
“ Een activist ben ik 
niet. Wel een bezorgde 
burger. We moeten 
iets doen tegen 
klimaatverandering.” 

In gesprek met  
buurtbewoner Rutger 
Goethart.
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Coöperatie voor lokale, duurzame én betaalbare energie

30 september - ALV
(Algemene Ledenvergadering) in 
de aula van het Huygenscollege.

5 oktober - Buurtbijeenkomst. 
Locatie wordt op de website  
bekend gemaakt. Ook online te 
volgen.

Begin oktober - Beslissing 
toekenning rijkssubsidie.

AGENDA 
Zie KetelhuisWG.nl voor de tijden

EEN AARDGASVRIJ WG-TERREIN

In deze eerste editie van de KetelhuisWG krant 
nemen we u graag mee in de plannen die het 
afgelopen jaar vorm gekregen hebben. 

Op naar1000 leden

KetelhuisWG
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Doe binnendeuren (naar 
huiskamer en andere kamers) 
dicht in de winter.

Breng radiatorfolie achter de 
radiatoren aan.

Sluit ’s avonds gordijnen, luxaflex 
of lamellen. Dikke gordijnen 
houden de warmte beter binnen.

Energiebesparing:
Tips top3



Op zoek naar een warmtebron
‘Als het ergens kan, kan het hier. Als 
het hier kan, kan het overal.’ Met dat 
motto startten de initiatiefnemers 
van Energiecoöperatie KetelhuisWG 
in 2019 met een onderzoek naar 
een duurzaam, lokaal én betaalbaar 
energiesysteem, ter vervanging van 
aardgas. Twaalf mogelijke duurzame
warmtebronnen voor verwarming 
en warm tapwater voor de hele 
WG-buurt passeerden de revue. 
Naast buurtbewoners werden ook 
gemeente, Stadgenoot, Waternet en 
gebouweigenaren betrokken bij het
proces. Ruim 300 huurders 
en woningeigenaren steunen 
KetelhuisWG inmiddels al.

Aquathermie
De beste bron voor het WG-
terrein blijkt aquathermie. Daarbij 
gebruikt KetelhuisWG warmte 
uit het oppervlaktewater van het 
Jacob van Lennepkanaal om water 
te verwarmen voor warm tapwater 
en  verwarming voor de buurt. Zie 
het technisch kader op de volgende 
pagina voor de uitleg van de werking.  

Geschikt maken van de gebouwen
Inmiddels liggen er twee offertes 
van bedrijven die een aquathermie-
systeem kunnen bouwen en 
exploiteren. Op deze collectieve 
centrale verwarming kunnen 
alle gebouwen en huizen worden 
aangesloten. Sommige gebouwen zijn 
meer geschikt dan andere om meteen 
aan te sluiten. In andere gebouwen 
zijn meer energiebesparende 
maatregelen nodig. Inmiddels ligt 
er een advies van architect Jianho 
Kwa, Ingenieursbureau Tauw en 
Adviesbureau OverMorgen over 

maatregelen per gebouw. We willen 
nu zo snel mogelijk met minimale 
aanpassingen de eerste gebouwen en 
woningen aansluiten. Bij aansluiting 
wordt de cv-ketel vervangen door een 
‘afleverset’. Daarna nemen we de tijd 
om verder te isoleren waar nodig en 
gewenst. 

Betaalbaar
Het uitgangspunt én doel van 
KetelhuisWG is dat de energie 

niet duurder mag worden dan 
nu. Het afgelopen half jaar 
bestudeerde OverMorgen de 
betaalbaarheid van het voorgestelde 
systeem, en berekende dat het 
aquathermie-systeem financieel 
haalbaar is. Rabobank, Triodos en 
Waterschapsbank zijn bijzonder 
geïnteresseerd en controleren die 
berekeningen momenteel. Zij helpen 
ook de financieringsmogelijkheden 
bedenken.

De WG-buurt beslist
Uiteindelijk zijn het de bewoners en 
woningeigenaren die besluiten over 
de volgende stappen. De komende 
maanden gaan we alle buurtbewoners 
informeren over de geadviseerde 
gebouwenaanpak, zodat iedereen kan 
meedenken en -beslissen. Daarna 
voeren we per gebouw met alle 
bewoners en eigenaren gesprekken 
over noodzakelijke en gewenste 
maatregelen voor aansluiting en 
energiebesparing.
Zie KetelhuisWG.nl voor meer info.

In een uitgebreide database analyseren we de 
gebouwtypen en daarbij horende mogelijkheden.

CIJFERS ENZO

  300 
Al ruim 300 buren steunen 
ons. Doe je ook mee?

Met jouw lidmaatschap help 
je om straks lokaal duurzame 
én betaalbare warmte te 
realiseren. 

KETELHUISWG: DE ENERGIECOÖPERATIE VAN ONZE BUURT
Misschien is dit de eerste keer dat u van ons hoort. Graag geven we een korte 
toelichting op ons initiatief en de stand van de plannen. 



Waarom werd je lid, al waren de 
plannen een jaar geleden nog vaag?
Ik vind het fantastisch wanneer 
mensen zich vrijwillig en met passie 
inzetten voor een klus. Ik steun dat 
graag in mijn eigen omgeving. Oók 

Komt er straks grachtwater 
uit de kraan?
Nee, we halen alleen warmte 
uit het kanaalwater. Daarna 
stroomt hetzelfde water vijf 
graden koeler weer het kanaal 
in. De circulaties van het 
kanaalwater, de grondopslag 
en de woningtoevoer zijn allen 
van elkaar gescheiden.

Tot 1983 domineerden
twee schoorsteenpijpen van 
het Ketelhuis de Jacob van 
Lennepkade. 

Blikvanger aan de kade is 
een rode woonflat.  

KetelhuisWG haalt ’s zomers
warmte uit het oppervlakte-
water van het Jacob van 
Lennepkanaal om grondwater 
van meer dan 100 m diepte te 
verwarmen en op die diepte 
weer op te slaan. Een deel 
van die warmte gaat meteen 
naar een warmtepomp die 
koud leidingwater opwarmt 
tot warm tapwater. In 
koudere seizoenen gaat de 
warmte uit de opslag naar de 
buurtwarmtepomp. 
Via een slimme route krijgen 
aangesloten gebouwen water 
tussen de 70 en 40 graden 
aangeleverd voor warm 
tapwater en verwarming.

Rutger Goethart woont in het
Andreaspaviljoen 
En was een van de eerste leden van energiecoöperatie KetelhuisWG.

TOEN EN NU

WKO = Warmte Koude Opslag
TEO = Thermische Energie uit 
Oppervlaktewater installatie
BWP = Buurtwarmtepomp

WKO

XX°C

BWP
TEO

als de uitkomst nog niet vaststaat. 
De lidmaatschapsbijdrage was 
bovendien zeer betaalbaar.
Vind je jezelf een klimaat-
verbeteraar?
Een activist ben ik niet. Wel een 
bezorgde burger. We moeten iets 
doen tegen klimaatverandering. 
Alles wat we daarvoor kúnnen doen, 
moeten we doen.
Heb je wel eens bijeenkomsten van 
KetelhuisWG bijgewoond?
Grote bijeenkomsten zijn niet 
echt aan mij besteed. Wel ben ik 
langsgewipt toen de Aardgasvrij-bus 
op het terrein stond. En energiecoach 
Anoesjka is thuis langsgeweest. 
Interessant was dat!
Binnenkort weten we of het 
aquathermiesysteem mogelijk is op 
het WG-terrein. Zo ja, ga je dan 
energie van ons afnemen?
Als de kosten niet heel veel 
hoger worden dan nu. Ook 
leveringszekerheid vind ik belangrijk. 
Ik wil niet een winter in de kou zitten!
Heb je een boodschap voor de lezers 
van deze krant?
Verdiep je in deze mogelijkheid 
om samen van het gas af te gaan. 
Als je daarna besluit om het niet te 
doen: prima. Maar weeg de voor- en 
nadelen af.

TECHNIEK 
VOOR DE GEEK



Door Margo Henderson 
Het is een mooie zomerdag. Ik loop 
met mijn hond een rondje over het 
WG-terrein. Dat schiet niet erg op, 
want heel vaak kom ik bekenden 
tegen die dan een praatje aanknopen. 
Heel gezellig. 
Tien jaar geleden was dat nog niet 
zo. Toen, in 2020, begon ik door het 
project KetelhuisWG net wat meer 
mensen van het terrein te kennen, en 
kijk nu eens! Het was natuurlijk niet 
het doel van het project om je buren 
beter te kennen, maar wel een heel 
leuk bijeffect. 
Ik loop over de Gerard Borstkade, 
waar je over de reling hangend net 
kan zien dat de bovenste laag van het 
water ons systeem insijpelt. Als het 
heel stil is, kun je dat horen, maar 
het geluid van de wind en van de stad 
maakt dat je dat zelden hoort. 
Ik zwaai naar Peter op zijn woonboot, 
die als een van de eersten op het 
systeem werd aangesloten. Logisch, 
zo dicht bij de bron. De helft van de 
gebouwen van het WG-terrein is nu al 
aangesloten op ons eigen warmtenet. 
Vorig jaar, in de winter, was het wel 
even spannend of het bijschakelen 
van warmte uit gas echt ging lukken. 
Sjonge, het was lang geleden dat we 
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zo’n koude winter hadden, maar we 
zaten er allemaal gelukkig warmpjes 
bij. 
In de verte zie ik Ted lopen, de eerste 
voorzitter van de energiecoöperatie. 
Hij heeft het er nog steeds druk 
mee, want hij wordt in het hele land 
gevraagd om uit te leggen wat we hier 
met elkaar hebben bewerkstelligd. 
Er worden ook regelmatig excursies 
georganiseerd naar ons terrein. 
Bezoekers zijn dan vooral verbaasd 
over de buurtwarmtepompen, die 
je helemaal niet hoort, omdat ze 
onder de grond in kelders staan. 

Ik zwaai ook naar Koen die net de 
planten op zijn balkon water geeft. 
Zo leuk hoe dat kan lopen. Van een 
kritische buurtbewoner is hij een 
van de grootste enthousiastelingen 
geworden. Logisch, want de gasprijs 
is omhoog geschoten de afgelopen 
jaren, en dus woon je eigenlijk steeds 
goedkoper.
Zo, mijn rondje zit erop. Ik stap mijn 
koele woning binnen. Toch maar 
mooi dat de corporatie overstag 
ging en ‘sunscreens’ heeft geplaatst, 
die ook nog eens werken als een 
zonnepaneel.

Wil je lid worden of hulp en advies aan 
huis krijgen?

Ga naar KetelhuisWG.nl/aanmelden/ 
of vul dit formuliertje in en doe het in 
de brievenbus op WG-plein 91.

o    Ja, ik word lid van KetelhuisWG (gratis tot 31 december 2020)
o    Ja, ik wil graag gratis persoonlijk advies en bespaarproducten van de WG-energiecoach
o    Ja, ik wil graag dat de WG-foliebrigade bij mij thuis radiatorfolie aanbrengt
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Naam: 

Adres:

Telefoon:

Mail:

In 2030...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail uw oplossing vóór 15 september met naam en adres naar communicatie@ketelhuisWG.nl 
of stop hem in de brievenbus bij 2e Constantijn Huygensstraat 6-F. 
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Mail uw oplossing vóór 15 september met naam en adres naar 
communicatie@ketelhuisWG.nl of stop hem in de brievenbus bij 
2e Constantijn Huygensstraat 6-F.
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