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WG terrein Fossielvrij



Wie zijn wij?

- Duurzame leefomgeving:  nieuw bedrijventerrein tot aardgasvrije wijken

- Energietransitie onderdeel van duurzame ontwikkeling 

- Verbinden van inhoud en proces

- Gevoel voor lokale context van woningcorporatie, VvE, burgers en hun drijfveren voor 
duurzaamheid

- Methodieken voor betrekken van stakeholders



Wie zijn wij?

Senior adviseur energietransitie & duurzaamheid

Bestuurder energie coöperatie Blijstroom

Specialist duurzaam bouwen

Projectteam Integrale aanpak Watergraafsmeer

Senior adviseur duurzaamheid

Specialist verduurzaming bestaande woningbouw

Samen met bewoners- VvE’s- corporaties

Advisering lokale warmte-coöperatie



Opgave WG terrein

- Veel verschillende bouwblokken, bouwjaren, 
gebruikers, installaties en eigendomsvormen.

- Veel stakeholders: gemeente, stadsdeel West, VvE’s, 
eigenaren, corporaties, verhuurders,  huurders, 
bedrijven, instellingen, Waternet, Liander…..

- Hoog gewaardeerde buitenruimte en groen dus  
voorzichtigheid nodig  met nieuwe installaties en 
technieken

- Uitgangspunten van initiatiefgroep zijn ambitieus en 
uitdagend; op naar Amsterdam Aardgasvrij!



Onze kennis en ervaring



Aanpak voor 
een fossielvrij 
WG Terrein 

• Beschikbare duurzame warmtebronnen

• Kosten aanpassingen woning

• Voorbereiding traject 
participatie/communicatie

• Inventarisatie uitvoerende partijen

• Logische planning voor uitvoering

• Samenwerking: afzender boodschap bepalen

Haalbaarheid 
technieken

• Kennisoverdracht

• Wenkend perspectief bieden

• Interesse eigenaarschap warmtenet

• Integreren in andere thema’s

• Iedereen moet mee kunnen

Bewonersparticipatie

• Wie betaalt welke kosten?

• Definitieve planning

• Business case inclusief 
financiering

Besluitvorming



FLEXIBEL PLAN: tijd-schaalniveau-doelgroepen

WG terrein

Gebouwen

Eigenaren

Bewoners/gebruikers

Stedelijke 
oplossing

Buurtoplossing

Gebouwoplossing

Woningoplossing

Technieken NU

Technieken STRAKS

Moment van 
besluitvorming

Terugverdientijden

Verhuisplannen



Welke technieken ?

• Vier elementen: opwekking, opslag, distributie en vraagreductie
• Stedelijk aanbod voor warmte, biogas en wat nog komen gaat
• Lokale biomassacentrale
• Zonne-energie: elektriciteit en warmte 
• Riothermie (warmte uit het riool)
• Oppervlaktewater als bron voor warmtepompen
• Restwarmte van bijv. koelinstallaties, zorginstellingen
• Warmtenet met onderscheid naar hoog- midden- en laagtemperatuur in 

aanvoer- en retourleidingen
• Woningoplossingen all-electric, individueel en/of collectief



Mogelijkheden riool 

Verschillende bouwjaren - Riool uit 2002, 1974-1989 en 1850

Hoofdpersleiding op Overtoom 

Tauw onderzoek i.s.m. STOWA

Waternet: Hoge ambities om samenwerking aan energietransitie 





Integrale oplossingen waar nodig

• Schep de grond in: alles doen wat nodig is! Water, elektriciteit, 
warmte, glasvezel, bestrating, groen, ….

• Kans voor andere opgaves: Amsterdam Rainproof, beperken 
hittestress in de stad, kwaliteitsverbetering inrichting en 
gebruik

• Extra kwaliteit door aanpassing technieken. Voorbeeld: mini-
ketelhuisje voor collectieve warmtepomp schept ook ruimte 
voor bijplaatsen van een lift > langer thuis wonen

• Hoge temperatuur warmte voor een onzuinig gebouw kan weer 
lagere temperatuur warmte voor een zuiniger gebouw 
opleveren: welke combinaties zijn slim?



Mogelijke proces tools
Informeren:

Visualisatie met Virtual Reality: 3 d visualisatie van technieken en de aanpassingen op 
wijk- en woningniveau 

Leren van anderen: op excursie naar voorbeeldprojecten, demonstraties van nieuwe 
technieken. Wat is het, hoe ziet het eruit, maakt het veel geluid, hoe gebruik ik het?

Keuzes maken:

Besluitvorming met Group Decision Room: samen en tegelijk aan de knoppen om te 
bepalen welke besluiten gezamenlijk genomen kunnen worden.

Op het niveau dat nodig is: buurt met gemeente/ stadsdeel; Corporatie intern en met 
huurders, VvE met eigenaren, verhuurders met huurders/ondernemers



Virtual reality



Financiën

“Ketelhuiswarmte”: bewoner is klant maar zou ook mede-eigenaar kunnen zijn van een 
lokale energie-cooperatie

Ontzorgmodel: Energy Service Company van/ met externe partijen die de aanleg, beheer 
en levering verzorgen. Tauw heeft eigen warmte BV!

Subsidies aardgasvrij zullen zeker helpen, op te rekenen? 

Huurders: met Stadgenoot bepalen hoe warmte of energie doorberekend wordt

Eigenaren: VVE lening of Energiebespaarlening, SDE subsidie, SEEH subsidie. 

Gebouwgebonden financiering op handen: bij verkoop draag je de lening over

> WAT IS JE REFERENTIE VOOR BETAALBAARHEID??

Prijsstijging/jaar

Verbruik 800 m3/jr 5% 8%

Kosten nu 520€            520€           

Kosten in 2028 807€            1.039€        



Financiën



Samen aan de slag?

• Deskundigheid in de buurt aanboren! Communicatie, financieel, 
organisatorisch, technisch, juridisch. Iedereen die wil moet kunnen 
meedenken aan delen van de oplossing. 

• Governance van organisatie van eigen coöperatie – gebruik maken van 
landelijke trajecten op gebied van warmtecooperatie.

• Besluitvorming goed vormgeven en vastleggen. Stapsgewijs door het 
proces met mijlpalen. 

• Gemeente is belangrijke partner in aardgasvrij transitie, daar gaan we 
veel van verwachten. Zowel van stadsdeel West als stedelijk team 
Aardgasvrij 

• Stadgenoot als ‘groot-eigenaar’ uitdagen om waar nodig eigen 
werkwijzes en besluitvormingsprocessen te doorbreken. 
Experimenteerruimte voor het WG!



VRAGEN?

mirjam.pronk@tauw.com

a.verheus@atrive.nl

Wij hebben er ook wel een paar, bijvoorbeeld

• Wat zijn de wensen t.a.v. het aantal actief betrokken bewoners?

• Hoeveel tijd kan de initiatiefgroep zelf hierin steken?

• Hebben jullie ook al nagedacht over wijze van besluitvorming? 


