
Gebouwbijeenkomst
21 april 2022

Constantijn de Tweede



Programma

Opening en voorstelrondje
1. Het plan van KetelhuisWG
2. Resultaten enquête
3. Werkzaamheden in de 

gebouwen en woningen
4. Rol Stadgenoot
5. Hoe verder
21 uur: Afronding en uitreiken 
informatieboekjes
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Uitgangspunten

Duurzaam Lokaal In eigen beheerBetaalbaar

Waarom doet KetelhuisWG dit en wat hebben buurtbewoners eraan?



5 werklijnen

Draagvlak en communicatie

Gebouwen en woningen

Technische systemen

Begroting en financiering

Organisatie en contracten



Draagvlak en communicatie 2022

• Individuele gesprekken over startcontract 
voor levering

• Themasessies over geld, werken in 
woningen en publieke ruimte, milieu-
effecten enzovoort

• Samenwerking met Stadgenoot
• Kranten, nieuwsbrieven, 

ToekomsthuisWG, aardgasvrijbus en 
meer

Doel 2022
1. 600 

startcontracten

2. Zoveel mogelijk 
gebouwen, waarin 
70% van de  
bewoners 
meedoet



Gebouwenaanpak 2022
Uitgangspunten
• Minimale, ‘spijtvrije’ maatregelen om aan te

sluiten op 70 graden

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

• Warmteleidingen netjes inpassen

• Minimale overlast

• Verder besparen op ‘natuurlijke’ momenten
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Doel
• Afspraken over maatregelen voor aansluiting

van gebouwen en woningen
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Techniek – Aquathermiesysteem ontwerp in 2022



Voordelen aquathermiesysteem

• Duurzaam
• (zonne)warmte uit het water, niet afhankelijk van gas
• gebruik isolerende werking bodem voor warmteopslag
• collectieve warmtepompen zijn efficiënter dan 

individuele →minder groene elektriciteit nodig

• Geen extra ruimtebeslag woning
• Mogelijkheden tot opschaling

• Aansluiten extra woningen in de buurt
• Kopiëren concept naar andere buurten met 

oppervlaktewater

van 2.310 ton/jaar 

naar 75 ton/jaar
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Financieel plan

Doelen 2022 
• Harde prijs voor investering in 

energiesysteem

• Tariefstructuur ‘Niet-meer-dan-nu’ in 
Algemene Ledenvergadering vastgesteld

• 600 leveringscontracten gesloten

• Bank geselecteerd

• Gezamenlijk SAH en ISDE-aanvragen
voorbereid

Dekking investering en exploitatie
✓ Rijksbijdrage Programma Aardgasvrije 

Wijken 

✓ Bijdragen aansluitkosten 

✓ Gesubsidieerd: SAH (via Stadgenoot 

en voor gemengde VvE’s) en ISDE 

(voor woningeigenaren)

❑ Lening bij de bank 

❑ SDE++ subsidie in de exploitatie



Tariefstructuur

Uitgangspunten
• Tarieven op basis van werkelijke kosten

• Lage vaste jaarkosten
(gelijk voor huurders en
eigenaren)

• Verbruikstarief hoog om besparing te
stimuleren

• Totaal lasten “niet meer dan nu”

• Belangrijk: prijsstijging alleen op basis van 
‘inflatie’ (indexcijfer gezinsconsumptie) en
niet op basis van gas- of olieprijsstijgingen!



Organisatie
Doel 2022
Vastgesteld in de ALV
o Nieuwe statuten energie-coöperatie 
o Oprichting KetelhuisWG B.V.
o Startovereenkomst met bewoners 

over levering
o Overeenkomsten met

• Stadgenoot
• Waterschap
• Gemeente



Het bewonersboekje

• Te vinden op de website in een 
artikel via 
www.ketelhuiswg.nl/nieuws

• Wordt straks uitgedeeld
• Het verhaal verteld van begin tot 

waar we nu staan 
• De tijdlijn en planning voor de 

komende mijlpalen
• Allerlei informatie over het plan en 

interviews met betrokkenen

http://www.ketelhuiswg.nl/nieuws


Samen realiseren we lokale, 
duurzame

én betaalbare energie



2. ENQUÊTERESULTATEN

Ingevuld door 8 bewoners = 29%

100%: snel van het gas af

Redenen: Russisch gas; klimaatverandering nu al merkbaar; 
leefbare aarde achterlaten

Twee opmerkingen:
- gas om meerdere reden (afhankelijkheid/milieu/uitputting) niet meer van deze tijd

- vertrouwen in de plannen



2. ENQUÊTERESULTATEN 



2. ENQUÊTERESULTATEN 

Niemand kookt al elektrisch

50% lijkt het prettig

50% gematigd positief

0% lijkt/vindt het niet prettig



2. ENQUÊTERESULTATEN



2. ENQUÊTERESULTATEN

Isolatie



2. ENQUÊTERESULTATEN

Initiatief KetelhuisWG

62,5% is lid; 25% kent het initiatief en is nog geen lid, dus 12,5…

100% is positief over dit initiatief

75% wil meer over het plan horen; 25% kan niet op 21 april



2. ENQUÊTERESULTATEN

Worden geïnformeerd



2. ENQUÊTERESULTATEN

Rookgaskanalen

Voor 14% een argument om over te gaan op warmtenet

86% wil sowieso warmte van KetelhuisWG



2. ENQUÊTERESULTATEN

Opmerkingen

• Stadgenoot mag wel eens starten met isoleren.

• Goed initiatief! Chapeau!

• Vraag 12 (rookgaskanalen) zou handig zijn als je kan invullen als huurder dan maakt het dus niet uit

• Heel veel succes. Stadgenoot laat zo weinig horen en geeft geen openheid van zaken. Daardoor weet 

je niet waar je aan toe bent en dan is het lastig kiezen.



3. De gebouwen

• Wat betekent het voor dit 
gebouw?

• Informatie over een aantal 
technische aspecten van het 
gebouw

• Uitleg van het onderzoek en de 
geadviseerde maatregelen

• Welke kosten?
• Wie doet wat?



De gebouwaanpak: technisch bekeken

• 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
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De woningen zijn “geschouwd”

Diverse woningen zijn 
bezocht

Bouwtekeningen zijn 
bekeken

Gekeken naar plaats CV, 
radiatoren, isolatie, 
kozijnen en glas, schachten 
voor leidingen



“Stresstest” met warmteverliesberekeningen

• Kan de woning in de huidige staat een lagere temperatuur (70 
graden max) aan met behoud van comfort? 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.



Schouw in Constantijn de Tweede
4 woningen bezocht
• Individuele CV ketels uit 2016
• Dak waarschijnlijk zeer beperkt geisoleerd
• Natuurlijke ventilatie
• Gevel is massieve metselwerk gevel, deels met panelen onder 

kozijnen. Achterzijde met hout afgetimmerd, zonder isolatie
• Eén bezochte woning heeft binnenzijde isolatie
• Kruipruimte is geïsoleerd met isolatiechips op de bodem
• Ramen en deuren met enkel glas, in éen woning achterzetbeglazing, 

en in éen woning kusntstof en houten kozijnen met HR-glas



Bevindingen Constantijn de Tweede 

Woning 2e etage aan kopgevel

Woning beletage/sousterrain

Nageïsoleerde woning 1e etage 
aan kopgevel

Woning 2e etage aan kopgevel



Geadviseerde maatregelen

• Enkel glas vervangen door HR++-glas
• Kierdichting aanbrengen in de houten kozijnen
• Isolatie van de zijgevels (buiten of binnen, vanwege 

monumentale status)
• Dakisolatie
• Eventueel nog radiatoren vervangen door dikkere 

radiatoren van zelfde afmeting, als na isolatie vermogen 
nog onvoldoende is

• Alvast: radiatorfolie toepassen, gordijnen voor de 
enkelglas ramen, thermostatische radiatorkranen
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4. Rol van Stadgenoot

Toelichting door Pierre van Vliet



Buurtwarmtenet WG-terrein 
Visie Stadgenoot
• Naar een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050
• Zoveel mogelijk op natuurlijke momenten
• Kosten voor huurder niet hoger dan nu

Rol Stadgenoot
• Eigenaar verhuurder van 60% van de woningen op WG terrein
• Zorgen dat er een goed voorstel voor haar huurders komt
• Afnemer van warmte bij collectieve aansluitingen
• Uitvoeren van werkzaamheden om gebouwen geschikt te maken voor aansluiting 

op 70 graden 

• Lokaal buurtwarmtenet
• Energiecoöperatie

Stadgenoot is enthousiast over plan



Vertrouwen: krijgen en verdienen
Thema’s/afspraken (belangrijkste)

• Niet meer dan nu!
• Een financieel gezonde bedrijfsvoering KetelhuisWG / Stadgenoot
• Altijd kunnen rekenen op warmte
• Duidelijke verantwoordelijkheden in de energiecoöperatie
• Bestuurlijke continuïteit van de energiecoöperatie
• Juiste technische oplossingen



Aanpassingen aan gebouw/installatie 
Stadgenoot voert noodzakelijke werkzaamheden uit

• Op basis van onderzoek ketelhuis WG en eigen onderzoek
• Wat noodzakelijk is voor aansluiten op warmtenet

Onderzoek van Ketelhuis WG bestaat uit
• Noodzakelijke aanpassingen
• Aan te raden maatregelen
• Snelle besparing (over het algemeen voor bewoners)
• Leidingschachten



Rolverdeling
Samen Ketelhuis WG en Stadgenoot

• Belangrijke afspraken in overeenkomst opnemen
• Rollen en verantwoordelijkheden verder uitwerken

Ketelhuis WG
• Onderzoek leidingschachten
• Keukentafel gesprekken
• Ontwikkeling en bouwen van het warmtenet (tot en met afleverset)

Stadgenoot
• Interne besluitvorming
• Uitwerken werkzaamheden aan gebouw/woningen (wat, wanneer en kosten)
• Ophalen 70% bij de bewoners 
• Bewonersparticipatie/VvE’s



Participatie (bewonerscommissie/VvE's)
Onderwerpen

• Noodzakelijke aanpassingen aan gebouwen en woningen
• Werkzaamheden op natuurlijke momenten
• Verbeteringen tegen een huurverhoging
• Uitvoering
• Planning

Wanneer start overleg 
• Voorjaar – zomer 2022



Proces / stappenplan

• Plaatje van het proces 

• licht het stappenplan van je project toe

5. Doorkijk naar vervolg



Technische vragen

• Baas-Kuipers i.s.m. bewoners uitwerken van het leidingtracé in 
het gebouw

• Warmteleiding het gebouw in: wat kan er, wat is handig? 
• Warmtewisselaar: plaats van CV ketel, of ergens anders handiger/ 

beter?
• Logistiek van aanleg warmteleidingen buiten en binnen



Processtappen

• Gebouwmaatregelen (radiatoren en evt. isolatie) in gesprek met 
Stadgenoot voorbereiden en besluiten

• Andere wensen, hoe mee te nemen?
• Indien besloten: Stadgenoot voorstel aan huurders en ophalen 

akkoordverklaringen
• Belangstelling aansluiten warmtenet bespreken met bewoners: 

‘keukentafelgesprekken’, spreekuur



42

Stappen op weg 
naar het 
aansluiten van de 
gebouwen

Ook terug te 
vinden in de 
gebouwfolder 
(wordt zodadelijk
uitgereikt)



Meebeslissen?
Als je nog geen lid bent, meld je aan

en beslis mee tijdens de ALV: www.ketelhuiswg.nl/word-lid

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief (via de website)

of volg KetelhuisWG op social media 


