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Voorwoord 
 
Een bijzonder jaar, 2020. Door de coronapandemie hebben we vanaf maart elkaar vrijwel 
niet fysiek kunnen ontmoeten. En dat in een proces waarin we bewonersparticipatie hoog in 
het vaandel hebben staan. 
 
Gelukkig konden we via een noodwet de Algemene Ledenvergaderingen online laten 
plaatsvinden. Niet ideaal, maar uiteindelijk mooi dat we op deze manier de voortgang in de 
ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie in onze wijk erin konden houden. 
 
Want die ontwikkelingen waren er zeker. Om in coronatermen te spreken: in de loop van het 
jaar kwam de R-faktor ruim boven de 1 uit. Na de afronding van de beslissing over de 
bronlocatie zijn we met de zogenaamde Beauty Contest de volgende fase ingegaan: wie wil 
met ons het warmtebedrijf in de Benedenbuurt mede vorm gaan geven? 
 
U leest het allemaal in voorliggend jaarverslag. Veel leesplezier gewenst! 
 
 
Joris Fortuin, 
Voorzitter coöperatie WOW, 
Wageningen, maart 2021 
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1 Het warmtenet: bron, netwerk en aansluiting 
 
Thema-avonden over het warmtenet 
In 2020 zijn er in totaal vier thema-avonden georganiseerd. Oorspronkelijk was voor begin 
2020 een eerste serie van vier gepland, maar door de coronapandemie moesten de avonden 
in maart en april worden geannuleerd. Op 20 januari stond het basisontwerp op de agenda. 
Adviesbureau RHDHV, dat het basisontwerp heeft gemaakt was die avond aanwezig. Een 
drukbezochte avond waarin 35 bewoners in gesprek gingen over het RHDHV-rapport. Ook de 
locatie van de bron was onderwerp van de discussie. 

 

 
Presentatie en discussie over het basisontwerp op 20 januari 2020 in de kijkwoning 

 
 
Eigendom en beheer was het thema van de tweede thema-avond op 20 februari. Na een 
presentatie volgde een levendige discussie. Er leven nog veel vragen, er is ook nog veel uit te 
zoeken, waarbij erkend wordt dat er in Nederland weinig tot geen ervaring is het in eigen 
beheer hebben van warmtenetten. Wel zijn de 24 aanwezige bewoners van mening dat het 
de moeite waard is door te gaan op de ingeslagen weg. 
 
Na de zomer is op 1 oktober een online thema-avond georganiseerd over ‘wie wordt onze 
warmtepartner?’. Ruim 30 bewoners spraken met bestuur, projectteam en adviseur over de 
criteria waaraan een partner moet voldoen. De feedback is verwerkt in de uitvraag aan 
bedrijven die interesse hebben, zie ook paragraaf Beauty Contest. 
 
De laatste thema-avond in 2020 was op 25 november waar een tussenstand is gegeven van 
de Beauty Contest.  
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Bronlocatie 
Een kleine tiental locaties in en rond de Benedenbuurt zijn onderzocht en beoordeeld op 
basis van technische vereisten, kosten, geluid e.d. Tijdens de ALV op 18 mei is de voorkeur 
uitgesproken voor het terrein van de Korfbalvereniging op de Eng aan de Dolderstraat als 
bronlocatie. Deze locatie lijkt de beste plek voor de WKO, de warmte-koude-opslag.  
 
Het college van B&W van de gemeente Wageningen is onder voorbehoud akkoord met de 
aankoop van de grond van de korfbalvereniging Wageningen. De aankoop is nog onder 
voorwaarde dat de gemeenteraad ook zijn toestemming geeft. Voordat het aan de raad 
wordt voorgelegd moet er eerst uitsluitsel komen over de resultaten van de proefboringen 
om te kijken of er mogelijke bodemvervuiling is en of de grond geschikt is om diep te boren 
voor de WKO. 
 
 

 
Proefboringen door het bedrijf IF Technology in de zomer 

 
 
Beauty Contest 
Bij de ontwikkeling van een warmtenet komt veel kijken, waarbij drie fasen te 
onderscheiden zijn: het ontwerp, de aanleg en het beheer. Hiervoor heb je voldoende kennis 
en vaardigheden nodig. Als coöperatie hebben we dat niet volledig in huis. Daarom is 
besloten om samen met de gemeente en de Woningstichting op zoek te gaan naar een 
partner die die, ons ontbrekende, kennis en ervaring kan aanvullen. 
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In de zoektocht naar deze warmtepartner die het beste bij ons past moeten we tegelijkertijd 
gaan ontdekken wat de beste manier is - dat wil zeggen met inachtneming van onze 
kernwaarden - waarop we met deze partij willen samenwerken. 
 
Na inwinning van adviezen hebben we besloten een zogenaamde ‘Beauty Contest’ uit te 
schrijven. Een ‘Beauty Contest’ is een verkiezing van de meest ideale warmtepartner. Extern 
adviseur Maya van der Steenhoven (https://particibeter.nl) heeft ons geholpen met het 
proces.  
 
Het proces verliep in drie fasen, te weten 1) voorselectie, 2) hoofdtoernooi (zie tekening) en 
3) finale. Half oktober is de uitvraag naar geïnteresseerde partijen gestuurd en is het via 
diverse media kanalen publiekelijk gemaakt. In totaal hebben 14 bedrijven interesse 
getoond. In de voorselectie zijn zeven daarvan gekozen die we, na een nadere kennismaking, 
hebben gevraagd een samenwerkingsvoorstel te schrijven.  
 
 

 
 
 
Begin januari 2021 is door de gemeente, de Woningstichting en de coöperatie WOW het 
bedrijf Kelvin/Greenspread unaniem als winnaar gekozen. 
 
Kijkwoning kamperfoelielaan 40 
Van 15 augustus 2019 tot 15 april 2020 heeft de Woningstichting een woning beschikbaar 
gesteld aan de coöperatie, Kamperfoelielaan 40. In deze woning kunnen bewoners en 
geïnteresseerden ervaren en zien hoe een woning zonder gas eruit ziet. Tot de 
coronapandemie medio maart is intensief van de kijkwoning gebruikt gemaakt: 
huiskamerbijeenkomsten per straat, thema-avonden, bestuursvergaderingen en andere 
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overleggen, testen met speciaal aangelegde afleverset, gesprekken met bedrijven etc. In 
januari en februari 2020 zijn er acht huiskamerbijeenkomsten geweest. De gepande 
bijeenkomst op 10 maart 2020 moest helaas worden geannuleerd.  
 
De Woningstichting heeft de termijn voor de kijkwoning verlengd. Zij heeft de kijkwoning tot 
april 2021 ter beschikking gesteld. Helaas is door de coronamaatregelen de woning maar 
beperkt te gebruiken.   
  
VvE’s Diedenweg 
Zoals in het vorig jaarverslag is aangekondigd zijn in de 2020 energiescans voor de flats aan 
de Diedenweg uitgevoerd. Daarnaast is in de tweede helft van het jaar een groot aantal 
appartementen bezocht door een energieadviseur. Verder hebben alle bewoners en 
eigenaren aan de Diedenweg een enquête ontvangen met vragen over energieverbruik, 
inrichting van de appartementen etc. Aan de hand van de resultaten volgt een rapport, dat 
in 2021 met de bewoners zal worden besproken.  
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2 Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen (WOW) 
 
Ontwikkeling van de coöperatie WOW 
De in 2019 ingezette op- en uitbouw van de coöperatie is in het verslagjaar voortgezet. 
Tweewekelijks vergadert het bestuur met het projectteam en indien nodig gevolgd door een 
bestuursoverleg. Het projectteam vergadert wekelijks met de gemeente en de 
Woningstichting en eenmaal per maand komen de bestuurders van de gemeente, de 
Woningstichting en de coöperatie bijeen.  
 
De tot 2019 georganiseerde bewonersavonden zijn vervangen door thema-avonden (zie 
hoofdstuk 1). De onderwerpen worden gaandeweg minder algemeen en door het 
organiseren van thema-avonden waarin we specifiek op een bepaald thema ingaan willen 
we bewoners enerzijds informeren en beogen we anderzijds reacties op te halen die we 
kunnen meenemen in het verdere proces. Voor de bredere communicatie hebben we met 
name de nieuwsbrieven, die in 2020 vier keer zijn verschenen en huis aan huis verspreid 
onder alle bewoners van het ‘struikendeel’ (zie bijlage I) van de Benedenbuurt.  
 
ALV 
In 2020 zijn twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van de coöperatie WOW 
georganiseerd, 18 mei en 25 november 2020. Op 18 mei zijn 33 van 121 leden aanwezig via 
een video-verbinding. Na instemming van de leden zijn Marc Haarsma en Frans Dinnissen 
toegetreden als nieuwe bestuursleden (zie ook bijlage II). Verder worden het jaarverslag 
2019 en de jaarrekening gepresenteerd en goedgekeurd. Belangrijk agendapunt vormde de 
keuze voor de bronlocatie. Een overgrote meerderheid stemde in met de voorgestelde 
locatie van de Korfbalvereniging aan de Dolderstraat. De diverse documenten zijn te vinden 
op de website. 
 
Op 25 november 2020 trad Annelien van der Meer af als bestuurslid en legde daarmee ook 
het penningmeesterschap neer. Met instemming van de leden nam Frans Dinnissen de 
functie van penningmeester op zich. De begroting van 2020 is gepresenteerd. Hierbij is 
uitgegaan van 110 leden, waarbij de contributie is vastgesteld op 10 euro voor 2021. Tijdens 
deze ALV is uitgebreid gesproken over de zogenaamde Beauty Contest (zie hoofdstuk 1). Een 
aantal leden liet weten geïnteresseerd te zijn hun kennis en expertise in te zetten bij de 
keuze van de finalist. Circa 30 leden van de 123 leden namen deel aan de online-ALV. 
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3 Vooruitblik 
Met de warmtepartner Kelvin/Greenspread zullen we in de eerste helft van 2021 een 
intentieovereenkomst en op basis daarvan een samenwerkingsovereenkomst opstellen. De 
hierin gemaakte afspraken zullen de basis vormen voor de verdere uitwerking van realisatie 
en exploitatie van het warmtesysteem. 
 
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) en zullen we 
thema-avonden blijven organiseren. Alleen op deze manier blijft het een project van de hele 
buurt. 
 
Of in coronatijden de huiskamerbijeenkomsten in de kijkwoning nog een vervolg kunnen 
krijgen valt nu helaas nog niet te zeggen. 
 
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 illustraties: voorblad (foto van de wijk), Robert-Jan Geerts; pagina 4 (foto thema 
avond 20 januari), Theo de Bruijn; pagina 5 (foto proefboring), Wanka Lelieveld; pagina 6 (tekening 
proces beauty contest), Sharon Kant.  
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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) 
Annelien van der Meer (penningmeester, tot 25 november) 
Frans Dinnissen (vanaf 18 mei, penningmeester vanaf 25 november)  
Ronald van Dokkum (secretaris) 
Dorothé Jacobs 
Nel Tiemens 
Marc Haarsma (vanaf 18 mei) 
 
Projectteam 
Theo de Bruijn 
Robert-Jan Geerts 
Wanka Lelieveld 
Lilian Oostveen 
 
Werkgroepen 
De coöperatie kent diverse (ad hoc) werkgroepen, waaronder de werkgroep Communicatie, 
Financiën, Governance en Techniek. In 2020 is met name de werkgroep Communicatie 
regelmatig bijeengekomen. Bij deze werkgroep zijn ook de Woningstichting en de gemeente 
aangehaakt. 
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Bijlage III Communicatie, bijeenkomsten en media 
 
Communicatie 
In 2020 zijn vier nieuwsbrieven verschenen. Daarnaast zijn drie voorlichtingsvideo’s 
samengesteld: over het proces in de wijk, een animatiefilm over de afleverset en een 
compilatie van de ontwikkelingen vanaf 2016. De nieuwsbrieven, video’s en de verslagen van 
de vier thema-avonden zijn allemaal te vinden op de website. 
 
Bijeenkomsten in 2020 (titel, organisator, locatie) 
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. Bijeenkomsten van deze platforms worden 
niet allemaal opgesomd. 
31 januari: Kennissessie Governance van het warmtebedrijf, Hier Opgewekt, Utrecht; 
11 februari: Klimaatontbijt in de duurzaam gebouwde sporthal aan de Marijkeweg; 
13 februari: Conferentie wijk van de toekomst, Provinciaal initiatief, Arnhem; 
9 maart: Eigendomsconferentie, Sleipnir, Driebergen; 
14 april: Start 12-tal werksessies over financiering van warmtenetten met FC Warmte, TNO, 
RVO, studiegroep van banken, Energie Samen en een aantal warmte initiatieven in het land; 
19 mei: Participatie en governance, Community of Practice, Provinciaal initiatief; 
19 september: Technische briefing raadsleden gemeenteraad Wageningen; 
8 oktober: Kennissessie Financiering van een warmtebedrijf, Hier Opgewekt, digitaal;  
16 oktober: Webinar Werking van de elektriciteitsmarkt, Energie Samen, digitaal;  
5 november: Monitoring en evaluatie proeftuin, BZK en RVO, digitaal; 
18-20 november: Burgerkracht! 9de Editie Evenement Hier Opgewekt, digitaal. 
 
Media 
De Benedenbuurt en de coöperatie WOW is in het nieuws geweest,  zie hieronder: 
17 juli: Korfbalkantine wordt machinekamer voor gasloze Wageningse wijk | Wageningen | 
gelderlander.nl; 
5 augustus: Stad Wageningen - Van het gas af via korfbalkantine, Stad Wageningen. 
 
  


