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Van:     Ted Zwietering

Datum:    1 april 2018 06:58:49 CEST

Aan:     Mechtild Linssen, Theo Konijn

Kopie:    Carla Schröder

Onderwerp:  Wilhelmina Gasloos

Beste Theo, Mechtild,

Ik geef toe, soms word ik ook een beetje knettergek, maar ik stuur jullie toch deze mail, op 1 april op 
Paasochtend.

Ik had vrijdag even een fijn gesprek met Theo over wat besognes, en in de loop van dat gesprek kwam 
Wilhelmina Gasloos even voorbij, in de zin dat Theo daarover nog steeds ideeën heeft. Ik had dat (tot nu 
toe!) niet, maar had net wel een heel (theoretisch?) verhaal afgerond samen met Mechtild. Vannacht viel 
bij mij pas het kwartje. Als we nou eens die mooie ideeën uit "Het kan wel!" gewoon toepassen op het 
WGterrein! 

We hebben al de ideale coalitie: mensen van Nudge, OverMorgen, Fakton, Ecovat kunnen ons helpen een 
fantastisch voorbeeldproject "Energiecoöperatie Wilhelmina Gasloos" in elkaar te zetten. Een samenwerking 
met Stadgenoot kan ontzettend goed: Jonna Zwetsloot, "mijn" steun en toeverlaat in Den Haag, is sinds 1 
februari energie/ duurzaamheids-coördinator van Stadgenoot, en de directie kennen we natuurlijk ook heel 
goed. De gemeente zoekt voorbeeldprojecten om te melden in het kader van de BZKregeling, op basis waar-
van we voorbereidingsgeld kunnen halen.

Met Nudge kunnen we de buurt digitaal een platform bieden, zij zoeken ook een project. Onze contacten in 
de buurt zijn al goed, er is ongetwijfeld veel draagvlak, en een heel ideale mix sociaal / markt / ondernemers. 
Er is (inclusief onszelf) ook veel deskundigheid te organiseren. De schaal van het gebied, de ligging in de 
stad, de soort gebouwen is perfect voor een "experiment" / voorbeeldproject.

Het gebied zelf is ook in die zin ideaal dat er nog (openbare) ruimte is, dat we na 30 jaar gebouwen en open-
bare ruimte wel weer technisch (isolatie) een slag kunnen geven. Die verdichtingsvraag van de gemeente 
kunnen we ook meenemen/afserveren. Samenwerking van de bewoners kan best wat beter / intensiever, dit 
zou een mooi verbindend thema kunnen zijn. Het is nu wat al te gefragmenteerd in de buurt..

Met "Het kan wel" hebben we eigenlijk al een prima "white sheet" waarmee we uitgangspunten aan de orde 
kunnen stellen.

Ecovat heeft mij gevraagd (stedelijke) voorbeeldprojecten te zoeken, om op de schaal van 2000 aanslui-
tingen, hun systeem toe te passen. Ecovat slaat duurzame (electrische) energie op in ondergrondse vaten, 
die als grote warmtewisselaar werken. Op basis daarvan kan je een lokaal duurzaam warmtenet(je) maken. 
Dat kan worden bestuurd door een Energiecoöperatie, in samenwerking met zoiets als Vandebron (een 
duurzame leverancier). Zij zijn (op mijn aanwijzing) in gesprek met met InvestNL om een "maatschappelijke" 
financiering mogelijk te maken. Daarmee word je dus als gebied eensoort duurzame energiefabriek, die ook 
in een bredere omgeving zou kunnen leveren. Ik weet zeker dat Fakton (Peter van de Bosse, Karin, Jimmy) 
een dergelijk voorbeeldproject hartelijk ondersteunen. Hetzelfde geldt voor OverMorgen (Gerwin Hop). 

Toen vannacht het kwartje viel (ik was gisteravond alweer "grieperig" en was dus zo stom 2x een parace-
tamol met coffeïne te nemen) zag ik dat we hier iets heel leuks, en vooral nuttigs zouden kunnen doen. En 
vooral de regie in eigen hand nemen!

A.s. dinsdagochtend zou ik al met Mechtild even bijpraten, Theo kan/wil jij ook

aanschuiven? Sorry dat ik jullie met deze mail (stilletjes) lastig val.

Ik vond het opeens zo'n mooi idee waarin ALLE puzzelstukjes samenvallen.

Fijne Paasdagen ...

Ted ZZ


