Er waren ruim 60 belangstellenden 
aanwezig. Kijk op www.cooperatiewow.nl voor een filmpje. 
 

 
Annelies, Anne en Joris maken de puzzel Foto: Els Oude Voshaar 

De Woningstichting heeft aan de coöperatie tot 1 april 2020 een woning ter 
beschikking gesteld, Kamperfoelielaan 40. Bewoners van de Benedenbuurt 
kunnen hier zien en voelen wat wonen zonder gas betekent. Ook is er 
informatie over het verduurzamen van je huis. 
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KOM LANGS OP DINSDAG TUSSEN 15.00-16.00 UUR 
Elke dinsdag ben je van harte welkom. Op 14/1, 28/1, 11/2 en 25/2  is ook   
de Woningstichting aanwezig (voor data in maart, zie de website). Elke 

dinsdagavond wordt een straat uit de wijk 
uitgenodigd. Iedereen krijgt hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging in de bus. De planning voor 
de maanden januari en februari staat ook op de 
website. Elke straat komt aan de beurt. 
Wil je eerder langskomen? Dat kan. Stuur dan een 
mail naar warmtenet.ow@gmail.com  
 

TIJDELIJK HUISJE      
Bij de kijkwoning staat tijdelijk een aangebouwd huisje. Hier 
staat een Cv-ketel en een voorraadvat met heet water. De 
woning is al van het gas af, maar er is nog geen warmtenet. Op 
deze manier kan het toekomstige warmtenet nagebootst 
worden. Deze aanbouw gaat vanzelfsprekend ook weer weg.   
 

WEBSITE EN FACEBOOK 
www.cooperatiewow.nl is de manier om op de hoogte te blijven. Hier vind je 
achtergrondinformatie, de actuele planning van het bezoek met je straat aan 
de kijkwoning en interessante artikelen. Bij het ledenportal vinden de leden 
van de coöperatie informatie over bijvoorbeeld de ledenvergaderingen. Ben je 
de inlog vergeten hiervoor? Of wil je lid worden? Stuur een mail naar 
warmtenet.ow@gmail.com.  
 

Zit je op facebook en vind je het leuk op de hoogte gehouden te 
worden over het warmtenet in je wijk? Of om met andere leden van 
de groep van gedachten te wisselen? Dat kan. Zoek “Warmtenet 
Oost Wageningen” op en meld je aan als lid van de groep. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING COOPERATIE WOW 28 NOVEMBER JL 
Tijdens de ALV in “Ons Huis” luisterden 40 leden naar 
een toelichting op het rapport van RHDHV. Er waren 
positieve reacties op de presentatie van het logo. Ook 
werden er veel vragen gesteld en deden de leden mooie 
suggesties over hoe ze geïnformeerd wilden worden 
(zie ook thema-avonden). Het verslag van de vorige 
ledenvergadering (13 mei jl.) werd vastgesteld, zo ook 

het huishoudelijk reglement. 
 

THEMA AVONDEN 
Komende maanden organiseert de coöperatie elke maand een thema avond. 
Op deze avonden gaan we dieper in op een bepaald thema. Dit is hèt moment 
om mee te denken en kritische vragen te stellen. Ook geïnteresseerde 
buurtbewoners die geen lid zijn, zijn van harte welkom. Geef je wel op door 
een mailtje te sturen naar warmtenet.ow@gmail.com. 
 
De eerste thema avond is op 20 januari 19.00 uur (Kamperfoelielaan 40) en 
gaat over het technische basisontwerp en de businesscase die het 
adviesbureau RHDHV voor ons heeft opgesteld. Het rapport is beschikbaar via 
de ledenportal op de website. Ben je geen lid of kan je het rapport niet vinden 



 

 

op de website? Kom dan tijdens openingsuren langs in de kijkwoning voor een 
uitgeprint rapport.  
 
Agenda thema avonden 
Komende maanden staan de volgende onderwerpen (onder voorbehoud)  op 
de planning. Meld je aan via warmtenet.ow@gmail.com. Je hoort dan ook of de 
avond definitief doorgaat. Start van de avond is 19.00 uur in de kijkwoning. 
 
20 februari 2020 Eigendom en beheer 
23 Maart 2020  Aanbesteding 
20 april 2020   Bewonerspropositie 
 

STAND VAN ZAKEN ONDERZOEK ADVIESBUREAU RHDHV 
Het onderzoek dat adviesbureau RHDHV heeft gedaan  om te kijken of de 
plannen voor een eigen warmtenet haalbaar zijn, is afgerond. Er zijn 
verschillende scenario’s beschreven; verschillende bronlocaties benoemd en 
er is uitgerekend wat de verschillende onderdelen ongeveer gaan kosten. Er 
wordt nog gewerkt aan de vraag hoe het eigenaarschap het beste geregeld kan 
worden. Ook de vorm van de toekomstige aanbesteding moet nog onderzocht 
worden. Op 20 januari om 19.00 uur wordt het rapport toegelicht tijdens de 
thema-avond. 

 ZET JE KETEL OP 70 GRADEN  
Het liefst stoken we het warmtenet straks op 70 
graden; want hoe lager de temperatuur hoe 
efficiënter. Wij, de coöperatie en de Woningstichting 
zijn ook benieuwd naar de ervaringen met deze 
temperatuur. Wil je weten of 70 graden warm genoeg 
is voor jouw woning?  Zet dan de ketel nu al op 70 

graden. Zo kan je zelf ervaren of dat voldoende comfort biedt. Bovendien helpt 
deze stand je ook om je energierekening naar beneden te brengen.  
 
Als blijkt dat deze temperatuur niet voldoende is om het comfortabel warm te 
hebben in huis, hoog je de temperatuur weer op.  
 
Heb je hulp nodig hiermee of wil je meer weten? Stuur een mail naar 
warmtenet.ow@gmail.com, dan neemt iemand van de coöperatie contact met 
je op. Ben je huurder en heb je een vraag hierover? Neem dan contact op met 
de Woningstichting op telefoonnummer 0800 – 0317.  
 

VERBETER JE HUIS 
3 bewoners, Marianne van Loo, Paul Goedhart en Vincent van den Berg, 
hebben het initiatief genomen om samen met andere bewoners de eigen 
woning comfortabeler te maken. Ben je huurder? Informeer dan naar 
verbetermogelijkheden bij de Woningstichting, de coöperatie of bij het 
energieloket van de gemeente. 
 
Marianne van Loo heeft een initiatief genomen rondom spouwmuurisolatie. 

Inmiddels zijn er 12 woningen geïsoleerd door het bedrijf TKE 
uit Ede. Ben je van plan in 2020 je huis te voorzien van 
spouwmuurisolatie? Dat kan bij TKE nog steeds tegen een 
gereduceerd tarief. De extra korting geldt voor een uitvoering 
van 10 of meer huizen tegelijk. Voor meer informatie kan je nog 
steeds bij Marianne terecht via mvloo@hccnet.nl  
 



 

 

Paul Goedhart onderzoekt op dit moment de mogelijkheid en belangstelling 
rondom het isoleren van de vloer en vloerverwarming.  Om zo samen op te 
trekken en korting te bedingen bij leveranciers. Er zijn inmiddels 3 
woningeigenaren aan de Kamperfoelielaan van plan hun beneden vloer te 
verwijderen, de kruipruimte op te vullen met isolatiemateriaal en 
vloerverwarming aan te leggen. Op www.fabercomfortvloer.nl/direct-offerte/ 
kun je een idee krijgen van de kosten. Heb je interesse? Mail dan naar 
pgo@123mail.org 
 
Vincent van den Berg is contactpersoon voor het comfortabeler en 
energiezuiniger maken van de appartementen aan de Diedenweg.  Wil je 
weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw appartement/portiek? Meld je 
dan aan bij Vincent van de Berg (voorzitter VVE 87-89) 
vincent.vandenberg@gmail.com.  
 
Woensdag 15 januari om 19.00 uur start het onderzoek samen met 
energieadviseur Frans Sweers www.sweersenergieadvies.com. Al 3 portieken 
hebben zich opgegeven.  
 

MEEDENKEN OVER “WARMTE” IN DE VISIE OP HET BUITENGEBIED? 
Op 30 januari om 20.00 uur organiseert Gemeente Wageningen een 
workshop over warmte. Dit in verband met het opstellen van een visie op het 
buitengebied. Waar zet je installatieruimtes voor warmtebronnen neer? Hoe 
zorg je ervoor dat ze er niet lelijk uitzien of overlast geven? De coöperatie is 
gevraagd het project rondom het warmtenet in de Benedenbuurt als 
voorbeeld casus aan te leveren  Je bent als bewoner van de wijk daarom van 
harte welkom. Meld je aan op visiebuitengebied@wageningen.nl Begin januari 
ontvang je dan het programma en de locatie. 
 

DOOR EN VOOR BEWONERS 
Heb je een leuk idee? Wil je samen met je buren iets organiseren en wil je dat 
iedereen laten weten?  Leeft er iets dat voor alle buurtbewoners interessant 
kan zijn? Vertel het ons gerust. In de volgende nieuwsbrief maken we ruimte 
hiervoor in de nieuwe rubriek Nieuwsberichten.  
 

LID WORDEN VAN DE COOPERATIE? 
Dat kan. Stuur een mail naar warmtenet.ow@gmail.com Vermeld naam, adres, 
email en telefoonnummer. De contributie voor 2020 is vastgesteld op € 10,00. 
 
Namens bestuur en projectteam van coöperatie WOW, gemeente Wageningen 
en de Woningstichting:  

Fijne kerstdagen en een geweldig 2020 
 

Vanaf dinsdag 7 januari zijn er weer spreekuren in de 
kijkwoning tussen 15.00-16.00 uur. Vanaf 14 januari 
komen de straten weer op bezoek, zie ook 
www.cooperatiewow.nl   
 
De eerste nieuwsbrief verschijnt maart volgend jaar. 
 


