
Onderwerp: Innovatieve oplossingen voor een Aardgasvrij Wilhelminagasthuisterrein 
 
Amsterdam, .. juli 2018 
 
Geachte …….., 
 
Met deze brief nodigt de initiatiefgroep voor een “Aardgasvrij Wilhelmina Gasthuisterrein” in Amsterdam u uit 
om op 26 september of 3 oktober 2018 om 19:00 uur een voorstel te presenteren voor de transitie naar en 
aardgasvrije buurt. 1 
Wij treden op namens ruim 2.500 eigenaren en huurders van circa 25 gebouwen op het voormalig Wilhelmina 
Gasthuisterrein, dat een oppervlakte heeft van 16 ha. 
 
Doel van uw presentatie van 30 minuten is dat de bewoners/gebruikers, zowel eigenaar-bewoners als 
huurders, en andere belangenpartijen, zoals Stadgenoot, de grootste eigenaar-verhuurder, Waternet, 
netbeheerder en gemeente, inzicht krijgen in uw ideeën voor een slimme, innovatieve, integrale en duurzame 
oplossing voor ruimteverwarming, warmtapwater en kookvoorzieningen op het niveau van gebied, gebouwen 
en woningen. Daarbij wordt gevraagd aandacht te besteden aan techniek, financiën (businesscases) en 
organisatie (eigendom, beheer en exploitatie).  
Graag vernemen we ook uw gedachten over het proces (inhoudelijke stappen, committeren stakeholders, 
betrekken bewoners en gebruikers) naar een definitieve keuze voor de oplossing(en) én de realisatie daarna.    
Wij hebben vervolgens de gelegenheid om 15 minuten vragen te stellen. 
We nodigen een aantal partijen uit om ideeën voor innovatieve en uitvoerbare oplossingen te presenteren. Dat 
kan eventueel ook in samenwerking met partners. U kunt deze partners in overleg met ons meenemen voor de 
presentatie.  
 
Naar aanleiding van de presentaties die door uw organisatie en een aantal andere uitgenodigde partijen 
worden gegeven, maken wij een keuze voor de partij van wie de ideeën voor een mix van oplossingen ons het 
meest aanspreken en vooral ook uitvoerbaar lijken. 
Die partij nodigen we uit om in nauwe samenwerking met ons en de direct belanghebbenden een offerte te 
maken voor een plan van aanpak.  
We verwachten in november de opdracht tot het haalbaarheidsonderzoek en maken van een plan van aanpak 
te verlenen. 
 
Dat plan van aanpak moet uiteindelijk resulteren in een gedetailleerde uitwerking van maatregelen in het 
gebied (voor duurzame energieopwekking, opslag en transport) en maatregelen in/aan de gebouwen en de 
individuele woningen, met oplossingen voor de financiering/businesscases en de organisatie, op korte, 
middellange en lange termijn.  
 
Initiatiefgroep “Ketelhuis WG” 
De initiatiefgroep is een energiecoöperatie in oprichting en bestaat uit bewoners en bedrijven van het 
Wilhelmina Gasthuisterrein met warme steun van woningbouwcorporatie Stadgenoot. Het voormalige 
ziekenhuis werd centraal verwarmd vanuit een fossiel gestookt ketelhuis, vandaar onze naam “Ketelhuis WG”.  
Het ketelhuis is voor ons de inspiratie geweest om te gaan onderzoeken of we via een collectieve aanpak 
ditmaal tot een duurzame energievoorziening voor de buurt kunnen komen.  
We denken dat er diverse technische mogelijkheden zijn voor een integrale aanpak voor gebied, gebouwen en 
individuele woningen en bedrijfsruimten, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de diversiteit in functie 
en fysieke staat van de gebouwen, het feitelijk gebruik, de ruimte in en om de gebouwen en de nabijheid van 
het Jacob van Lennepkanaal.  
 
We zijn benieuwd welke innovatieve ideeën uw organisatie ons kan helpen om snel de eerste acties te kunnen 
nemen om onze ambitie te realiseren. 
Belangrijk is dat alle belanghebbenden die we betrokken hebben enthousiast zijn over de aanpak. Onze rol is 
en blijft die van initiatiefnemer. Wij zelf zorgen voor communicatie met- en draagvlak onder de 
bewoners/gebruikers van het WG-terrein en andere directe belanghebbenden. 

                                                      
1 Nadere details over tijdstip, planning en locatie volgt afhankelijk van het aantal partijen dat onze uitnodiging 
accepteert. 



 
Op de website staat informatie aan over de historie van het terrein en ons initiatief. 
www.ketelhuiswg.nl 
Via de GoogleDrive map heeft u toegang tot publiek beschikbare data over (energieverbruik van) de gebouwen 
op het terrein en in de directe omgeving. 
<link verwijderd> 
 
Uitgangspunten voor een plan van aanpak voor de energietransitie 

• de ontwikkeling van de visie op mogelijke oplossingen en het implementatieplan zijn een gedeelde 
financiële inspanning van eigenaar-bewoners, huurders, verhuurders, netbeheerder en gemeente. 

• de bewoners / gebruikers willen nadrukkelijk sturing geven en zeggenschap hebben bij de 
opdrachtverlening om aardgasvrije oplossingen aan te bieden en bij de ontwikkeling, uitvoering en 
exploitatie van de energievoorziening.  

• de nieuwe energie moet betaalbaar zijn, in ieder geval niet duurder en bij voorkeur goedkoper. 

• de investeringen moeten financierbaar en rendabel zijn voor elk gebouw en de gezamenlijke infrastructuur. 

• de oplossingen zijn op buurtniveau (WG-terrein, evt. met gebouwen in de directe omgeving). 

• de lange termijn oplossing wordt stapsgewijs ingevoerd. Het plan van aanpak bevat een routekaart voor 
maatregelen op korte, middellange en lange termijn. 

• de nieuwe energie moet duurzaam opgewekt zijn. 

• het energiesysteem is flexibel en schaalbaar. Overschakelen op een andere duurzame bron in de toekomst 
moet technisch mogelijk zijn. 

• de risico’s van aardgasvrije oplossingen moeten beheersbaar zijn, waardoor  leveringszekerheid geboden 
kan worden. 

• de woningen en bedrijfsruimten moeten comfortabel zijn, goed te verwarmen en goed te ventileren. 

• eventuele overlast tijdens de uitvoering in woning/bedrijfsruimte en woonomgeving moet acceptabel  zijn. 
  

WG-terrein 
Het terrein heeft zijn oorspronkelijke paviljoenstructuur behouden. Elk gebouw is uniek met eigen kenmerken: 
bouwjaar, isolatie, eigendomsverhouding, gebruik, sociale samenstelling. Deze diversiteit vraagt breedte en 
flexibiliteit in onze aanpak, met integrale oplossingen die de kwaliteiten van ieder gebouw benut. Daarom 
vragen wij combinaties van gebieds-, gebouw en woningoplossingen. Ook voor het beheer waarderen wij de 
paviljoenstructuur positief, omdat die vormen van collectief eigenaarschap en zelfbeheer mogelijk maakt op 
zowel de schaal van het terrein als op gebouwniveau. 
 
Bij deze brief is een kaartje bijgevoegd met de gebouwen die tot nu toe betrokken zijn bij het “Ketelhuis WG” 
en hun juridische status. 
 
Stappenplan 
We voorzien de volgende stappen, voordat we de daadwerkelijk kunnen beginnen met de uitvoering.  

1. Voorbereiding (tot half oktober 2018) 
2. Haalbaarheidsonderzoek en plan van aanpak (van november 2018 tot september 2019)  
3. Aanbesteding van eerste activiteiten (vanaf september 2019)   
4. Uitvoering (vanaf najaar 2019) 

Uw presentatie vormt de afronding van fase 1 en de opmaat tot fase 2.  
We zijn in gesprek met de gemeente en andere direct belanghebbenden over de financiering van het 
haalbaarheidsonderzoek en de investeringen daarna, maar ook over eventuele plannen voor de ondergrondse 
infrastructuur, in de openbare ruimte en in/aan de gebouwen.  
Voorafgaande aan de presentatiedagen hebben wij met deze partijen een werksessie om de nodige informatie 
te verzamelen als input voor het haalbaarheidsonderzoek. 
 
In het plan van aanpak (fase 2), waarvoor de geselecteerde partij(en) in oktober 2018 een offerte maken, 
onderscheiden wij 3 deelgebieden. 

a) Techniek: de technieken die toepasbaar zijn: opties, samenhang en te maken keuzes en hun 

consequenties voor beheer, sturingsschaal en vrijheidsgraden bij realisatie (bijvoorbeeld het aantal 

aansluitingen). 

http://www.ketelhuiswg.nl/


b) Financiën: financieringsopties, subsidies en businesscases voor de maatregelen op gebiedsniveau, 

gebouwniveau en woningniveau (investeringen, exploitatie, energielasten, risico’s en consequenties 

voor de financiering). 

c) Organisatie: taken (willen we regie organisatie zijn, leverancier, netbeheerder, producent of 

combinatie van (enkele van) deze taken?), de zeggenschap, lusten, lasten, risicomanagement. 

Deze deelgebieden zijn volgordelijk in onze besluitvorming; in het proces naar een plan van aanpak kunnen zij 
deels parallel lopen. 
 
Onze rol en positie 
Wij zijn een initiatiefgroep van bewoners en ondernemers op het WG-terrein. Wij overleggen met de 
gebouweigenaren, zoals Stadgenoot en Cocon bv (van het Amsterdams Ondernemers Centrum) en met de 
netbeheerder, waternet en gemeente over de aanpak en hun deelname. 
Wij willen de opdrachtgevers zijn van het haalbaarheidsonderzoek en later ook van de ontwikkeling, uitvoering 
en exploitatie van de energievoorziening. Het WG-terrein is bij uitstek geschikt voor een pilot ‘nieuwe energie 
in eigen hand’, omdat de bewoners en ondernemers al veel in zelfbeheer doen, regelmatig buurtinitiatieven 
nemen en alle gebouwen al enthousiaste vertegenwoordigers voor de ontwikkeling van dit initiatief hebben 
afgevaardigd.  
 
Genodigden 
Deze brief gaat naar een beperkt aantal partijen. Zij zijn geselecteerd op hun diversiteit in achtergrond: enkele 
energieproducenten, netbeheerders, adviesbureaus en makers. 

Als u de uitnodiging aanneemt horen wij dit graag uiterlijk 24 augustus 2018 inclusief eventuele partners die u 
mee wilt nemen met een emailbericht aan: 

<adres verwijderd> 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de leden van de initiatiefgroep. 

 

Hartelijke groet, 

Ted Zwietering, Mechtild Linssen, Benjamin Scheers, Hans Oele, Theo Konijn, Annette Schermer 

<adressen verwijderd> 
 



BIJLAGE – Scope Ketelhuis WG: De gebouwen op het WG-terrein en de eigendomssituatie 

 
 
Gebouwen los van Stadgenoot: 

• Poortgebouw (0) 

• PALgebouw/Lab 111 (8) 

• Amsterdams Ondernemers Centrum (140 kleine en grotere ondernemers op 14.125 m2) (10) 

• Huygens college (11) 

• Mentrumgebouw? naast Huygens college (12)  

Gebouwen geheel of gedeeltelijk van Stadgenoot: 

• Paviljoen 1 + 2 (80 woon- en werkeenheden) (1 + 2) 

• Paviljoen 18 + 19 (120 ateliers) (18 + 19) 

• Andreaspaviljoen (VvE) (20) 

• Wilhelminapaviljoen (63 vrije sectorwoningen, 21 sociale huurwoningen voor ouderen en 300 m2 
bedrijfsruimte, VvE?) (21) 

• Timpaan 1e Helmersstraat 86-102 met o.a. woongroep Kandeel (22) 

• 4 HAT-gebouwen aan het Jeltje de Bosch Kemperpad (6) 

• 7 stadsvilla’s (VvE’s) tussen Anna Spenglerstraat en Jeltje Bosch Kemperpad (7) 

• Anna Reijnvaanflat (VvE) (4) 

• Paviljoen 14 + 15 met o.a. woongroep de Paarse Olifant (15) 

• Ketelhuisblok met vleugel van zorginstelling (3) 

• Torenflat aan het Jacob van Lennepkanaal (9) 

• Sportschool Saint and stars met woningen en o.a. woongroep Wilhelmina (16) 

• Solidgebouw 1e Constantijn Huygensstraat (13) 

• Mentrumgebouwen 1e Constantijn Huygensstraat (14 + 15) 

• Vooroorlogse woningen, soms met bedrijfsruimte in de plint, aan 2e Constantijn Hygensstraat, 2e 
Helmersstraat, 1e Constantijn Huygensstraat en 1e Helmersstraat (17) 

• Vooroorlogse woningen aan de 1e Helmersstraat tegenover het WG-terrein (23) 


