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Voorwoord 
 
Een kleine drie weken na het onverwacht koninklijk bezoek aan de coöperatie Warmtenet 
Oost-Wageningen (WOW) begint het verslagjaar 2019.  
 
Het is een jaar geweest met veel ontwikkelingen. Zo heeft de coöperatie inmiddels ruim 100 
leden, hebben we een logo voor de herkenbaarheid, is de kijkwoning aan de 
Kamperfoelielaan door een paar honderd personen bezocht, zijn er 4 nieuwsbrieven 
gemaakt en meer dan 1000 mails verstuurd. 
 
Daarnaast hebben we met diverse partijen een basisontwerp van het warmtenet, inclusief 
de bron en de aansluitingen in huis, uitgetekend. En we zijn gestart met de schetsen van 
governance scenario’s, modellen over zeggenschap en eigenaarschapsverhoudingen.  
 
Het jaarverslag 2019, dat voor u ligt, is gemaakt om u te informeren over wat er zoal in het 
afgelopen jaar is gebeurd.  
 
 
Joris Fortuin, 
Voorzitter coöperatie WOW, 
Wageningen, mei 2020 
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1 Het warmtenet: bron, netwerk en aansluiting 
 
Basis ontwerp warmtenet 
Na diverse presentaties van een aantal adviesbureaus op 1 februari 2019 is in opdracht van 
de gemeente Wageningen, de Woningstichting en de coöperatie WOW het bureau RHDHV 
aan de slag gegaan om te kijken of de plannen voor een eigen warmtenet technisch en 
financieel haalbaar zijn. Op 11 maart 2019 vond in Ons Huis de kick-off plaats, waarin RHDHV 
o.a. in ging op een van de hoofdopdrachten: ontwerp van het basisnet. Veel vragen moeten 
worden beantwoord: met welke temperatuur moet het water door het netwerk gaan, welke 
bronkeuze is realistisch, hoe komt de aansluiting in de woningen eruit te zien, moeten de 
woningen een bepaalde mate van isolatie hebben om het geheel technisch en financieel te 
laten slagen, etc. 
 
 

 
In groepen in gesprek over ambities, zorgen, kansen en vragen tijdens de kick-off op 11 maart 2018 
 
 
Mogelijke richtingen van een basisnet worden gespiegeld aan de kernwaarden van de 
coöperatie WOW. Deze kernwaarden worden tijdens de ALV op 13 mei 2019 vastgesteld.  
 
Eind oktober 2019 rondt RHDV zijn rapport af, waarin ingegaan wordt op onder meer het 
opweksysteem, het warmtenet en de business case. RHDHV concludeert dat het warmtenet 
inclusief bron technisch haalbaar is. Ook toont de business case aan dat het warmtenet 
financieel haalbaar is met een onzekerheidsmarge van 30%. Een dergelijke marge is volgens 
RHDHV gebruikelijk bij de ontwikkeling van een basisontwerp. Na ontwikkeling van een 
detailontwerp en wanneer de exacte financieringsvoorwaarden bekend zijn, kan een 
propositie-voorstel richting bewoners worden gedaan. Voordat kan worden overgegaan naar 
de aanbestedingsfase, dient een keuze te worden gemaakt in governance modellen. RHDHV 
heeft ruwweg een drietal mogelijkheden geschetst, waarbij behoud van zeggenschap 
uitgangspunt is geweest. 
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Buurtsafari Vonk 14 april 2019 
Op 14 april 2019 vond de buurtsafari ‘Vonk’ plaats. Een geslaagd evenement waaraan 
ongeveer 100 bewoners hebben deelgenomen. Naast informatie over opwekking van 
energie waren op diverse plekken in de wijk theatervoorstellingen zoals bijvoorbeeld over 
keuzestress en vliegschaamte. Aan de hand van klei-opdrachten werden elders in de wijk 
bewoners in vogelvlucht meegenomen over hoe mensen door de eeuwen heen hun huizen 
verwarmen.  
 
 

 
Principe van een warmtenet           Samen een warmteringleiding kleien? 
 
 
Een korte video over het evenement kunt u terugkijken op 
www.youtube.com/watch?v=NR9T1rqBzaE. 
 
 
Bewonersbijeenkomst 4 juli 2019 
De mussen vielen van het dak op 4 juli 2019, maar toch kwamen meer dan 50 bewoners naar 
de wijkbijeenkomst in Ons Huis. Wethouder Anne Janssen, directeur Annelies Barnard van 
de Woningstichting en bestuurslid van de coöperatie WOW Annelien van der Meer (3 A’s) 
stipten het belang van de samenwerking in dit project aan. Het projectteam hield een 
presentatie en daarna konden de aanwezigen individueel in gesprek met de gemeente, de 
Woningstichting of de coöperatie WOW. 
 

 
Ideeën peilen tijdens de bewonersavond 
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Kijkwoning kamperfoelielaan 40 
Van 15 augustus 2019 tot 15 april 2020 heeft de Woningstichting een woning beschikbaar 
gesteld aan Coöperatie WOW, Kamperfoelielaan 40. In deze woning kunnen bewoners en 
geïnteresseerden ervaren en zien hoe een woning zonder gas eruit ziet.  
 

Vanaf 15 september 2019 (na de vakantieperiode) zijn 
wijkbewoners samen met het projectteam en bestuur van de 
coöperatie aan de slag gegaan om de woning geschikt te maken 
als kijkwoning. Zo is er geschilderd, internet aangesloten, 
koffie/thee faciliteiten aangeschaft, schoongemaakt, meubilair 
gekocht (grotendeels tweedehands), gordijnen opgehangen en 
is de woning aangekleed met foto’s van de wijk.  

 
Bij de opening op 3 oktober 2019 waren wethouder Anne Janssen, directeur van de 
Woningstichting Annelies Barnard, bestuur coöperatie WOW, 86 bewoners en de lokale pers 
(Gelderlander/Stad Wageningen) aanwezig. Bovendien heeft een aantal leveranciers verteld 
over mogelijkheden tot verduurzamen van het huis (KZ, Masters in Solar, TKE en Van der 
Zandt keukens). 
 
Een aantal bewoners heeft tijdens de opening via een workshop begeleid door Nel Tiemens 
ideeën ontwikkeld voor een logo voor de coöperatie WOW. Een vormgever heeft op basis 
daarvan een aantal voorstellen gedaan en daaruit heeft het bestuur gekozen. 
 

 
Bestuurders aan het puzzelen      Moodboard van verzamelde ideeën voor een logo 
 
 
In de kijkwoning zijn diverse materialen rondom verduurzaming van de woning uitgestald in 
een kleine showroom. Met de start van het stookseizoen is de woning van het gas afgehaald 
door een afleverset te plaatsen in plaats van een CV ketel. Gedurende de wintermaanden 
werd deze afleverset getest. 
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Vanaf 29 oktober 2019 is elke week een straat op 
bezoek geweest. Buren konden zo met elkaar in 
gesprek en ervaren wat wonen zonder gas voor hen 
betekent. De avonden zijn wisselend bezocht. Soms 
was de huiskamer “vol” met 13 belangstellenden, 
soms waren er slechts 2 bewoners aanwezig. Iedereen 
die de woning heeft bezocht was enthousiast. Ook is 
het een uitermate geschikte locatie gebleken om te 
overleggen met het projectteam, bestuur van de 
coöperatie WOW als ook de werkgroepen. 

 
Gesprekken met marktpartijen worden hier ook gevoerd. Vanaf de opening tot en met eind 
december 2019 zijn er 7 huiskamerbijeenkomsten geweest, meer dan 40 overlegmomenten 
en zijn er meer dan 100 mensen op bezoek geweest. 
 
Huisbezoeken 
Samen met lokale energie adviseurs zijn verschillende woningen in de Benedenbuurt 
bezocht. In eerste instantie vond dat plaats in het kader van het onderzoek dat RHDHV heeft 
uitgevoerd om te weten te komen wat het ‘DNA’ van de woningen is: zijn de woningen 
comfortabel te verwarmen bij een temperatuur van 70 oC en wat zou aan woningen moeten 
worden gedaan wanneer dat niet het geval is. Daarnaast wilden we zicht krijgen op de wijze 
waarop woningen op een goede manier fysiek aangesloten kunnen worden op een 
warmtenet. Op die manier hebben we 20 woningen bezocht. Gaandeweg kregen echter 
steeds meer bewoners interesse in een dergelijk bezoek om meer te weten te komen over 
hun eigen woning en hebben we nogmaals ongeveer 20 woningen bezocht.  De belangrijkste 
conclusie van deze bezoeken is dat 70 oC aanvoer temperatuur voor veel woningen het 
overgrote deel van de tijd ruim voldoende is om comfort te kunnen behouden. 
 
Contact VvE’s Diedenweg 
Het blijft een uitdaging om de coöperatie WOW en het initiatief van een warmtenet onder 
de aandacht te brengen bij het overgrote deel van de bewoners/eigenaren van de 
appartementen aan de Diedenweg. Samen met een klein aantal gedreven bewoners is een 
succesvolle aanvraag gedaan voor een subsidie van energiescans voor alle VvE’s aan de 
Diedenweg. De scans worden in 2020 uitgevoerd en leveren een advies op over het 
verbeteren van de woningen. In dat advies wordt uitdrukkelijk de aansluiting op een 
warmtenet meegenomen.   
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2 Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen (WOW) 
 
Op- en uitbouw van de coöperatie WOW 
Buurtbewoners van de Benedenbuurt (‘struiken’ deel, zie bijlage I) hebben zich in augustus 
2018 verenigd in de coöperatie Warmtenet Oost Wageningen (WOW) om de belangen van 
de bewoners inzake de energietransitie in de wijk effectief te kunnen behartigen. 
 
De opbouw van de coöperatie heeft in het verslagjaar een duidelijkere en stevigere vorm 
gekregen. Overleggen tussen het bestuur en projectteam, met gemeente Wageningen en 
Woningstichting zijn beter gestroomlijnd, de coöperatie heeft de website verder ontwikkeld, 
een logo gekregen en de communicatie is geprofessionaliseerd. Het projectteam overlegt 
wekelijks met de gemeente en de Woningstichting en een maal per maand komen de 
bestuurders van de gemeente, de Woningstichting en de coöperatie WOW bijeen. Sinds de 
zomervakantie vergadert het bestuur van de coöperatie WOW tweewekelijks met het 
projectteam en indien nodig gevolgd door een bestuursoverleg.  
 
ALV 
In 2019 zijn twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van de coöperatie WOW 
georganiseerd, 13 mei en 28 november 2019. Op 13 mei zijn circa 40 van de 96 leden 
aanwezig. Er zijn twee wisselingen in het bestuur: Jan Janssen treedt af als bestuurslid, en 
Joris Fortuin treedt toe als voorzitter (zie ook bijlage II). Verder worden het jaarverslag 2018, 
de jaarrekening en de kernwaarden voor het realiseren van het warmtenet gepresenteerd 
en goedgekeurd. Deze en andere documenten zijn te vinden op de website. 
 
Op 28 november 2019 treedt Melitta Steenhuis af als bestuurslid en treedt Dorothé Jacobs 
tot het bestuur toe. Het projectteam is per half juni uitgebreid met Lilian Oostveen. Zij houdt 
zich bezig met de communicatie en ondersteunt het projectteam. Tijdens deze ALV wordt 
het Huishoudelijke Reglement (HR) van de coöperatie besproken en goedgekeurd. De 
begroting van 2020 gepresenteerd. Hierbij is uitgegaan van 110 leden, waarbij de contributie 
is vastgesteld op 10 euro voor 2020. Ook het logo van de coöperatie is onthuld. Verder is het 
rapport van RHDHV over het basis ontwerp warmtenet besproken en zijn afgevallen 
alternatieven van bronnen toegelicht. Circa 45 leden van de ruim 100 leden waren present. 
 

 
ALV op 28 november 2019  
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3 Vooruitblik 
Na diversen vooronderzoeken en studies zullen in 2020 keuzes moeten worden gemaakt, 
onder andere met betrekking tot de bronlocatie, de aanbesteding van de aanleg van het 
warmtenet en de bewonerspropositie. Ook moet meer helderheid komen over hoe de 
beheerstructuur van het warmtenet eruit moet komen te zien. 
 
Het bestuur van de coöperatie vindt het belangrijk dat het project naar een alternatieve 
energievoorziening voor de Benedenbuurt een breed gedragen project is. Daarom nodigen 
we alle buurtbewoners uit om aan te sluiten en mee te doen. Ook wordt er zoveel mogelijk 
informatie gedeeld via onze webpagina (o.a. nieuwsbrieven, zie bijlage III), krijgen de 
huiskamerbijeenkomsten in de kijkwoning een vervolg en zullen thema-avonden worden 
georganiseerd. 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 oost-
Wageningen U.A. 
Postadres: Churchillweg 1, 6707 JA  Wageningen 
 
 
Verantwoording foto’s: voorblad (opening kijkwoning met wethouder gemeente 
Wageningen Anne Janssen, directeur Woningstichting Annelies Barnard en voorzitter 
coöperatie WOW Joris Fortuin) en pagina 6, Els Oude Voshaar; pagina 4 en 5, Ronald van 
Dokkum; pagina 5, 6, 7 en 8, Lilian Oostveen 
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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. Het zogenaamde projectgebied wordt afgebakend door de wegen Diedenweg, 
Geertjesweg, Postjesweg en Ritzema Bosweg (zie afbeelding) en omvat rond 446 
wooneenheden, onder te verdelen in: 170 huurwoningen, 168 koopwoningen en 108 
appartementen. 
 

 
Benedenbuurt (‘struiken’ deel) – projectgebied binnen het vierkant Diedenweg, Geertjesweg, Postjesweg 
en Ritzema Bosweg (bron: RHDHV) 
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Bijlage II Samenstelling bestuur, projectteam en werkgroepen 
 
Bestuur 
Joris Fortuin (voorzitter, vanaf 13 mei) 
Annelien van der Meer (penningmeester, vice-voorzitter tot 13 mei) 
Ronald van Dokkum (secretaris) 
Dorothé Jacobs (vanaf 28 november) 
Jan Janssen (tot 13 mei) 
Melitta Steenhuis (tot 28 november) 
Nel Tiemens 
 
Projectteam 
Theo de Bruijn 
Robert-Jan Geerts 
Wanka Lelieveld 
Lilian Oostveen (vanaf 15 juni) 
 
Werkgroepen 
De coöperatie kent diverse werkgroepen, waaronder de werkgroep Communicatie, 
Financiën, Governance en Techniek. Diverse bewoners vanuit de Benedenbuurt en leden van 
de coöperatie zijn betrokken bij deze werkgroepen en in een enkel geval een ad hoc groep, 
zoals bijvoorbeeld de ad hoc HR (Huishoudelijk Reglement). Deze werkgroepen komen op 
gezette tijden of indien nodig bijeen. De werkgroep Communicatie komt het meest 
regelmatig bijeen. Bij deze werkgroep zijn ook de Woningstichting en de gemeente 
aangehaakt. 
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Bijlage III Nieuwsbrieven, (bewoners)bijeenkomsten en media 
 
Nieuwsbrieven en bewonersbijeenkomst 
In 2019 zijn 4 nieuwsbrieven verschenen. De nieuwsbrieven en het verslag van de 
bewonersbijeenkomst op 4 juli 2019 zijn te vinden op de website. 
 
Overige bijeenkomsten in 2019 (titel, organisator, locatie)(niet limitatieve opsomming) 
Hieronder worden enkele bijeenkomsten genoemd waar bestuursleden en/of 
projectteamleden aan hebben deelgenomen. De vele contacten met exploitanten, 
leveranciers, adviesbureaus worden hier niet genoemd. Ook is de coöperatie lid van diverse 
platforms als Energie Samen en Hier opgewekt. Ook bijeenkomsten van deze platforms 
worden niet allemaal opgesomd. 
 
9 februari: Bezoek aan Thermobello, Thermobello, Culemborg; 
14 februari: Energietransitie in Gelderland,  Community of Practice van Wijk van de 
toekomst (GEA), Arnhem; 
28 februari: Lezing over ultradiepe geothermie, De Nieuwe Aanpak (DNA), Arnhem; 
4 april: Hoe een warmtenet te realiseren met de decentralisatie uitkering (proeftuinsubsidie 
BZK), tussentijdse evaluatie van proeftuinproject met BZK, EZ en RVO, Utrecht; 
20 juni: Hoe verhouden zich onbezoldigd vrijwilligerswerk en betaalde menskracht van 
buiten of buiten de wijk, Community of Practice van Wijk van de toekomst (GEA), Nijmegen; 
11 september: Nieuwe omgevingswet, wijk van de toekomst,  Community of Practice van 
Wijk van de toekomst (GEA), Arnhem; 
14 september: Heidag voor coöperatiebestuurders, Hier Opgewekt, Driebergen-Zeist; 
23 september: Kennissessie rekenmodellen, GEA, Arnhem; 
27 september: ALV Energie Samen, Energie Samen, Utrecht; 
1 november: Kennissessie BUCA (Business Case) warmtenet, Hier opgewekt, Utrecht; 
9 november: Klimaatkoffie bij Veerkracht, een groep buren die proberen om elkaar te 
ondersteunen bij het duurzamer wonen, Wageningen; 
29 november: Klimaatakkoord: Hoe dan? Zo dus! 8ste Editie Evenement Hier Opgewekt, 
Bussum; 
11 december: Gebiedsontwikkeling, georganiseerd door de gemeente Wageningen. 
 
Media 
De Benedenbuurt en de coöperatie WOW zijn een aantal keren in het nieuws geweest, zie 
hieronder (een overzicht van artikelen en filmpjes is te vinden op de website): 
23 mei: https://www.gelderlander.nl/wageningen/warm-water-van-parenco-naar-5-450-huizen-in-
wageningen~a776364f/; 
11 juni: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/7-tips-voor-het-organiseren-van-een-warmte-
initiatief-geleerde-lessen-uit; 
september: https://cooperatiewow.nl/wp-content/uploads/2019/09/Artikel-Stichting-
Warmtnetwerk-en-WOW.pdf; 
8 oktober: https://www.gelderlander.nl/wageningen/van-het-aardgas-af-een-industriele-
warmtepomp-houdt-straks-de-benedenbuurt-warm~ad121afa/; 
9 oktober: https://www.stadwageningen.nl/nieuws/algemeen/837283/benedenbuurt-wil-van-het-
gas-af-; 
2019: https://cooperatiewow.nl/programma-aardgasvrije-wijken-en-de-benedenbuurt-in-beeld/. 


