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Ons begrip 

Ketelhuis WG bestaat op dit moment uit een kerngroep en een groep supporters bestaande uit 
bewoners, eigenaren of andere belanghebbenden. De initiatiefgroep word ondersteund door 
Stadgenoot, vve’s en fondsen/subsidies. 

Alliander DGO door initiatiefgroep Ketelhuis WG uitgenodigd om een energie-oplossing te 
presenteren.  

Een haalbaarheidsonderzoek moet inzicht geven in de duurzaamheid, comfortabele en 
betaalbaarheid van de oplossing. Ketelhuis WG wil opdrachtgever van het haalbaarheidsonderzoek 
zijn en de opdrachtgever van de ontwikkeling en uitvoering van de energie oplossing. 

Dit project kent door de vele verschillende stakeholders, functies van gebouwen vooral een 
organisatorische uitdaging en is in ons begrip niet zozeer technisch van aard. In deze presentatie 
doen wij dan ook een voorstel voor een proces om een energie-oplossing te ontwerpen die aan de 
uitgangspunten voldoet. 



Situatie 
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“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 wordt er gezocht naar combinaties van gebieds-, 
gebouw en woningoplossingen.  

Eigenschappen terrein en gebouwen 
•  Mix tussen woon-  en 

werkeenheden 
•  Originele paviljoens en gebouwen 

van het WG  
•  Verschillende utiliteiten 

waaronder een sportschool en 
een college. 

•  Stadvilla’s 
•  Vooroorlogse woningen 
•  Torenflats 
•  Woningcorporatie, Vve’s en 

huurder.  
•  Vrij en sociale sector 



Rol en organisatie 

Willen we formele 
zeggenschap?  

Willen we risicodragend 
investeren? 

Wat zijn onze 
eisen en wensen? 

Hoe willen we ons 
organiseren? 

Welke kennis hebben 
we zelf in huis? 

Wat kan een 
energiepartij ons 

bieden? 

?
Alles in eigen hand Volledig uitbesteden 



Ons voorstel: ontwerp je eigen oplossing 
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Ons aanbod 
We helpen Ketelhuis WG om de gewenste oplossing te formuleren.   

Hoe doen we dat? 
Design thinking proces: ‘met de klant aan boord’ 
 
2-tal workshops met alle stakeholders van Ketelhuis WG 
1.  Ontwikkelen van de waarde propositie:  

1.  Wie zijn de klanten en wat zouden ze willen van het energie-alternatief? 
2.  Welk aanbod zou er moeten komen om deze wensen zo goed mogelijk in te vullen? 

2.  Business model ontwikkeling 
1.  Hoe zou het business model van het gewenste aanbod er uit moeten zien? 
2.  Welke rol zouden de stakeholders van Ketelhuis WG kunnen en willen hebben? 

 
Belangrijk: deze workshops staan open voor de toekomstige klanten van Ketelhuis WG 
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Vele technische oplossingen, maar organisatiekant 
belangrijker 

Bronnen en temperatuur 
Hoge temperatuur warmtebronnen als 
industriële restwarmte en geothermie  

Bronnen en temperatuur 
Lage temperatuur bronnen zoals 
datacenters of collectieve warmtepompen 

70°C <40°C <20°C 

HT warmtenet LT warmtenet Bronnet 

Ruimteverwarming 
Directe voeding vanuit warmtenet op 
hoge temperatuur 

Netwerk 
Geïsoleerde leidingen met kleine 
diameters. 

Ruimteverwarming 
Directe voeding vanuit warmtenet, alleen 
geschikt voor lage temperatuur verwarming 

Ruimteverwarming 
Warmtepomp voor verwarming op lage 
temperatuur. In de zomer koeling beschikbaar 

Bronnen en temperatuur 
Lage temperatuur bronnen zoals 
oppervlaktewater en koelinstallaties 

WP 
Warm tapwater 
Directe tapwaterbereiding vanuit het 
warmtenet, geen boiler nodig  

Warm tapwater 
Tapwater bereiding middels een (booster) 
warmtepomp, in combinatie met boilervat 

Warm tapwater 
Tapwater bereiding middels een warmtepomp, 
in combinatie met boilervat 

Ruimtegebruik in woning 
Kleine afleverset aan de muur, meestal 
geplaatst in de meterkast.  

Ruimtegebruik in woning 
Kleine warmtepomp in combinatie met 
boilervat, meestal geplaatst op zolder 

Ruimtegebruik in woning 
Grotere warmtepomp in combinatie met 
boilervat, meestal geplaatst op zolder 

WP 

Investering 
Aansluitkosten warmtenet (5000 euro)1 

Investering 
Warmtepomp en boiler (3000 euro) en 
aansluitkosten warmtenet (4000 euro)2 

Investering 
Warmtepomp en boiler (6000 euro) en 
aansluitkosten warmtenet (3000 euro)2  

Netwerk 
Geïsoleerde leidingen met grotere 
diameters.  

Netwerk 
Niet-geïsoleerde, flexibele leidingen met 
grotere diameters.  

Jaarlijkse kosten 
NMDA: relatief hoge vaste (vastrecht) en 
variabele kosten (GJ-prijs) 

Jaarlijkse kosten 
Relatief hoog vastrecht (NMDA) en lagere 
variabele kosten door gebruik warmtepomp 

Jaarlijkse kosten 
Vastrecht voor warmtenet en lage 
elektriciteitskosten warmtepomp 

1 Inschatting op basis van aansluitbijdrage stadswarmte   2 Inschatting op basis van woningconcentratie 20.000 vbo/km2 en kentallen installaties 



Over Alliander DGO 
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