
• Voorstelrondje
• Project warmtenet KetelhuisWG: 

wat is het plan en waar staan we nu?
• Onderzoek naar technische staat 

van de gebouwen in meerdere 
stappen uitgevoerd

• Deze gebouwen: hoe zit het, wat is 
er nodig en wat kan er nog meer?

• Vragen
• Vervolgafspraken

Welkom



Voorstelrondje

• Stadgenoot
• KetelhuisWG
• Adviseursteam
• Huurgenoot
• Aanwezigen



Programma
• Introductie van KetelhuisWG
• Presentatie over de ‘gebouwenaanpak’ 
• Toelichting Stadgenoot op hun rol en inzet
• Reflectie door Huurgenoot
• Vragen en discussie
• Uiterlijk 21.00 uur einde



Energiecoöperatie KetelhuisWG
een collectief, duurzaam én betaalbaar
energiesysteem voor het Wilhelmina Gasthuisterrein

4

29 gebouwen waarvan

11 woongebouwen 100% corporatie 
Stadgenoot
5 woon/ ateliergebouwen corporatie
9 gemengde VvE’s
2 100% koop VvE’s
2 grote utiliteitsgebouwen 
(monumenten)

Totaal zo’n 1150 woningequivalenten



Waar staan we nu?
• Rijksbijdrage ‘proeftuin aardgasvrije wijken’ is toegekend eind 2020
• Gemeente beheert de bijdrage; KetelhuisWG geeft aan wat waarvoor 

nodig is
• Veel deskundigheid nodig om alles tot in de puntjes te kunnen 

uitzoeken:
- Technisch ontwerp warmtenet, vanaf het kanaal tot in de woningen
- Gebouwaanpak (daarover straks meer)
- Financiële uitgangspunten, subsidies en leningen
- Juridische zaken, contracten en samenwerkingen
- Communicatie, website en informatiemateriaal



Doelen



De gebouwaanpak

• Uitgangspunt: CV-ketel eruit, afleverset erin en (voorbereiden
op) inductiekoken.

• Kan dat wel? Dat onderzoeken we met het adviseursteam van de 
gebouwaanpak: 

1) wat is minimaal nodig aan maatregelen voor comfortabel
verwarmen op 70 graden

Vervolgens verder met:
2) wat zijn mogelijke extra / ‘Spijtvrije’ maatregelen
3) Inpassen van de warmteleiding en apparatuur

7



Voor realisatie is er nodig dat…
- de individuele huurders akkoord zijn met het voorstel van hun 

verhuurder over de maatregelen en eventuele kosten
- de gebouweigenaar benodigde voorbereidende maatregelen gaat 

treffen
- de individuele eigenaren akkoord zijn met het voorstel van de 

gebouweigenaar over de maatregelen en eventuele kosten

- we weten wat minimaal nodig is voor inpassing van het warmtenet 
waarbij het warm genoeg blijft in de woningen

- we ook weten wat handige extra (besparings)maatregelen zijn 
- we onderzoek doen naar de technische staat van gebouwen en naar 

wat bewoners belangrijk vinden

Tijd

Tijd



Hoe hebben we het aangepakt?
1. In de haalbaarheidsstudie die in 2019/2020 is uitgevoerd hebben we 

globaal gekeken naar de nodige maatregelen voor warmtenet 70 graden of 
40 graden (dat was toen nog een optie)

2. We maakten eind 2020 adviesdocumenten per gebouw: Meerjaren
onderhoudsplannen en  bewonersenquêtes leveren extra input voor slim 
combineren van maatregelen en comfort wensen

3. Snelkookpansessies voorjaar 2021: in 3 bijeenkomsten hebben we alle 
opgehaalde informatie met de eigenaren en gebouwcontactpersonen 
besproken en conclusies getrokken over wat er nodig is

4. Afgelopen maanden hebben we woningschouwen uitgevoerd en precieze 
warmteverliesberekeningen gemaakt. 

5. Voor de onderzochte gebouwen weten we nu wat minimaal nodig is om met 
70 graden comfortabel te verwarmen, en we hebben een idee wat nog 
verdere slimme maatregelen zijn om hierbij mee te nemen. 



Uitgangspunt: gericht op 70 graden 
warmtenet
• Warmtenet ontwerp is nu gericht op 70 graden 
• Voordeel: eenvoudiger in te passen in bestaande gebouwen want 

bij aansluiten relatief beperkte maatregelen nodig. 
• Voordeel: warmwater kan hiermee ook gewoon voorzien worden
• In de toekomst beter geïsoleerde gebouwen? Dan gaat het 

warmtenet omlaag in temperatuur



Vragen tot zover



• Benodigde isolatie voor 
warmtenet uitgewerkt 
door architect Jianho
Kwa

• Voor warmtenet van 70 
graden: HR++ glas en 
aanvullende isolatie op 
het dak en onder de 
vloeren.

HUIDIG NODIG

Wat wisten we al?



Wat wisten we nog meer?

Gebouwnrs
In MJOP geplande 
Kozijnvervanging

In MJOP geplande 
Bitumen dak 
overlagen of 
vernieuwen

In MJOP vervanging 
van de 

rookgaskanalen

9 2039 2019 2024

10 2039 2021 2024

11 2039 2028 2031

12 2039 2021 2024

14 2039 2021 2024

15 2039 2021 2024

16 2039 2021 2025

Meerjaren onderhoudsplanningen:
- Kozijnvervanging
- Dakbedekking vernieuwen (kans 

om meteen extra isolatie aan te 
brengen)

- Vervanging rookgaskanalen 
(nodig voor HR-CV ketels)





Snelkookpansessie april 2021



De stadsvilla’s verder onderzocht en 
geschouwd

4 woningen zijn bezocht
In gebouw 10 (1)
Gebouw 15 (2) 
En gebouw 16 (1)

3 woningen op de 3e 
etage
1 woning op de 4e etage 
(onder het dak)



Wat is er onderzocht?
- Kozijnen, beglazing, aansluitingen en kierdichting
- CV ketel: waar hangt deze, op welke temperatuur ingesteld
- Aanwezige radiatoren in alle vertrekken, welk type en hoe groot
- Situatie in de keuken / kooktoestel
- Meterkast
- Mogelijk benutten van schachten, bereikbaarheid

Bouwtekeningen en plattegronden geven indicatie van vloer- en 
dakisolatie



Wat is er gezien?

• Kunststof kozijnen met zogeheten ‘dubbele kierdichting’
• Relatief oud dubbel glas
• Gevel met een spouw van 100 mm, waarvan 60 mm isolatie
• CV-HR combiketels uit 2013
• Veelal ingesteld op afgifte temperatuur 60 °C
• Natuurlijke ventilatie met roosters in de gevel en kanalen in 

keuken, badkamer en toilet
• In één woning vloerverwarming in de woonkamer aanwezig



Warmteverliesberekeningen

• Kan de woning in de huidige staat een lagere temperatuur (70 
graden max) aan? Zo niet, wat zou er dan aangepast moeten 
worden?

• Bepaald aan de hand van voorgeschreven rekenmethodiek: 
hoeveel warmte komt er de woning in met het warmtenet van 70 
graden en hoeveel gaat eruit als het buiten -10 is?

• Rekenmethode gaat uit van: woonkamer 20 graden, slaapkamers 
18 graden, badkamer 22 graden.



Bevindingen

Per woning en 
per vertrek 
berekend Woning 1

Woning 2

Woning 3

Woning 4



Advies aan gebouweigenaar

• Pas HR++glas toe in alle kozijnen. Dit kan een besparing op het 
energieverbruik voor warmte van 15% opleveren. De kozijnen zijn 
nog in prima staat en zijn hiervoor geschikt. Inpassen van nieuwe 
roosters in de ramen wenselijk.

• Waar nodig kan extra radiatorvermogen worden gemaakt door 
nieuwe/ grotere/ dikkere radiatoren. In overleg met bewoner te 
bepalen: hoe nodig is het en wat is eventueel het nadeel m.b.t. 
ruimte gebruik> dit vergt nog overleg met Stadgenoot en 
Warmtebedrijf

• Verder handig om te doen: extra dakisolatie aanbrengen in 
combinatie met dakbedekking vervangen (ook in verband met 
subsidie mogelijkheden aan te raden).



Vragen tot zover?



Verder….

• Warmtewisselaar en plaats CV
• Warmteleiding het gebouw in 
• Elektrisch koken: Moet het of Mag het?
• Andere wensen, hoe mee te nemen?



Ook verder uitwerken
• Verder nog bezien hoe we de rol van Stadgenoot in deze 

bijeenkomst vormgeven
• Wat kan er al verteld worden over eventuele huurverhoging bij 

HR++ glas? aGeen? Of toch wel? Aanpassing wwd?
• Hoe gaat Stadgenoot verder met huurders overleggen?
• Wat vinden de eigenaren ervan?



Huurders en kopers

Gebouw nr Aantal 
huurwoningen

9 8 (van 20)

10 9 (van 18)

11 8 (van 18)

12 10 (van 20)

14 13 (van 20)

15 11 (van 18)

16 13 (van 20)



Vragen



Adviezen Stadgenoot gebouwen in 
vogelvlucht
• Hoefijzer (gebouw 18): zie eerder getoond voorbeeld 
• Weeber toren (13): Vergelijkbaar met Hoefijzer: HR++ glas en 

aanvullend radiatorvermogen vergroten in met name woonkamers 
• Paviljoens (19 en 20): alleen op BG vergroten afgiftevermogen 

nodig. Herstructureren elektrische installatie en bemetering
aandachtspunt 

• Stadsvilla’s (9-12 en 14-16): HR++ glas en zelfregelende roosters 
toepassen. Waar nodig aanpassen radiatoren. 

• Wilhelminatoren en lint (28): Geen maatregelen nodig mbt
verwarmingscomfort. Gedeeltelijk inpassen warmteleidingen 
nader onderzoeken (maisonnettes).



Rapportages nog in ontwikkeling
Strookjes gebouw 2-5: denkelijk weinig aanvullend nodig mbt
isolatie. Schachten zitten vol, inpassen warmteleiding nader 
onderzoeken.
Gebouw 6-7-8 Eerste Helmersstr./Ite Boerema: nog meer 
informatie nodig/ meer woningen dienen geschouwd te worden.
Woongroep Eerste Helmersstraat (gebouw 27): weinig/niets 
aanvullend nodig.
Woongroepen 2e Constantijn Huijgensstraat: verbeterplan is nodig.
Zusterflat (17) niet geschouwd, evenmin als de paviljoens met 
uitsluitend ateliers (22/23/25). 



Informatie delen met bewoners/ 
eigenaren
• 12 oktober informatie bijeenkomst voor huurders Stadsvilla’s
• 28 oktober voor eigenaren stadsvilla’s
➢Toelichten wat er gedaan is
➢Toelichten uitkomsten onderzoek
➢ Ophalen eerste reacties, vragen en zorgen, ‘meedenkkracht’

Verder buurtbijeenkomst en ledenbijeenkomst KetelhuisWG rond 
jaarwisseling


