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0. Leeswijzer

De scenario-studie voor WG Ketelhuis Fossielvrij wordt uitgevoerd in opdracht van de Energie-
coöperatie KetelhuisWG. Samenwerkende partners zijn:
DVP Smart Concepts: longlist technieken, energiesysteem concepten en doorrekening kosten 
energiesystemn
Over Morgen: analyse gebouwen, warmtevraag en verbetering bouwfysische kwaliteit (isolatie)
Waternet: potentie aquathermie en kostenvergelijking (TCO) scenario’s 
Tauw: procesregie haalbaarheidsstudie, stakeholders-overleg, reviewing, advisering 
opdrachtgever, rapportage

Tussenrapportage vereisten 
van subsidieverstrekker 
Gemeente Amsterdam:
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1. Inleiding en 
uitgangspunten

Uitgangspunten KetelhuisWG, relevantie voor opdracht scenario-studie:
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Toets op 
CO2 Warmtewet 

of anders?
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Samenwerking partners

• Integrale benadering van de opgave: techniek, 
financiën, proces en interactie daartussen

• Aanleveren deelproducten, kopgroep is opdrachtgever 
(geen onderaannemingsrelaties)

• Projectteam overleg met cross reviewing
• Fasering in de subsidie geeft beperkingen, doen wat 

nodig is in eerste fase
• Open en transparante samenwerking
• “Durven dromen met realiteitszin”
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2. Energievraag: per gebouw in kaart 
gebracht
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Databronnen:

• Open data Liander
• CO2 monitor en 

gebouwdata 
Stadgenoot 

• Bewoner enquêtes
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Energievraag gehele kerngebied
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Algemeen
Nummer (codering KetelhuisWG)
Huidige totalen
Totaal aantal adressen
Totaal aantal woningequivalenten 
Oppervlakte totaal
Totaal gasverbruik
Huidige warmtevraag op gebouwniveau 
Specifieke warmtevraag

Totaal warmtevermogen

Totalen

1.245
1.443

1.347.807 m3
37.255 GJ

Niet-woonfuncties zijn omgezet naar 
woningequivalenten.
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Gebouwkwaliteit en isolatie-maatregelen
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Vooroorlogse gebouwen: steens 
muren, beeldkwaliteitswaarde 
gevels > isoleren alleen aan 
binnenzijde

Relatief nieuwe gebouwen: 
spouwen met isolatie. Toevoegen 
extra gevelisolatie kostbaar

Investering

voor 1920 12.650€                                                     25.950€      

1920-1950 9.975€                                                       14.650€      

1950-1975 7.875€                                                       14.575€      

1975-1990 5.000€                                                       13.525€      

1990-2005 3.000€                                                       4.200€        

Na 2005 1.000€                                                       2.200€        

70 ready van-tot
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Doorberekening warmtelevering op 70°C

• Door complexiteit isolatieverbetering kiezen we als uitgangspunt: warmte-oplossing levert 
middentemperatuur: 70 graden 

• Enige isolatie-aanpak is wel nodig om comfort te garanderen, en waar nodig aanpassingen 
van radiatoren naar voldoende afgifte vermogen.

• Test in deze winter: aanpak ‘zet ‘m op 70!’

• Warmtevraag daalt door isolatie aanpak idealiter met 32%:

> getallen zijn indicatief
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Raming energie-vraag 
Totaal aantal woningequivalenten 1443
Huidige warmtevraag gebouwen 37.000 GJ
Totaal warmtevermogen 11418 kWh_th
Warmtevraag gebouwen bij 70 graden 25.000 GJ
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Benodigde 
woningaanpassingen

• Afhankelijk van gebouwtype en bouwjaar: hoe 
ouder/monumentaler, hoe duurder

• Nader onderzoek wordt komende maanden verricht in 6 
representatieve woning/gebouwtypen

• Denk aan: HR++ glas of triple glas, aangepaste ventilatie 
systemen, extra kierdichting, geïsoleerde voordeuren, 
binnengevel isolatie

• Radiatoren met voldoende vermogen bij gegeven isolatie 
en afgiftetemperatuur

>zie verder bij financiële aspecten

10Tussenrapportage KetelhuisWG Fossielvrij-1-11-2019



3. Warmtebronnen-
puzzelsessie bevindingen

• Riothermie > hoofdpersleiding Overtoom nu niet benaderbaar 
(recent vernieuwd)

• Energie uit oppervlaktewater > Kansrijk! 

• Zon op dak > niet als primaire bron, wel geschikt voor 
optimalisatie

• Warmte uit buitenlucht > idem

• Geothermie: zou ideaal zijn, nu niet beschikbaar, 
onderzoekbaar, realiseerbaar

• Restwarmte: nu niet beschikbaar
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Factsheets
met 
technieken (1) 
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Factsheets
met 
technieken (2) 
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Factsheets
met 
technieken (3) 
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Analysekaart Waternet
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Aquathermie:
Oppervlaktewater: 
van Lennepkanaal

Riolering: 
hoofdpersleiding 
Overtoom (onlangs 
vernieuwd, niet 
aanraakbaar)
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Potentie aquathermie

• Jacob van Lennepkanaal

• Er zit enige stroming in

• Er is 1800 m3 per uur te 
geleiden naar 
warmtewisselaar

• Hiermee is mogelijk 50.000 
GJ per jaar te winnen
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4. Uitgangspunten voor 
scenario’s

• TEO als hoofdbron kansrijk, overige (nog) niet > maak diverse varianten gebaseerd op TEO

• Centraal opwaarderen als optie uitwerken: 

o installatiebeheer centraal 

o lagere temperatuur retourleiding mogelijk voor gebouwen met lagere warmtevraag

o Afgifte met warmtewisselaar.

• Decentraal opwaarderen in woningen uitwerken: 

o laag temperatuurnet, 

o elke woning warmtewisselaar en eigen warmtepomp. 

• Opwaarderen met warmtepomp op gebouwniveau nu niet uitwerken:  

o ingewikkelder installatiebeheer

o aanpassing splitsingsakte VvE’s nodig (voor bouwkundige voorzieningen en eventuele 
doorlevering)
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Warmtenet scenario’s

1. Geothermie- als fallback scenario, in 
samenwerking met de stad voor de toekomst?

2. Middentemperatuurnet TEO : Energie uit 
oppervlaktewater, opslag in WKO’s, centraal 
opwaarderen met industriële warmtepomp, 
distributie in een middentemperatuur net (70 
graden), afgifteset in woningen

3. Laagtemperatuurnet TEO: Idem, deels 
centraal opwaarderen (45 graden) en 
warmtepomp per woning

4. Zeer laag temperatuurnet TEO: Idem, (16 
graden), alleen warmtepompen per woning
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Overwegingen bij voorkeuren 
temperatuurregime

• Dimensionering warmtenet: hoog- en middentemperatuurleidingen (staal) zijn duurder dan 
(zeer) laag-temperatuurleidingen (PE)

• Opstelruimte geschakelde warmtepompen: Dit vergt een bouwkundige ruimte van zo’n 100 
m² (400 m3 inhoud)

• Inkoop elektriciteit voor warmtepomp: decentraal tegen kleinverbruikerstarief is voor 
huishoudens duurder dan centraal tegen grootverbruikerstarief (> innovatie hierin mogelijk? Zie 
IJburg, bundeling van aansluitingen en gezamenlijk goedkoop inkopen)

• Decentrale warmtepompen op gebouwniveau vereisen ruimte in de gebouwen: nader 
onderzoeken waar dit wel en niet mogelijk is

• Middentemperatuur-net maakt tapwaterbereiding in woningen veel eenvoudiger en zonder 
hulpenergie op woningniveau. Via de warmtewisselaar kan tapwater bereid worden 
(‘legionella-proof’).
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Schets van scenario 2: 
middentemperatuur net

• met drie mogelijke 
opstellingen centrale 
warmtewisselaar en 
warmtepomp aan kanaal

• Met indicatief leidingverloop 
voor WKO bronnen 
(rood=warm, blauw=koud)

NB configuratie van het netwerk 
zoals geschetst kan van toepassing 
zijn op alle temperaturen
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Fasering en cascadering

• Fasering van aanleg kan via ligging (eerst 
middengebied, dan west resp oost) of via 
gebouwkwaliteit/bouwjaar (eerst nieuwere 
gebouwen, dan oudere gebouwen). 

• Besluitvorming per gebouw zal uiteindelijk de 
feitelijke fasering bepalen: technische 
voorstellen zo passend mogelijk ontwikkelen

• Gebouwen met (nu of later) voldoende isolatie 
voor LT kunnen mogelijk op retourleiding van 
MT net

• Isolatiegraad op gebouwniveau kan naar wens 
verbeterd worden, dan moet inregelen op LT 
mogelijk zijn
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Scenario A gebiedsgericht Fase 1 Fase 2 Fase 3 Totalen
Huidige warmtevraag op gebouwniveau 8.622 GJ 13.199 GJ 15.434 GJ 37.255 GJ
Totaal aantal woningequivalenten 338 550 555 1.443
Totaal warmtevermogen 2.799 kWh_th 4.812 kWh_th 3.807 kWh_th 11.418 kWh_th
Warmtevraag op gebouwniveau 70degr 6.137 GJ 10.746 GJ 8.596 GJ 25.479 GJ
Warmtevraag op gebouwniveau trg 5.463 GJ 8.117 GJ 7.490 GJ 21.070 GJ
Investeringen 70 degr 1.522.100€        3.479.338€        4.787.175€        9.788.613€          
Investeringen trg 2.581.100€        6.423.225€        7.123.769€        16.128.094€        

Scenario B bouwperiode gericht Fase 1 Fase 2 Fase 3 Totalen
Huidige warmtevraag op gebouwniveau 1.646 GJ 11.348 GJ 24.261 GJ 37.255 GJ
Totaal aantal woningequivalenten 64 359 1.020 1.443
Totaal warmtevermogen 684 kWh_th 3.744 kWh_th 6.990 kWh_th 11.418 kWh_th
Warmtevraag op gebouwniveau 70degr 1.231 GJ 8.926 GJ 15.322 GJ 25.479 GJ
Warmtevraag op gebouwniveau trg 1.231 GJ 7.762 GJ 12.076 GJ 21.070 GJ
Investeringen 70 degr -€                    2.164.988€        7.623.625€        9.788.613€          
Investeringen trg -€                    3.742.225€        12.385.869€     16.128.094€        
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Flexibiliteit

• Fasering zó kiezen dat flexibiliteit mogelijk is

• Denkbaar is dat niet alle afzonderlijke gebouwen willen aansluiten op het warmtenet

• Systeem zodanig uitleggen dat het ‘overslaan’ van een gebouw geen probleem is

• Idem wat betreft individuele woningen (aansluiting is niet afdwingbaar en zou dat ook niet 
hoeven zijn)

• Door gefaseerde aanleg is aanpassing van het ontwerp in de tijd mogelijk en kan verschil in 
tempo van bijvoorbeeld isolatie van gebouwen, of besluitvorming over al dan niet aansluiten, 
geaccommodeerd worden.

• Aandachtspunt hierbij: in het definitief ontwerp vastleggen wat het kritische minimum aantal 
aansluitingen is bij een gegeven systeem en businesscase

22Tussenrapportage KetelhuisWG Fossielvrij-1-11-2019



Buffering en opslag

• Thermische opslagmogelijkheden op wijkniveau: vijf 
bronparen WKO nu als vertrekpunt

• Ecovat: mooie techniek maar te groot voor WG terrein 
(diameter 30-48m, veel overlast bij aanleg)

Nader uit te werken voor optimalisatie

• Thermische opslagmogelijkheden op gebouwniveau

• Inpassing van lokale warmte opwekking (PVT/ 
vacuumbuis techniek) en opslag op 
gebouw/woningniveau (accu’s/ zoutbatterijen)
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Tapwater bereiding

• Met levering op middentemperatuur (70 graden) is tapwater bereiding 
in de woning eenvoudig, via de warmtewisselaar. In feite zelfde 
functionaliteit als de huidige CV-combiketels

• Zonder warmtenet oplossing is tapwaterbereiding all-electric mogelijk 
met een boiler, warmtepompbooster, instant heater (soort elektrische 
geiser) al dan niet in combinatie met zonne-collectoren.

• Huidige woningen hebben voornamelijk individuele 
tapwaterbereiding; aanpassing naar collectieve oplossing met bv. 
zonneboilersysteem is technisch en juridisch ingrijpend
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5. Financiële aspecten

• Investerings-en aanlegkosten 3 scenario’s

• Investeringen in woningen

• Total cost of ownership-analyse Waternet: vergelijking van de verschillende modellen

• Exploitatie opzet en businesscase nu nog niet uitgewerkt
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Scenario MT net: concept kostenopbouw
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• Winnen van warmte uit kanaal mbv
warmte-wisselaar

• Tijdelijke opslag thermische energie in 
bodem (vijf bronparen)

• Opwaarderen thermische energie met 
industriële warmtepompen 70 graden

• Warmtedistributienet bestaande uit 
leidingen voor middentemperatuur

• Afgifteset voor levering warmte in 
woningen (bestaande afgiftesysteem 
met radiatoren handhaven)

• Globale kostenraming ± 27 mln €
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Scenario: LT net met individuele 
warmtepompen
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• Winnen van warmte uit kanaal m.b.v. 
warmte wisselaar

• Vijf bronparen WKO

• Industriële warmtepompen 45 graden

• Leidingen voor lage temperatuur

• Afgifteset in woningen

• Warmtepomp in woningen

• Globale kostenraming ± 42 mln €
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Scenario: Bronnet ZLT met 
individuele warmtepompen
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• Winnen van warmte uit kanaal m.b.v. 
warmte wisselaar

• Vijf bronparen WKO

• Leidingen voor lage temperatuur

• Afgifteset in woningen

• Warmtepomp in woningen

• Globale kostenraming ± 45 mln €



Investeringen in 
woningen

• Isolatie opgave naar middentemperatuur: per bouwjaarklasse is een kostenraming hiervoor 
ingevoerd, zie tabel (bron Over Morgen):

• Voor initiële berekeningen is voor elk gebouw berekend wat de aanpak voor álle woningen 
kost, nog geen verfijning gedaan op wat er al aan eventuele maatregelen zijn getroffen.
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Investering 
gemiddeld per 
bouwjaarklasse

naar 70 
graden-
ready

transitie-
gereed (lage 
temperatuur)

voor 1920 19.300€        27.363€          
1920-1950 12.313€        22.725€          
1950-1975 11.225€        18.825€          
1975-1990 9.263€          17.175€          
1990-2005 3.600€          4.550€            
Na 2005 1.600€          2.200€            
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TCO model

• Waternet stelt rekenmodel beschikbaar voor het bepalen van de Total cost of ownership, per 
partner (warmtebedrijf, netbeheerder, bewoner)

• Netto contante waarde als uitkomst van het model > indicatie voor benodigde hoogte 
energierekening per woning voor sluitende businesscase

• Ingevoerd: alle technische componenten met technische levensduur en parameters voor 
onderhoud

• Nodig: uitwerking businesscase met warmte tarieven, inkoop hulpelektra en tarieven, 
volloopscenario, fasering, …..
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Vergelijking scenario’s 
in TCO model

• Eerste doorkijk naar de total cost of 
ownership van de verschillend e 
technische scenario’s

• Op basis van invoer kosten, 
evaluatieperiode 50 jaar, diverse 
parameters mbt prijsstijging en rente 
(voor alle scenario’s gelijk)

• Geeft een indicatie van de ordegrootte 
van verschillende warmtescenario’s 
(ook ten opzichte van handhaven 
aardgas)

• Mogelijke subsidies 
(investering/exploitatie) nog niet 
meegenomen
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6. Afwegingskader en realisatietoets

• Per fase bepalen welke criteria toe te passen

• Partners in het proces zullen elk eigen criteria hanteren

Bijvoorbeeld

• Gemeente: garanties op kwaliteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid 

• Leden van de energie-coöperatie: governance, risico’s en propositie

• Eindklanten: een aantrekkelijk aanbod, comfort en leveringszekerheid

• Wijkbewoners: aanvaardbare mate van overlast (en evt compensatie)

• Vastgoed eigenaren: kosten en baten van investeringen (split incentive)

• Financiers: aanvaardbaar risico, voldoende afnemers geborgd, professionele organisatie
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Mogelijke 
afwegingscriteria

1.         Uitgangspunten KetelhuisWG
Duurzaam opgewekt
Betaalbaar
Comfortabel
Uitvoerbaar in overleg met bewoners, minimaal overlast
Financierbaar en rendabel

2. Ruimtelijk/fysieke criteria
Aanleg inpasbaar met planningen nuts/ondergrondwerken
Aanvaardbare impact op inrichting/gebruik openbare ruimte
Bestemmingsplan/ rooilijn wijziging realiseerbaar
Karakter van het gebied blijft in wezen gehandhaafd
Periode van overlast door werkzaamheden beperkt tot xxxx
Geen aanpassingen in splitsingsaktes VvE's nodig (van indiv naar collectief)
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3.         Faseringsmogelijkheden en koppelkansen
Aanleg/ uitrol gefaseerd mogelijk
Uitsluiting van woningen/ gebouwen die individuele oplossing wensen (beperkt) mogelijk
Volloopscenario realistisch bepaald in exploitatie
Einde gaslevering in het gebied in exploitatieperiode

4. Financiële criteria
Benodigde maximale leveringstarief en bijdrage aansluitkosten voor klanten conform warmtewet
Gemiddeld per gebouw energielasten voor bewoners NMDA 

5. Governance en betrouwbaarheid
Uitputting van de bron redelijkerwijs niet voorzien binnen periode van xxx jaar
Garanties in de volledige keten zekergesteld
Businesscase gebaseerd op tenminste xxx jaar rendabel
Stabiele, solide, professionele organisatie van elk onderdeel in de keten
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Afwegingscriteria in dit stadium

Criteria kopgroep:

Duurzaam opgewekt – inkoop elektriciteit 100% CO2 vrij is mogelijk

Betaalbaar: nog niet te bepalen

Comfortabel: uitgangspunt 70 graden is haalbaar maar nog niet gegarandeerd

Uitvoerbaar in overleg met bewoners: is randvoorwaarde, nog niet gegarandeerd

Financierbaar en rendabel: nog niet te bepalen

Criteria gemeente:

Open net: nog niet te zeggen, doel is wel om binnen werkgebied invoeden van bv 
zonthermie mogelijk te maken

Duurzaam (mits hulpelektriciteit voor warmtepompen duurzaam ingekocht)

Betaalbaar
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8. Voorstel voor uitwerking vervolgfase

Technisch haalbaar plan: er is een bron die beschikbaar gemaakt kan worden om een lokaal 
duurzaam warmtenet te voeden 

Uitvoering in een gefaseerde aanpak is goed mogelijk

 In vervolg werken aan detaillering en optimalisatie (zowel technisch als financieel)

Advies aan Kopgroep om verder uit te werken voor het technisch onderzoek: 

• Scenario 2: Centrale warmtepompen en MT net

• Scenario 4: ZLT net en warmtepompen per woning

• Nader onderzoek naar isolatie mogelijkheden

• Inpassing van duurzame opwekking zonnestroom en zonnewarmte

• Faserings opties van aansluiting

• Nader ontwerp en kostenanalyse kan risicomarge verder verkleinen
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Vervolg onderzoeksvragen-
Technisch

• Technisch: 

Verdere detaillering componenten van scenario’s en onderzoeken haalbaarheid en 
randvoorwaarden:

- Opstelling installaties

- Dimensionering en fasering netwerk

- WKO bronparen, locatie, diepte, aanboorbaarheid

- Isolatiepakketten in woningen

- Eventuele aanpassingen aan woninginstallatie (tapwater, radiatoren)
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Vervolg onderzoeksvragen-
Financieel

• Financieel

- Voorlopig ontwerp van alle componenten

- Kostenraming per component, “van Van Lennepkanaal tot meterkast”

- Projectmanagement kosten, leges, vergunningen etc

- Uitgangspunten m.b.t. tariefstelling, rente, discontovoet en inkoopprijzen

- Doorrekeningen voor verschillende fasering en volloopscenario’s maken

- Uitwerken businesscase met risico’s en beheersing

- Financieringsopties

- Beschikbare subsidies (o.a. SDE++, aardgasvrij subsidie gemeente)
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Vervolg onderzoeksvragen-
Organisatorisch

• Organisatorisch:
- Rollen per onderdeel in de keten uitwerken:
- Opwekking
- Opslag
- Distributie
- Afgifte

• Juridisch/economisch eigendom
- Investeren
- Beheren/ exploiteren
- Leveren
- Afnemen

38

Welke rollen, taken, 
verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden wil de 
energie coöperatie zelf 

nemen en wat is de 
invloed op het 
risicoprofiel?
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Rol Stadgenoot: van meedenken 
naar mee-ontwikkelen

• Stadgenoot is groot-eigenaar in het gebied

• Bereidheid om mee te investeren in gebouwisolatie zal komend half jaar duidelijk moeten 
worden

• Verzoek Stadgenoot om verder actief meedenken in plan van aanpak, fasering, rol huurders 
en eigenaren en mogelijkheden om verbeteringen vorm te geven in woningwaardering/ 
huurprijs

• Insteek kan zijn: gebouwsessies met particuliere eigenaren, huurders en Stadgenoot, 
waarbij Kopgroep opties voorbereidt en het gesprek aangaat
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Voorstel voor inhoudsopgave 
eindrapportage (Q2 2020)

1. voorkeursscenario's (o.b.v. tussenrapportage voorstel) 
• Eindbeeld en horizon 
• Bronnen
• Distributie
• Opslag
• Afgifte
• Lokale opwaardering
• CO2 reductie totaal

2. routeplanner op basis van techniek, energievraag en bronnenvermogen 

• Mijlpalen en onderlinge afhankelijkheden
• Volgorde van maatregelen - wijkniveau
• Volgorde van maatregelen - gebouwniveau
• Overzicht 'tussenscenario's' en 'no-regret' ontwikkelingen 

3. financiële aspecten
• Doorrekening voorkeursscenario's: 
• Investering collectief
• Investering gebouwniveau
• Investering woningniveau
• Verbruiks- en inkoopkosten
• Businesscases collectief/ gebouw
• Financieringsopties en voorwaarden
• Inkind- en financiele bijdragen derden 
• Subsidiemogelijkheden

• Kosten en baten individuele afnemers
• Onzekerheden

4. juridische en organisatorische aspecten 

• Besluitvorming collectief (energie-cooperatie) 
• Besluitvorming gebouweigenaren (VvE's, corporatie) 
• Ruimtelijke procedures (omgevingsvergunning, bestemmingsplan, aanleg nuts) 
• Instemming/ aantal overstappers/ aansluitingen
• Rol Energiecooperatie: leveringsverantwoordelijk ----inkoper/doorlevering----
administratief. 

5. planontwerp

* Maatregelen gebied en gebouwen, en fasering 
• Actoren, besluitvorming en planning 
• Investeringen op gebied- gebouw- en woningniveau 
• Voorstel voor planning gebieds- en gebouwniveau 
• Propositie eindklant: product, prijs, voorwaarden, leveringszekerheid…. 
• Governance: Energie-cooperatie, VvE's, corporatie, gemeente, … 
• Financiering
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BIJLAGEN

• PDF met kostenopstellingen DVP

• PDF met screenshots Over Morgen gebouwanalyse
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