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Het kán!
“ We hebben nu een plan dat 

uitgevoerd kan worden. We kunnen het 
verantwoorden; het plan is af. ” 

Ted Zwietering, initiatiefnemer en lid kopgroep
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Je leest een verslag van de tweede KetelhuisWG 

buurtbijeenkomst, gehouden op 5 oktober 2020 

vanuit de aula van het Huygens College. 

30 personen konden fysiek bij de avond aanwezig 

zijn en nog eens 52 mensen keken thuis online 

mee. Experts en initiatiefnemers gaven een 

presentatie om de bewoners op een transparante 

manier op de hoogte te brengen van de stand van 

de plannen.

< Bekijk via deze link de presentatie >

In dit verslag vatten we de belangrijkste informatie 

van de avond samen. Op de laatste pagina’s kunt u 

de vraag en antwoord kaarten vinden. 

Buurtbijeenkomst KetelhuisWG 

 Op de vorige buurtbijeenkomst 

hebben we het gehad over de techniek van 

aquathermie. Lees <hier> het verslag van 

die avond nog eens door als je daar meer 

over wil weten, of kijk op onze website:

 ketelhuiswg.nl



WG-terrein 
zelfvoorzienend in haar 

energievraag

verbindingskracht
van bewoners

WG-terrein  

duurzame
technieken

innovatieversneller
energietransitie

Maatregelen 
gebouw

Onderzoek en voorbereiden van pakket met 
dakisolatie, mogelijk zonnepanele, HR++ glas, 
vloerisolaite in inpassing mechanische ventilate. 
Combineren van maatregelen maakt aanvragen 
van subsidie en financiering mogelijk.

Onderzoek uiterste datum 
veiligheid rookgaskanalen. 
Evt. benutten van schacht 
rookgaskanaal voor 
doorvoer warmteleiding?

Voorbereiding 
inpassing 
warmteleiding in 
gebouw.

Elektrische 
installatie geschikt 
maken voor 
elektrisch koken.

Aansluiting op 
warmtenet in 
gebouw en per 
woning gereed 
maken.
Verwijderen CV 
installatie en 
aanleg afgifteset.

Verwijderen 
aardgas-
aansluiting.

Uitvoering

Individuele CV vervanging met perspectief op 
aansluiting in 2026 heroverwegen en / of inzet 
van tweedehands ketels, resp. de nieuw te 
plaatsen ketels bij verwijdering geschikt maken 
voor hergebruik., 

Maatregelen 
woning

Energiebedrijf 
Ketelhuis WG

partner 
leveranciersver-
gunning klant-
administratie

vreemd
vermogen

Energie-
coöperatie 

Ketelhuis WG

51 % 49 %

Partner met 
inleg / samen-

werking

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 en verder

Vijf lijnen van ontwikkeling:

Gebouwenaanpak     pag. 5

Technische partner     pag. 10

Communicatie en draagvlak   pag. 8

Business case      pag. 11

Organisatie     pag. 13

We werken onze ambitie uit volgens vijf lijnen. 

Dit verslag van de bewonersavond volgt dezelfde 

onderwerpen.
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Maatregelenpakketten per gebouw

Samen met verschillende adviseurs hebben 

we de gebouwen in de buurt gedetailleerder in 

kaart gebracht. Daarbij hebben we ten eerste 

gekeken naar de mogelijkheden van aansluiting 

van verwarming op het 40°C ofwel het 70°C 

systeem. En ten tweede naar de aanvullende 

isolatiebehoefte van de panden. Zo zijn per 

gebouw fasering, uitvoeringsplanning en 

investeringskosten opgenomen.  

Kosten voor het aanpassen van de woningen

Gemiddeld is er per aansluiting een investering 

nodig van €5000. De kostendekking hiervan 

gaan we per gebouw uitwerken. We willen 

gebruik maken van subsidies voor eigenaren, 

goedkope leningen voor eigenaren, subsidies 

gebiedsgerichte aanpak Cultureel Erfgoed. En 

dan zullen we een bijdrage uit het “KetelhuisWG-

fonds” onvermijdbare kosten 70-graden ready 

moeten bepalen. 

Gebouwenaanpak

Voorbeeld maatregelenpakket en planning:
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Direct geschikt voor 40 graden, Geschikt voor 70 graden met weinig ingrepen, 
Geschikt voor 70 graden na maatregelpakket, Ingewikkeld (monument, niet-
woonfuncties etc), Kans 40 of 70 graden bij renovatie

Gebouwenaanpak
Fasering en aansluiten op aquathermiesysteem

In de volgende fase willen we per gebouw alle 

bewoners spreken en de aansluitingen technisch 

en financiëel haalbaar maken. We moeten 600 

energiecontracten gaan afsluiten. We starten met 

600 woningen en schalen daarna op naar 800.  

Het uitgangspunt is te starten met het aansluiten 

van gebouwen die geen of zo min mogelijk 

aanpassingen nodig hebben. Maar ook het 

enthousiasme en bereidwilligheid van de 

bewoners is bepalend voor de aansluitvolgorde.

2020 - 2022  - gesprekken gebouwen, bewoners
2022   - bouw systeem, aanpassen woningen
2023   - proefdraaien
2024   - aansluiten 600 woningen WG-terrein
2025   - aansluiten 200 woningen WG-terrein
2028   - aansluiten 800 omliggende woningen
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“Er moet nogal wat gebeuren. En 
daarover moeten we in gesprek met 
elkaar. Daar zetten we het komende 

half jaar flink op in.”

Annette Schermer, initiatiefnemer en lid kopgroep



Communicatie en het creëren van draagvlak
moeten onderstaande doelen haalbaar maken
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Communicatie en draagvlak om groei te realiseren

We zijn dankbaar voor actieve buurtbewoners

We hebben intensief contact met 30 

gebouwcontactpersonen. Zij leggen de basis voor 

de communicatielijnen naar alle bewoners.

Ook zijn er nu naast de kopgroepers zo’n 20 

buurtbewoners aangeschoven in verschillende 

werkgroepen vanuit hun persoonlijke expertise. 

Bijvoorbeeld op de vlakken juridisch, ICT, 

organisatorisch, technisch, kunst, social media. 

In de definitieve ontwerpfase is een belangrijk 

budget voor participatie gereserveerd

We willen meer gebruik gaan maken van Social 

Media. We willen onze buurt zichtbaar maken als 

een innovatieve en creatieve buurt die gezamenlijk 

creatieve oplossingen vindt voor energie transitie. 

Daarom denken we ook aan het opzetten van 

prijsvragen voor kunstenaars, ontwerpers en 

architecten.  Bijvoorbeeld voor het ontwerp van 

een gemaal voor collectieve, duurzame warmte.

Huisje van de Toekomst

Het centrale ontmoetingspunt van KetelhuisWG 

en hét visitekaartje voor duurzaamheid in onze 

buurt. Hier wordt zichtbaar wat we doen.
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Technische partner
Selectieproces

In februari 2020 hebben we een request for 

proposal uitgeschreven voor een technische 

partner. Met twee partijen zijn we met een 

selectiecommissie een traject van dialoogsessies 

en vragenrondes ingegaan. De input van deze 

bouwers heeft ons ook enorm geholpen het 

ontwerp aan te scherpen. 

Op 2 oktober hebben we een keuze gemaakt; 

namelijk om met Baas Kuijpers verder te gaan.

Dit besluit hebben we genomen in de ALV van 30 

september.

Onze selectiecriteria 
waren:

duurzaam

betaalbaar

financierbaar / rendabel

buurtniveau

flexibel / schaalbaar

leveringszekerheid

comfort

beperken van overlast

gebruikers aan het roer

betrekken belanghebbenden

We zijn zeer dankbaar als buurtbewoners mee willen 

kijken naar het voorstel / de plannen, met welke bril 

dan ook. Tijdens de avond gingen online in ieder geval 

al vijf handen omhoog. Met een mailtje naar annette@

ketelhuiswg.nl kun je je interesse kenbaar maken.
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Bankable business case

Bandbreedte kostendekkingsbijdrage per aansluiting: €3.300 - €11.200

Best-case 

scenario

€ 3.300 per 

aansluiting

Basis scenario

€ 11.200 per

aansluiting

Optimalisatie:
efficiëntie 
pompen is 

hoger:

€ 9.000

Optimalisatie:
stroom goed-

koper inkopen:

€ 9.900

Optimalisatie:
investeringen 

15% lager:

€ 7.400

Optimalisatie:
cost-to-serve 
€25 per klant:

€ 10.200

Optimalisatie:
huur vragen 
afleverset:

€ 9.500

Ondersteund door verschillende adviseurs hebben 

we onze business case realistisch verder uit 

kunnen werken. We hebben de investeringskosten 

gebaseerd op de raming van het technisch 

ontwerp. Financiële uitgangspunten zijn getoetst 

door Rabobank, Triodos Bank en de UvA. 

Zo hebben we twee scenario’s opgesteld: een 

conservatief basis scenario en een best-case 

scenario. Bij beide gaan we uit van verschillende 

subsidies en bijdragen van Rijk en gemeente en is 

SDE++ (Stimulering Duurzame Energieprojecten) 

een voorwaarde.
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Bankable business case
Financiering

We gaan nu uit van circa 1500 aansluitingen.

Benodigd bedrag: € 24 mln (ex. BTW)

Bedrag afhankelijk van rol Waternet (TEO-

installatie)
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Subsidies en overheidsbijdragen (PAW, 

Klimaatfonds, SDE++): € 2 – 14 mln Euro

Vreemd vermogen tot maximaal 70% (Rabo, 

Triodos): €17 mln 

Eigen Vermogen: € 3 mln BAK* 

(ruim boven drempel 10%) en eventueel 
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Er wordt een eigen bijdrage van 
€2000 euro gevraagd voor de 
afleverset, vergelijkbaar met de 
kosten van een CV-ketel.

We willen niet voor de 
70% hoeven gaan.

“ We voelen ons gesterkt 
in de lijn die we hebben 

ingezet.”
Theo Konijn, initiatiefnemer en lid kopgroep



Onze organisatie in 
de toekomst

Zeggenschap gebruikers en degelijke 

bedrijfsvoering

We willen dat de stem van de buurt 

een belangrijke rol houdt en dat er een 

degelijke bedrijfsvoering wordt gevoerd. 

Daarom stellen we voor een energiebedrijf 

op te zetten, waarin de coöperatie een 

meerderheidsaandeel heeft.

Opties inleg: Waternet, 
Technische partner
Samenwerking: 
Stadgenoot en 
vastgoedeigenaren

            Product: 
- leveringszekerheid, 
- bouw
- beheer + onderhoud
- inkoop / deelneming
   groene stroom
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Onderzoek uiterste datum 
veiligheid rookgaskanalen. 
Evt. benutten van schacht 
rookgaskanaal voor 
doorvoer warmteleiding?

Voorbereiding 
inpassing 
warmteleiding in 
gebouw.

Elektrische 
installatie geschikt 
maken voor 
elektrisch koken.

Aansluiting op 
warmtenet in 
gebouw en per 
woning gereed 
maken.
Verwijderen CV 
installatie en 
aanleg afgifteset.

Verwijderen 
aardgas-
aansluiting.

Uitvoering

Individuele CV vervanging met perspectief op 
aansluiting in 2026 heroverwegen en / of inzet 
van tweedehands ketels, resp. de nieuw te 
plaatsen ketels bij verwijdering geschikt maken 
voor hergebruik., 

Maatregelen 
woning

Energiebedrijf 
Ketelhuis WG

partner 
leveranciersver-
gunning klant-
administratie

vreemd
vermogen

Energie-
coöperatie 

Ketelhuis WG

51 % 49 %

Partner met 
inleg / samen-

werking

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 en verder
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Planning en vervolg
Hoe gaan we nu verder

De komende stap is best moeilijk; alle vijf de lijnen 

moeten verder ontwikkeld worden en bovendien 

hebben we geld nodig; de subsidies die we tot nu 

toe gekregen hebben zijn op.

Half oktober horen we of we €7,7 mln rijkssubsidie 

krijgen als proeftuin voor aardgasvrije wijken.

We moeten 600 contracten sluiten met buurtbe-

woners die van ons groene energie willen afne-

men.

We willen een goede milieu kosten-baten analyse 

maken; dat kan nog beter in ons plan.



Wil je lokale energie van energiecoöperatie 

KetelhuisWG? Schrijf je dan nu gratis in en breng dit 

doel een stapje dichterbij.

<Meld je hier aan>

Gratis adviesbezoek en infraroodscan van je woning/werkplek 

door onze energie-coach.

Gratis bezoek van de ‘foliebrigade’. Voor beter warmtebehoud 

brengen we alvast folie achter de radiatoren aan.

Stem mee tijdens Algemene Ledenvergaderingen.

Het is een investering in de verduurzaming van onze 

mooie leefomgeving van het WG-Terrein.

Ben je al lid?

Dankjewel!

Word je ook lid?
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