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De folder die je nu in handen 
hebt, is een aanvulling op het 
algemene Bewonersboekje 
van KetelhuisWG. In deze 
gebouwfolder beschrijven we 
wat er nodig is om paviljoens 
1 & 2, gelegen aan weerszijden 
van de Pesthuislaan, aan 
te kunnen sluiten op het 
duurzame buurtwarmtenet. 

 Paviljoens 1 & 2
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In deze gebouwfolder schetsen 
we eerst kort de uitkomsten van 
het bouwkundig onderzoek dat is 
gedaan. Op pagina 4 lees je welke 
maatregelen worden geadviseerd 
voor paviljoens 1 & 2. Op pagina 
5 en 6 geven we kort weer wat 
aansluiting op het warmtenet van 
KetelhuisWG met zich meebrengt 
en hoe je mee kunt doen. Op 
pagina 7 vind je een overzicht 
van de kosten. Achterop staan 
de belangrijkste punten nog even 
onder elkaar.

Het is natuurlijk goed mogelijk dat 
je na het lezen van deze folder en 
het Bewonersboekje nog vragen 
hebt. Daarom nodigen we je uit om 
naar een van de informatieavonden 
of inloopspreekuren te komen die 
we per gebouw organiseren. Ook 
kun je op de website antwoorden 
op veelgestelde vragen vinden.

Twee voormalige ziekenhuispaviljoens van het Wilhelmina 
Gasthuis vormen sinds halverwege de jaren tachtig de Woon- en 
Werkvereniging WG-terrein. De paviljoens, in 2009 aangewezen 
als gemeentelijk monument, werden gebouwd in 1891-1893. 
Later zijn ze voorzien van een 2e verdieping en zijvleugels en nog 
ingrijpend gerenoveerd in 1992-1994. Tegenwoordig herbergen ze 
87 (onzelfstandige) wooneenheden en 35 kantoorruimtes, ateliers 
en cursuszalen. De woonruimtes zijn verdeeld over 13 ‘gangen’ 
en variëren in grootte van 27 tot 67 m2. De werkruimtes hebben 
een oppervlakte die varieert van 15 tot 100 m2. Er zijn woon- en 
kantooreenheden met een eigen keukentje, maar een groot deel 
van de huurders deelt keukenvoorzieningen en sanitair met hun 
ganggenoten. Ook de verwarming is een collectieve voorziening, 
waarbij de verschillende gangen in het gebouw elk een of twee 
centrale cv-ketels hebben.  

Alle woon- en bedrijfsruimtes in de paviljoens zijn huur-eenheden. 
Stadgenoot is eigenaar van de monumentale panden en heeft 
zeggenschap over het casco. Zij verhuurt de gebouwen in hun 
geheel aan Woon- en Werkvereniging WG-terrein. Deze heeft 
de panden in zelfbeheer en verhuurt de woon- en werkruimtes 
op haar beurt weer door aan individuen, maatschappelijke 
organisaties en startende bedrijfjes. Op pagina 6 schetsen we de 
rolverdeling tussen Stadgenoot als eigenaar en de vereniging als 
hoofdhuurder in de gesprekken met KetelhuisWG.

Isolatie: De isolatie is voor een monumentaal pand 
van deze leeftijd redelijk goed, maar er lekt wel veel 
warmte weg door de grote raampartijen met enkel 
glas. De achterzetramen isoleren maar gedeeltelijk 
en er is sprake van gebrekkige kierdichting. Dit 
zorgt voor een relatief hoog energieverbruik.
De spouw is afdoende geïsoleerd. De staat van de 
dakisolatie is een vraagteken: er is niet bekend of 
het dak bij de renovatie in 1991 naar de normen 
van die tijd is ‘nageïsoleerd’. De begane grond is 
niet goed geïsoleerd: bij inspectie bleek dat de 
isolatiefolie die eerder op bepaalde plekken is 
aangebracht, heeft losgelaten.  
Ventilatie: Er is natuurlijke ventilatie via naden 
en kieren en enkele ventilatieroosters in 
kozijnen. Daarnaast hebben de woonruimtes een 
mechanische afvoer in de vorm van een MV-box.
Verwarming: Er zijn collectieve cv-installaties 
per gang. De woonruimteverdiepingen hebben 
allemaal vloerverwarming, en per gang een 
zonnecollectorsysteem met zonneboiler voor 
warm tapwater. Op de begane grond, waar zich de 
ateliers en kantoor- en cursusruimtes bevinden, 
zijn er zowel gangen met vloerverwarming 
als gangen met verwarming door middel van 
radiatoren van verschillende afmetingen en diktes.  
Schachten: Verticale schachten in het pand 
herbergen gas-, water- en rioolleidingen. Op de 
begane grond zijn sommige schachten erg nauw 
en daarmee niet geschikt voor het toevoegen van 
warmteleidingen. Op de verdiepingen liggen pal 
naast de schachten bergruimtes voor de cv-ketels, 
waar wel ruimte is voor verticale warmteleidingen. 
Er zal telkens per schacht gekeken moeten worden 
hoe warmteleidingen van de kruipruimte naar de 1e 
verdieping worden gevoerd. 

Uit de berekeningen blijkt dat het huidige 
isolatieniveau van de woonruimtes op de 
verdiepingen goed genoeg is om aan te kunnen 
sluiten op het nieuwe warmtenet. Dit ondanks het 
warmteverlies door de grote glaspartijen en de hoge 
ruimtes. Goed nieuws dus voor de bewoners. Dat 
ligt anders bij de ateliers op de begane grond die 
met radiatoren worden verwarmd. Daar is de huidige 
radiatorcapaciteit onvoldoende om de ruimtes via 
het 70 °C-warmtenet warm te stoken op dagen 
dat het buiten zeer koud is (-10 °C en kouder). De 
kantoor- en cursusruimtes op de begane grond die 
wel voldoen, zijn die met vloerverwarming. 

Wordt het in de woningen, ateliers en kantoor- 
en cursusruimtes warm genoeg als ze worden 
aangesloten op het 70 °C-warmtenet van 
KetelhuisWG, of moeten er vooraf nog isolerende 
maatregelen worden getroffen? Deze vraag stond 
centraal in het gebouwonderzoek dat in 2020 en 
2021 is verricht in paviljoens 1 en 2. Een architect 
en een bouwfysicus hebben de bouwtekeningen 
bestudeerd en verschillende soorten ruimtes 
bezocht. Ze hebben bij de inspectie gekeken welke 
verwarmings- en ventilatie-installaties er zijn, waar 
de leidingen en schachten lopen en wat voor soort 
isolatie en beglazing aanwezig is. Op grond van al 
deze gegevens is het gemiddelde warmteverlies in de 
paviljoens berekend.

De resultaten van het onderzoek en de 
aanbevelingen van de onderzoekers zijn opgenomen 
in een technisch gebouwrapport. Het volledige 
onderzoeksrapport staat op onze website. 

Voor de goede orde: in het gebouwonderzoek is niet 
gekeken naar het (individuele) energieverbruik per 
ruimte en de effecten van een warmtenet-aansluiting 
daarop. Dit hangt namelijk ook erg af van stookgedrag 
en het gebruik van de ruimtes. 

 Paviljoens 1 & 2 in vogelvlucht

 Warmteverlies

 Huidige staat paviljoens

 Hoe staat jullie gebouw ervoor?
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 van KetelhuisWG
 Aansluiting op het warmtenet 

Vereniging

Energieleverancier

KetelhuisWG

Netwerkbeheerder

Stadgenoot

Het gebouwonderzoek leverde drie soorten 
adviezen op voor paviljoens 1 en 2: noodzakelijke 
maatregelen, eenvoudige maatregelen die snelle 
besparingen opleveren en aanbevolen maatregelen. 
De noodzakelijke maatregelen zorgen ervoor dat 
het met het nieuwe warmtenet ook op zeer koude 
dagen voldoende warm wordt in de verschillende 
gebruiksruimtes. De aangeraden maatregelen vragen 
om grotere investeringen, maar zorgen voor minder 
energieverbruik en een lagere energierekening.

Omdat alleen de atelierruimten een tekort hebben 
aan verwarmingscapaciteit, is het vervangen van 
dunne radiatoren door iets dikkere radiatoren 
met dezelfde afmetingen de meest eenvoudige 
oplossing. Het levert helaas geen energiebesparing 
op, maar de warmteafgifte gaat dan wel met 
de benodigde 25% omhoog. In een van de 
atelierruimtes zal tegen de binnenwand tevens een 
extra radiator moeten worden bijgeplaatst.
In alle atelierruimtes moet kierdichting verbeterd 
worden.
Isolatie in de kruipruimtes onder de paviljoens is 
nodig om te zorgen voor minder warmteverlies in 
de ruimtes op de begane grond. Waar mogelijk 
moet opnieuw isolatiefolie worden aangebracht.
Daarnaast kan de isolatie verbeterd worden met 
zogenoemde ‘isochips’.

Enkele eenvoudige maatregelen die energieverspilling 
tegengaan, en zonder grote investeringen meteen een 
besparing en meer wooncomfort opleveren: 

KetelhuisWG adviseert om te onderzoeken of het 
mogelijk is om duurzame isolatiematerialen te 
gebruiken. Veel gangbare isolatiematerialen zijn slecht 
voor het milieu en de volksgezondheid en zijn moeilijk 
te recyclen. Natuurlijke materialen (houtvezel, vlas, 
kurk, hennep, cellulose, e.d.) zijn een stuk beter voor 
het binnenklimaat en onze gezondheid. Bovendien 
slaan ze CO2 op tijdens de productie, terwijl veel 
industriële materialen bij de productie juist CO2 en 
andere broeikasgassen (zoals stikstof) uitstoten. 

Aansluiten bij al gepland (en ingecalculeerd) 
onderhoud aan de gebouwen is een goede manier 
om kosten, overlast en materiaal te besparen. De 
volgende onderhouds- en vervangingsmomenten 
zijn voor paviljoens 1 en 2 relevant: 

De vervanging van de collectieve cv-ketels staat 
in het MJOP gepland rond 2030. Bij aansluiting 
op het warmtenet is dat niet nodig. De bespaarde 
investering kan in de bekostiging van andere 
maatregelen worden gestoken. 

Bij andere energiebesparende maatregelen is 
het aan te raden deze af te stemmen op het 
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van Stadgenoot. 
De belangrijkste maatregelen voor de twee paviljoens: 

Kierdichting van ramen en deuren op de 
woonverdiepingen.
Aanbrengen radiatorfolie achter de radiatoren op 
de begane grond.
Gordijnen waar die nu niet hangen.

Schilderen en evt. vervanging houten kozijnen 
Bitumen dakbedekking en isolatie vernieuwen

Aanbrengen van beter isolerende kozijnen, 
beglazing en achterzetramen (ook in de gangen 
waar aanvoerleidingen van vloerverwarming 
doorheen lopen en het warmteverlies erg hoog is).
Vervanging van de oude mechanische 
ventilatieboxen voor stillere en energiezuinigere 
MV-boxen.
Isolatie van het dak naar huidige maatstaven. 
Voor beide paviljoens staat binnen 6 tot 10 jaar 
onderhoud aan het dak gepland (o.a. vervanging 
van de bitumen dakbedekking en vernieuwing 
van de dakisolatie). Vanuit de Woon- en 
Werkvereniging WG-terrein is ook de wens geuit 
om meer zonnepanelen op het dak aan te brengen.

Een gebouw met een collectief verwarmingssysteem 
is heel makkelijk aan te sluiten op het warmtenet. In 
de woon- en werkruimtes zelf hoeft niets aangepast 
te worden. Het is een kwestie van de gezamenlijke 
cv-ketels vervangen door een aansluiting op 
het warmtenet in de vorm van een zogenaamde 
afleverset. Overigens valt ook te overwegen om 
de ketels te laten staan als mogelijke back-up-
voorziening of als ‘piekketel’ voor de koudste 
winterdagen.

KetelhuisWG zorgt voor de 
aansluiting op het warmtenet, 
de installatie van de afleverset 
(warmtewisselaar en 
warmtemeter), de levering van 
de warmte en de aangepaste 
elektra, nodig voor het 
inductiekoken. 

De netwerkbeheerder zorgt voor 
afkoppelen van de gasmeter en 
de afsluiting (afdoppen) van het 
aardgas en haalt desgewenst ook 
alle aanvoerleidingen weg. Het 
eventueel verwijderen van het 
inpandige leidingwerk vanaf de 
gasmeter is voor rekening van de 
gebouweigenaar.

Stadgenoot is als pandeigenaar 
verantwoordelijk voor het 
doorvoeren én bekostigen van 
de gebouwmaatregelen die 
KetelhuisWG heeft geadviseerd. 
Ook is de woningcorporatie 
verantwoordelijk voor de 
verwarmingsinstallatie (inclusief 
extra radiatoren en inregelen) 
en de verdeling van het warme 
tapwater vanaf de afleverset 
naar de woonruimtes (d.w.z. 
het inpandige leidingwerk). 
Stadgenoot bespreekt met de 
vereniging en haar huurders de 
mogelijkheden en voorwaarden 
voor aansluiting op het 
warmtenet. 

De Woon- en Werkvereniging 
WG-terrein laat aan Stadgenoot 
weten of zij mee wil doen met de 
aansluiting op het warmtenet. 

Je huidige energieleverancier 
of een soortgelijke blijft gewoon 
stroom leveren.

Hoe het nieuwe systeem met al zijn leidingen precies 
ingepast wordt in de paviljoens, werken KetelhuisWG 
en de aannemer nog nader uit. Dit geldt ook voor de 
extra elektriciteitsgroepen die nodig zijn voor het 
aansluiten van de inductiekookplaat.

In het Bewonersboekje vind je op pagina 13 een 
overzicht van de werkzaamheden die komen kijken bij 
aansluiting op het warmtenet.

 Adviezen voor paviljoens 1 & 2

 Noodzakelijke maatregelen 

 Snelle besparing

 Aanbevolen maatregelen

 Slim:
 Meerjarenonderhoudsplan

 kijk naar 
 kies voor duurzame

 isolatiematerialen
 Tip:

 Wie doet wat?
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 Wat zijn de kosten?

 Aansluiting op warmtenet

 Gebouwmaatregelen
De geraamde kosten voor aanpassing van de 
radiatoren zijn ongeveer € 61.800,- (inclusief btw). 
De kosten van de overige gebouwmaatregelen die 
nodig zijn om paviljoens 1 en 2 ‘aansluitgereed’ 
te maken (isoleren van de kruipruimtes en 
kierdichting) moeten nog worden beraamd. 
Voor deze isolatiemaatregelen zijn ruime 
subsidiemogelijkheden beschikbaar.

De adviezen in deze folder vormen het startpunt in 
de gesprekken die KetelhuisWG met de huurders 
van Woon- en Werkvereniging WG-terrein en 
Stadgenoot gaat voeren. Het doel van deze 
gesprekken: alle betrokkenen zo goed mogelijk 
informeren over het warmtenet en de noodzakelijke 
maatregelen, en hen interesseren om mee te doen. 
De stelregel van KetelhuisWG is dat minstens 70% 
van de bewoners/huurders mee moet willen doen 
voordat tot aansluiting van een gebouw op het 
warmtenet wordt overgegaan. Gezien de bijzondere 
huurcontractsituatie bij paviljoen 1 en 2, waarbij 
Stadgenoot de panden verhuurt aan de vereniging 
die zelf doorverhuurt aan bewoners/ gebruikers, 
moet goed worden doorgesproken hoe deze 
70-procentsinstemming vorm zal krijgen. 

Met de huurders sluiten we bij een dergelijke 
instemming een startcontract af. Dit is een voorlopig 
contract met ontbindende voorwaarden. Door dit te 
ondertekenen geef je als bewoner aan dat je gebruik 
wilt gaan maken van het warmtenet. Hierna zullen we 
met Stadgenoot een ‘gebouwovereenkomst’ sluiten. 
Daarmee geeft Stadgenoot aan in te stemmen met 

het voorstel van KetelhuisWG voor aansluiting op het 
warmtenet en verbindt zij zich aan uitvoering van de 
geadviseerde maatregelen.

Als de gebouwovereenkomst getekend is, gaat 
KetelhuisWG aan de slag om jullie paviljoens aan 
te kunnen sluiten op het warmtenet. In een later 
stadium krijgen jullie als bewoners dan de vraag 
om een definitieve leveringsovereenkomst met het 
energiebedrijf KetelhuisWG te tekenen.   
Als enkele collectieve cv-ketels gehandhaafd 
blijven als back-up- en piekketels, moeten er goede 
afspraken gemaakt worden. Mogelijk komt de ketel 
dan in eigendom van het warmtebedrijf.

Het buurtwarmtenet is een bewonersinitiatief, dus 
als je zelf wilt meebeslissen over het project, sluit je 
dan aan bij KetelhuisWG en bij de initiatieven binnen 
je eigen vereniging. Samen met Stadgenoot, andere 
woningeigenaren en huurders zal KetelhuisWG de 
komende tijd de verschillende aspecten van de 
energietransitie zo goed mogelijk in kaart brengen, 
en kijken waar de koppelkansen met reeds gepland 
onderhoud liggen. 

 Zo doe je mee!

Aanleg warmtenet
door KetelhuisWG

Uitvoering 
gebouwmaatregelen

Definitieve
leveringscontract

70%

Tekenen van de gebouwovereenkomst

Radiatoren

Hr++ glas

Aansluiten bij het warmtenet van KetelhuisWG
Gesprekken met de verenigingGebouwgesprekken

KetelhuisWG

Stadgenoot

Hierbij ons 

aanbod.

Doen jullie

mee?

Stemmen de vereniging en haar huurders 
in met het tekenen van startcontracten 
voor minimaal 70% van de woon- en 
werkruimtes in de paviljoens?

IsolatieNiet meer
dan nu!

Ja!

Bij Stadgenoot
ondersteunen wij

dit plan!

Planuitwerking

Gebouwmaatregelen

Je leveringsovereenkomst 
is getekend

Het warmtenet is 
aangelegd bij je gebouw

Uitvoering van de gebouw-
maatregelen is afgerond

Zo is je woon- of werkruimte klaar voor aansluiting:

Financiële
haalbaarheid

Meerjaren-
onderhoudsplan

Kierdichting

Vereniging

Huurder

Bij aansluiting op het warmtenet van KetelhuisWG 
moet een Bijdrage in de Aansluitkosten (BAK) 
betaald worden. In het Bewonersboekje wordt dit 
toegelicht. Daar wordt ook een bedrag genoemd:  
€ 3.325,- per woning. Omdat paviljoens 1 en 2 geen 
individuele ketels kennen, werkt het hier wat anders 
en zijn de exacte bedragen nog niet bekend. Wel 
duidelijk is dat voor de aansluitkosten subsidie 
beschikbaar is.

De kosten voor de aanleg van warmteleidingen, 
de installatie van de afleverset en de aangepaste 
elektra, nodig voor het inductiekoken, zijn 
onderdeel van het pakket dat energiebedrijf 
KetelhuisWG straks aanbiedt. De kosten van 
eventuele sloop- en breekwerkzaamheden voor 
het aanbrengen van de warmteleidingen (en voor 
herstellend metsel-, tegel-, stuc- en schilderwerk) 
zijn voor rekening van de aannemer van het 
energiebedrijf. 

Verder krijg je als bewoner te maken met de 
aanschafkosten voor een inductiekookplaat. 
Huurders krijgen deze vergoed door Stadgenoot.

Een uitgewerkt overzicht van alle kosten krijgen 
jullie als bewoners in het voorjaar van 2022. 
Vanaf dan zal KetelhuisWG met alle bewoners 
en woongroepen op het WG-terrein individuele 
gesprekken voeren, met als inzet het tekenen van 
een startcontract. Hierbij hoort natuurlijk ook een 
goed inzicht in de kosten op basis van jullie huidige 
verbruik en het voorgestelde verbruikstarief van 
KetelhuisWG. 

KetelhuisWG heeft uitgezocht welke rijks- en 
gemeentesubsidies er beschikbaar zijn om 
woningen aan te sluiten op het warmtenet. 
Het Rijk heeft een bijdrage aan de gemeente 
Amsterdam geleverd voor KetelhuisWG, uit het 
Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente 
gebruikt die bijdrage om de voorbereidingen en 
aanvankelijke investeringen van KetelhuisWG in 
het energiesysteem te financieren. Ook wordt 
de bijdrage ingezet om de aansluiting van de 
individuele woningen op het warmtenet te betalen 
tot maximaal €5.000,- per woning. KetelhuisWG 
zal voor deze subsidies per gebouw een collectieve 
aanvraag doen.
 
Verder zijn er reguliere rijkssubsidies om 
verduurzamingsmaatregelen te treffen in woningen 
en bedrijfsruimten, zoals de Investeringssubsidie 
duurzame energie en energiebesparing (ISDE) 
voor woningeigenaren en de Stimuleringsregeling 
Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) voor 
woningcorporaties. Hieruit kan bijvoorbeeld de 
aanpassing van installaties om aan te kunnen 
sluiten op een aardgasvrij systeem bekostigd 
worden. Net als de isolatie van daken, gevels, 
vloeren en beglazing, het plaatsen van betere 
radiatoren (of vloerverwarming) en het installeren 
van inductiekookplaten. 

 subsidiemogelijkheden 
 Ruime
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 Samengevat
In paviljoens 1 & 2 zijn enkele maatregelen nodig om 
de gebouwen geschikt te maken voor aansluiting op 
het warmtenet van KetelhuisWG. Het gaat om: 

Radiatoren op de begane grond vervangen, 
1 radiator bijplaatsen
Betere kierdichting
Isoleren van de kruipruimten

De vervanging van radiatoren kost ongeveer € 
61.800,-. De kosten voor kierdichting en isolatie van 
de kruipruimten moeten nog beraamd worden. Het is 
mogelijk om subsidie te krijgen voor deze kosten. Ook 
de kosten voor aansluiting op het warmtenet worden 
gesubsidieerd.

Een totaaloverzicht van alle kosten (voor maatregelen 
en voor de aansluiting) én inzicht in de concrete 
kosten voor jullie als bewoners, krijg je tijdens het 
gesprek dat KetelhuisWG dit voorjaar met de hele 
Woon- en Werkvereniging WG voert.

https://www.ketelhuiswg.nl/

