Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A. (WOW)
Jaarverslag 2018

Mei 2019

Voorwoord
In velerlei opzichten was 2018 een bijzonder jaar.
Begin 2018 stond het water van de Rijn tot aan de voortuinen van de huizen aan de Veerweg.
In de tweede helft van 2018 trok het Rijnwater zich ver en langdurig terug in het zomerbed.
Klimaatscenario’s geven aan dat we vanwege klimaatverandering dit patroon vaker kunnen
gaan meemaken. Het is daarom goed nieuws dat in 2018 de coöperatie Warmtenet OostWageningen U.A. (WOW) is opgericht met als doel “het bereiken dan wel bevorderen van
een warmtenet met opwekking van duurzame energie”, zoals dat in de statuten van de
coöperatie is verwoord.
De toekenning van een subsidie van het Rijk van 5,3 miljoen euro was een ander positief feit.
Naast de aanmoedigingsprijs van de Duurzame top 100 van dagblad Trouw vormde het
Koninklijk bezoek aan de coöperatie het hoogtepunt in 2018; een buitengewone opsteker en
erkenning voor het vele werk dat in 2018 en eerder is verzet.
Dit jaarverslag is de eerste van de coöperatie WOW. Omdat de coöperatie niet zo maar ineens
medio 2018 is opgericht, wordt in dit verslag ook bericht over wat eraan vooraf ging.
Veel leesplezier!

Annelien van der Meer, vice-voorzitter en penningmeester coöperatie WOW,
Ronald van Dokkum, secretaris coöperatie WOW,
Wageningen, mei 2019
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1 Hoe het begon
Van klimaatstraatfeest naar klimaatbuurtfeest
Voortbordurend op het klimaatstraatfeest van de Kamperfoelielaan in 2015/2016 zoeken
buurtbewoners van de Benedenbuurt sinds 2016 samen met de Gemeente Wageningen en de
Woningstichting naar manieren om op wijkniveau van het gas af te komen.
Buurtbewoner en initiatiefnemer Wanka Lelieveld hoorde dat het riool in de wijk (zie bijlage
I) moet worden vervangen: “Als de straat dan toch moet worden opengebroken, is het dan niet
mogelijk om tegelijkertijd een collectief warmtenet aan te leggen, waarmee de huizen kunnen
worden voorzien van duurzame warmte?”
Oriënterende bijeenkomsten worden belegd, zoals bijvoorbeeld op 23 mei 2017 het spelen van
een energiespel om inzicht te verwerven in de energieproblematiek onder begeleiding van
Henny van der Windt (RUG), op 6 juni 2017 ‘sleutelen aan de wijkoplossing’ door en met
adviesbureau TAUW en op 26 juni 2017 het toepassen van een door AllianderDGO
ontwikkelde digitale tool (EVIE) om inzicht te krijgen in de kosten en effecten van
aanpassingen in de eigen woning.
Op 8 november 2017 wordt de eerste wijkbrede informatieavond georganiseerd. De grote zaal
van buurthuis Ons Huis is met ruim 90 buurtgenoten goed gevuld. Er worden veel vragen
opgehaald, en iedereen wordt uitgenodigd mee te denken en mee te doen. Kort na de
informatieavond wordt de eerste nieuwsbrief, uitgegeven door in eerste instantie betrokken
bewoners en later de coöperatie, de gemeente Wageningen en de Woningstichting, huis-aanhuis verspreid met een verslag van de bewonersavond.
Verbreding en verdieping
Een groeiende groep enthousiaste bewoners komen regelmatig bij elkaar om dit initiatief
verder vorm te geven. Eerst centraal bij Marianne van Loo thuis, later volgen diverse
huiskamerbijeenkomsten met geïnteresseerden, die samenkomen rondom een specifiek
onderwerp. En sinds het begin van 2018 wordt er vrijwel wekelijks overlegd door een
kerngroep van bewoners.
Gewerkt wordt onder meer aan een business-case, een zogenaamde scope studie en een PvE,
een plan van eisen waaraan een warmtenet, inclusief bron en afleverset (zie bijlage II) moet
voldoen. Voor de laatste twee onderwerpen wordt een adviseur ingehuurd om de werkgroep
Techniek te ondersteunen.
Niet alleen is er een intensieve samenwerking ìn de buurt, er is ook regelmatig contact met
andere vooroplopende buurten in Nederland en daarbuiten. Er wordt veel samengewerkt via
platforms als HierOpgewekt, ODEdecentraal, het Gelders EnergieAkkoord en Energie Samen.
Veel interesse is er voor het ‘Benedenbuurtproject’. Dat is onder meer te merken aan de
mediabelangstelling. Om sturing te kunnen geven waarop kan worden ingegaan en waarop
niet wordt een aantal criteria geformuleerd, zoals bijvoorbeeld de mate van tijdsinvestering en
of de buurt er zelf ook iets aan heeft. Ook de wetenschappelijke wereld weet ons te vinden, op
zoek naar stagemogelijkheden tot en met promotieonderzoeken.
Naast het uitzoeken van diverse zaken, studies, kontakten leggen en netwerken opbouwen,
wordt toegewerkt naar een aanvraag voor subsidie van het Rijk in het kader van de regeling
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‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’, die op 1 juli 2018 moet zijn ingediend. De Benedenbuurt
blijkt namelijk met dit initiatief voorop te lopen in de warmtetransitie voor de gebouwde
omgeving en gooit hoge ogen.
44% steunbetuigingen
Tijdens de tweede informatiebijeenkomst, op 11 juni 2018 en net als in 2017 onder leiding
van Marie Jose Ruiken (Provincie Gelderland; secretaris voor het Gelders Energie akkoord),
worden de aanwezigen geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast worden de
bewoners gevraagd of zij het initiatief voor een duurzaam warmtenet voor de Benedenbuurt
ondersteunen. Nagenoeg alle aanwezigen, ruim 100 en verdeeld over alle straten, tekenen de
steunbetuiging. Na twee weken stond de teller op bijna 200, 44% van het totaal aantal
huishoudens in het projektgebied.
Impressies van de informatiebijeenkomst op 11 juni 2018:

Er leven veel vragen in de zaal

De getekende steunbetuigingen blijven binnenkomen…
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Hoe werkt zo’n warmte-afleverset eigenlijk?

Samenwerking gemeente Wageningen en de Woningstichting
Er zijn in Nederland veel buurten zoals de Benedenbuurt en die staan allemaal voor dezelfde
uitdaging. In de Benedenbuurt wordt geprobeerd een oplossing te realiseren die past bij de
buurt. Tegelijkertijd wordt er veel geleerd wat toepasbaar is in al die andere buurten in
Wageningen en de rest van Nederland. Daarom krijgt de buurt in dit proces ondersteuning van
de Gemeente Wageningen, de Woningstichting, Provincie Gelderland, en de Rijksoverheid.
Op 21 juni 2018 is daartoe een intentieverklaring door de Buurt Energie Coöperatie i.o. en de
Gemeente Wageningen en de Woningstichting ondertekend. De organisaties spreken hierin de
gezamenlijke ambitie uit “om in de wijk Benedenbuurt een warmtenet aan te (laten) leggen
gekoppeld aan een duurzame warmtebron waar zoveel mogelijk van de grofweg 500
woningen kostenneutraal op aan kunnen sluiten.” De Gemeente Wageningen en de
Woningstichting spreken daarbij ook uit dat zij zeer positief staan ten opzichte van het projekt
omdat het uit de bewoners zelf is ontstaan.

Beoogd coöperatievoorzitter Theo de Bruijn (l), wethouder Anne
Janssen (m) en Annelies Barnard van de Woningstichting (r)
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2 Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A. (WOW)
Oprichting coöperatie
Om het groeiende initiatief een passende vorm te geven is op 28 augustus 2018, conform
intentieverklaring, door zes buurtbewoners een buurtcoöperatie opgericht, de coöperatie
Warmtenet Oost-Wageningen U.A. (WOW). De coöperatie versterkt onder meer de positie
van de buurt in onderhandelingen met andere partijen en maakt het mogelijk om de
bewonerswerkgroepen aan te sturen en opdrachten te geven aan onderzoeksbureaus.

Wanka Lelieveld ondertekent de statuten bij de notaris en is daarmee het eerste lid van de zojuist opgerichte
coöperatie WOW

De samenstelling van het eerste bestuur en van de werkgroepen, die al voor de oprichting van
de coöperatie aktief waren, is te vinden in bijlage III. Voor een overzicht naar nieuwsbrieven,
bijeenkomsten en media wordt verwezen naar bijlage IV.
De organisatie en invulling van de coöperatie is in volle gang. Om ambitie, doelen en
oplossingen helderder te krijgen, heeft het bestuur Jan Hof gevraagd een aantal sessies te
organiseren over de conflictpiramide. De basis van deze piramide zijn de ‘oplossingen’,
daarboven staan achtereenvolgens criteria, doel en probleem/ambitie. In de praktijk wordt snel
gesproken over oplossingen, terwijl de rest van de piramide, zoals bijvoorbeeld criteria, veelal
niet wordt gedeeld, hetgeen tot misverstanden kan leiden.
Toekenning subsidie
Op 1 oktober 2018 krijgt de gemeente Wageningen bericht dat 5,3 miljoen euro subsidie van
BZK (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is toegekend aan het
initiatief van de Benedenbuurt. De Benedenbuurt is daarmee officieel één van de 27 wijken in
Nederland die deelnemen aan het programma ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’. De realisatie
van een warmtenet komt hiermee een stuk dichterbij.
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Taart om de toekenning van de subsidie te vieren!

Aanmoedigingsprijs dagblad Trouw
En als of de subsidie nog niet genoeg was, mocht Wanka Lelieveld op 10 oktober 2018 in
Pakhuis de Zwijger te Amsterdam van dagblad Trouw de aanmoedigingsprijs voor de
categorie ‘lokale initiatieven’ in ontvangst nemen.

Aanmoedigingsprijs Trouw Duurzame 100, 10 oktober 2018
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ALV
Op 19 november 2018 is de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de coöperatie
WOW gehouden, daaraan nemen 40 leden deel. Het bestuur en het projektteam worden
voorgesteld. Theo de Bruijn treedt deze vergadering af als voorzitter om plaats te nemen in
het projektteam. Melitta Steenhuis wordt unaniem aangenomen als nieuw bestuurslid.
De vooraf rondgemailde begroting wordt toegelicht. Er is uitgegaan van 5000 euro subsidie
van de gemeente en 75 leden. De contributie tot en met 2019 is door het bestuur vastgesteld
op 10 euro. De begroting wordt unaniem goedgekeurd.
Tijdens de ALV had de coöperatie 81 leden, eind 2018 is het aantal opgelopen tot 94.
Bestuurlijk startmoment
Op 3 december 2018 vond een bestuurlijk startmoment plaats met de coöperatie WOW, de
Gemeente Wageningen en de Woningstichting. Hierbij zijn onder andere taken en
verantwoordelijkheden besproken in het proces naar de totstandkoming van een warmtenet in
de Benedenbuurt. Belangrijk werk in dit verband is geweest het eind 2018 opstellen van een
offerte-aanvraag voor adviesbureaus om ondersteuning bij het trajekt tot aan de aanbesteding
van de aanleg van het warmtesysteem.
Koninklijk bezoek
Volledig overvallen in positieve zin is de coöperatie WOW op 13 december 2018 door het
bezoek van de Koning aan de Kamperfoelielaan ten huize van Blair van Pelt en Wanka
Lelieveld. De Koning toonde grote belangstelling in het initiatief en de organisatie van de
bewoners in coöperatief verband, had zich goed voorbereid en stelde vele vragen.

Koninklijk bezoek op de Kamperfoelielaan
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3 Tot slot
Er is nog veel onduidelijk: welk temperatuurbereik moet het warmtenet precies hebben? Hoe
zorgen we ervoor dat het warmtenet 'meegroeit' met steeds energiezuiniger huizen? Wat is de
meest geschikte duurzame bron voor onze buurt? Er wordt volop samengewerkt met experts
en onderzoeksbureaus om deze en andere vragen verder uit te werken.
De coöperatie WOW vindt het belangrijk dat de zoektocht naar een alternatieve
energievoorziening voor de Benedenbuurt zo open en transparant mogelijk gebeurt. Daarom
nodigt de coöperatie alle buurtbewoners uit om aan te sluiten en mee te doen. Ook wordt er
zoveel mogelijk informatie gedeeld via onze webpagina. Alleen op deze manier blijft het een
project van de hele buurt.
Informatie over de coöperatie WOW:
Website: www.cooperatieWOW.nl
Email: warmtenet.ow@gmail.com
KvK nummer: 72463678
Bankrekeningnummer: NL 81 TRIO 0379 4024 40 t.n.v. Coöperatie Warmtenet oostWageningen U.A.
Postadres: Churchillweg 1, 6707 JA Wageningen
Verantwoording foto’s: pagina 5/6, 7 en 13, Ronald van Dokkum; pagina 6 en 11, Gemeente
Wageningen; pagina 8, Wanka Lelieveld; pagina 9, Guy Ackermans.
Ontwerp illustratie pagina 13: Jan Janssen
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Bijlage I De Benedenbuurt (‘struiken’ deel)
De Benedenbuurt(‘struiken’ deel) is een ruim opgezette en groene wijk, gebouwd in de jaren
’50. Oorspronkelijk werd er vooral met kolen verwarmd; dit was nog voordat Nederland
massaal overstapte op aardgas.
Omdat de aanleg van het warmtenet gekoppeld is aan de rioolvervanging, is het projectgebied
ook bepaald door de rioolwerkzaamheden. Het gaat om het deel van de Benedenbuurt dat
wordt afgebakend door de wegen Diedenweg, Geertjesweg, Postjesweg en Ritsema Bosweg
(zie afbeelding en tabel) en omvat rond 500 wooneenheden, onder te verdelen in 170
huurwoningen, 220 grondgebonden koopwoningen en 108 appartementen, verdeeld over 18
VVE’s.

Benedenbuurt (‘struiken’ deel) – projektgebied binnen het vierkant Diedenweg, Geertjesweg, Postjesweg en
Ritsema Bosweg

11

1

Straatnaam

Postcode/huisnummer

Bouw

Postjesweg

6706BT (2-22)
6706BV (24-54)

1x vrijstaand
26x 2-onder-1-kap

Diedenweg

6706CH (51-65)
6706CJ (67-81)
6706CK (83-97)
6706CL (99-113)
6706CM (115-121)

6 blokken van elk 18 appartementen
(3 portieken per blok, 6
appartementen per portiek)

Ritsema Bosweg

6706BC (39-57)
6706BD (59-77)
[6706BB (nr. 37B)]

3x vrijstaand
18x 2-onder-1 kap

Harnjesweg

6706AS (83, 87, 89)

1x vrijstaand
2x 2-onder-1 kap

Sleedoornplantsoen

6706CB (1-15)
6706CC (2-14)

1x vrijstaand
14x 2-onder-1 kap

Pootakkerweg

6706BW (1-31)
6706BX (2-32)

12x 2-onder-1 kap
20x 2-onder-1 kap

Lijsterbeslaan

6706CD (1-15)
6706CE (2-24)

8x 2-onder-1 kap
12x 2-onder-1 kap

Kamperfoelielaan

6706 CV (1-23)
6706CW (2-24)
6706CX (26-44)

12x 2-onder-1 kap
12x 2-onder-1 kap
4x 2-onder-1 kap 6x 2-onder-1 kap

Ribeslaan

6706CG (1-11)
6706CG (2-12)

6x 2-onder-1 kap
6x in rij van 3

Prunusstraat

6706CA (1-7)
6706CA (2-12)

4x 2-onder-1 kap
6x 2-onder-1 kap

Goudenregenstraat

6706BZ (1-7)
6706BZ (2-8)

4x 2-onder-1 kap
4x 2-onder-1 kap

Meidoornplantsoen

6706DA (1-19)
6706DB (21-51)
6706DC (2-20)
6706DD (22-40)

10x 2-onder-1 kap
10x 2-onder-1 kap; 6x in rij van 3
10x 2-onder-1 kap
4x 2-onder-1 kap; 6x in rij van 3

Bremlaan

6706DE (1-11)
6706DE (2-14)

6x 2-onder-1 kap
4x 2-onder-1 kap; 3x in rij van 3

Drouwlaan 1

6706DG (1-19)
6706DH (21-35)
6706DJ (2-30)

2 rijen boven/beneden
2 rijen boven/beneden
15x in rij van 3

Jasmijnplantsoen

6706DK (1-23)
6706DL (2-28)

12x 2-onder-1 kap
14x 2-onder-1 kap

Berkenlaan

6706DM (1-27)
6706DN (2-28)

14x 2-onder-1 kap
14x 2-onder-1 kap

In de oneven nummers zijn er ook enkele eengezinswoningen; nog uit te zoeken hoeveel en welke
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Bijlage II Een collectief warmtesysteem
Ruwweg bestaat een collectief warmtesysteem uit drie onderdelen (zie figuur onder de tekst,
die is gepresenteerd op de bewonersavond op 11 juni 2018), te weten:
1) bron: welke duurzame bronnen kunnen worden toegepast om het water op temperatuur te
brengen?
2) net: het distributienetwerk, dat het warme water tot aan de huizen brengt;
3) aflevering: door middel van een afleverset komt het warme water in huis voor verwarming
en tap.
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Bijlage III Samenstelling bestuur, projektteam en werkgroepen
Bestuur
Theo de Bruijn (voorzitter, tot 19 november)
Annelien van der Meer (penningmeester en vanaf 19 november vice-voorzitter)
Ronald van Dokkum (secretaris)
Jan Janssen
Melitta Steenhuis (per 19 november)
Nel Tiemens
Projektteam
Theo de Bruijn
Robert-Jan Geerts
Wanka Lelieveld
Craig Savy (ZEBRA, adviseur)
Werkgroepen
Communicatie
Cobie de Bakker
Melitta Steenhuis
Sanne Meelker (gemeente Wageningen)
Gertrude van Ginkel (Woningstichting)
Ellen Lamers (Woningstichting)
Financiën
Ronald van Dokkum
Jan Hof
Annelien van der Meer
Governance
Rita van Biesbergen
Paul Goedhart
Renske Hijbeek
Ad hoc groep Statuten
Gera de Bruijn
Theo de Bruijn
Ronald van Dokkum
Wanka Lelieveld
Lex Hoefsloot (Coöperatie ValleiEnergie U.A., adviseur)
Ad hoc groep HR (Huishoudelijke Reglement)
Gera de Bruijn
Marcel Cramer
Jan Janssen
Jan Hof
Techniek
Gera de Bruijn
Robert-Jan Geerts
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Jan Janssen
Wanka Lelieveld
Wouter Meijninger
Jan Oude Voshaar
Wim Rouwenhorst
Nel Tiemens
Albert Zijlstra
Craig Savy (ZEBRA, adviseur)
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Bijlage IV Nieuwsbrieven, (bewoners)bijeenkomsten en media
Nieuwsbrieven
Nummer 1, november 2017
[Nummer 2, -]
Nummer 3, februari 2018
Nummer 4, mei 2018
Nummer 5, 21 juni 2018
Nummer 6, oktober 2018
Bewonersbijeenkomsten
8 november 2017
11 juni 2018
Overige bijeenkomsten in 2018 (titel, organisator, locatie indien buiten
Wageningen)(niet limitatieve opsomming)
9 januari: Wijkschouw met Linthorst Techniek, coöperatie WOW i.o.;
12 en 13 januari: Seminar “Kansen voor coöperatieve wijkverwarming en wat kunnen we
leren van de ervaringen van Europese collega coöperaties” (inclusief bezoek Thermobello),
ODE decentraal, Culemborg;
22 februari: “Warm Wageningen: Hoe houden we Wageningen warm zonder aardgas”,
Gemeente Wageningen;
26 februari: Wandeling door de wijk met een warmtecamera, coöperatie WOW i.o.;
15 september: Heidag voor coöperatiebestuurders, HierOpgewekt, Driebergen;
17 september: Ronde tafelgesprek “Initiatief Benedenbuurt”, Gemeente Wageningen;
24 oktober: Bezoek Provinciale statenleden, Gelders Energieakkoord (GEA);
12 november: Politieke avond: Ronde tafel- en opiniegesprek “Opinienotitie Duurzaam
coöperatief warmtenet Benedenbuurt”, Gemeente Wageningen;
23 november: Evenement Hier opgewekt, HierOpgewekt, Bussum;
28 november: “Energie duurzaam en betaalbaar” met Diederik Samsom, PvdA;
13 december: Bezoek Koning Willem Alexander.
Media in 2018
30 juni: uitzending https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/517081/?no_cache=1
(met o.a. Robert-Jan Geerts en Wanka Lelieveld);
September: http://wageningenduurzaam.nl/wageningenwoontduurzaam/wpcontent/uploads/sites/2/2018/10/SER_magazine_9_2018_benedenbuurt.pdf
(interview met Theo de Bruijn);
3 oktober: https://www.gelderlander.nl/wageningen/de-benedenbuurt-in-wageningen-kanvan-het-gas-af-dankzij-subsidie~a5a1b4cf/
(interview met Theo de Bruijn en Wanka Lelieveld);
10 en 11 oktober: https://www.youtube.com/watch?v=q4WPHhQ86wM
(uitreiking aanmoedigingsprijs van dagblad Trouw) en speciaal katern ‘De duurzame 100’ van
dagblad Trouw https://www.trouw.nl/groen/met-de-hele-wijk-van-het-gas-af-in-wageningendoen-ze-het-gewoon~a3fab569/ (interview met WOW bestuurs- en projectteamleden);
9 november: http://mugmedia.nl/benedenbuurt-aardgasvrij/
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(interview met o.a. bestuurs- en projectteamleden).
Deze video is een van meerdere opnames die Mugmedia door het jaar heen heeft gemaakt
over verschillende processen/evenementen in de wijk.
13 december: diverse media naar aanleiding van het bezoek van de Koning:
https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2018/12/13/koning-bezoekt-drie-sociaalmaatschappelijke-projecten-in-wageningen
https://hoogenlaag.nl/lokaal/koning-voor-werkbezoek-naar-wageningen-525722
https://www.vorsten.nl/2018/12/13/koning-houdt-goed-gevoel-over-aan-werkbezoek/
https://gpdhome.typepad.com/nieuwsberichten/2018/12/koning-op-stap-in-wageningen.html
https://www.vorsten.nl/2018/12/13/koning-bezoekt-burgerinitiatieven-in-wageningen/
https://www.gelderlander.nl/wageningen/willem-alexander-duikt-op-inwageningen~a679edcb/
https://www.regioonline.nl/regio-arnhem/koning-bezoekt-drie-sociaal-maatschappelijkeprojecten-in-wageningen/
https://www.gelderlander.nl/video/kanalen/degelderlander~c320/series/snelnieuws~s984/koning-verrast-actieve-wageningers~p59856
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