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Online Meeting 
CHAT functie:

Gebruik voor onderling contact en vragen.

We vragen je wel om tijdens de presentaties “etherdiscipline” te 

respecteren en alleen bij specifieke vragen je microfoon te 

gebruiken.
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Beeld instelling :

1 Klik op “view” en kies “Speaker view”

2 schuif “beeld”  met muis  groter/kleiner



Online Meeting 

We nemen het op!
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Beeld instelling :

1 Klik op “view” en kies “Speaker view”

2 schuif “beeld”  met muis  groter/kleiner



Programma
09:00 Welkom door Thijs Haverkamp

09:10 Voorstelronde, wat is er te vieren, heb je iets te delen?

09:15 Marieke van Doorninck, Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en

Duurzaamheid Gemeente Amsterdam 

Van Transitie Visie Warmte naar gezamenlijke buurt uitvoering.

09:30 Ted Zwietering- Ketelhuis WG 

Warmte Coöperatie als buurt alternatief, een praktisch voorbeeld

09.55 Jannis van Zanten - Vattenfall Warmte, senior project manager 

Warmtenetten in Amsterdam, welke mogelijkheden zijn er nog meer.

10.20 Afronding

10.30 Einde @02025amsterdam
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Tussen hoop en vrees
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Delen en vieren



Vieren! 

• Shell aandeelhouders 30% steun resolutie “Follow This”  

• Podcast 02025 “Koploper Schone Energie” > 100 abonnees in 1e week

• Vooruitzicht live energieontbijt …
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De uitdaging
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We benutten lokale intelligentie om de 

Energietransitie te versnellen
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Voorstelronde nieuwe stijl 

Zet in de CHAT een korte introductie van jezelf met 
een tip, wat wil je delen of vieren met ons!
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Marieke van Doorninck
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam
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Ted Zwietering
Ketelhuis WG
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Jannis van Zanten
Vattenfall Warmte, senior project manager  



C4 – Strictly confidential, C3 – Restricted, C2 – Internal, C1 – Public

Vattenfall
Energieontbijt 02025

20 mei 2021

Jannis.vanzanten@vattenfall.nl

02/05/2019
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Wij helpen onze klanten om binnen één generatie fossielvrij 
te wonen, werken en reizen
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C4 – Strictly confidential, C3 – Restricted, C2 – Internal, C1 – Public

Het warmtenet in 
Amsterdam

02/05/2019
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De weg naar 100% fossielvrije warmte:

Woningen aansluiten - Bronnen verduurzamen - Woningen isoleren



In 2040 willen we 
volledig CO2-vrije 

stadwarmte leveren 
en we ontwikkelen 

daarvoor verschillende 
duurzame bronnen

We kiezen, waar 
mogelijk, voor een 

aanvoertemperatuur 
van 70 graden om 

zoveel mogelijk 
duurzame bronnen te 

kunnen inzetten
Download de whitepaper: 

Warmtenetten, altijd in 
beweging

We groeien door naar 
het aansluiten van 

7.000 woningen per 
jaar in 2021 en naar 
12.000 richting 2030 
om onze bijdrage te 

leveren aan het 
aardgasvrij maken van 

de stad

We blijven innoveren.
Niet alleen op de 

bronnen, maar ook op 
het net en in de 

samenwerkingen met 
onze partners in de 

wijkaanpak

Onze ambitie
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vattenfall.nl%2Fgrootzakelijk%2Fproducten%2Fstadsverwarming%2Fwhitepaper-warmtenetten%2F&data=04%7C01%7Carno.van.gestel%40vattenfall.nl%7Cf23321747bb3483c623808d903d6ad2d%7Cf8be18a6f6484a47be7386d6c5c6604d%7C0%7C0%7C637545042836933904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0VUrUN9ulF1FwhNreD%2BhwdRwdWcfnsH9316iJ6vQeh4%3D&reserved=0


Onze ambitie - CO2 vrije warmtelevering



Amsterdam

• 1 van de grootste
stadswarmtegebieden
Nederland

• 102.000 woningequivalenten

• Noord-West Amsterdam: Westpoort 
Warmte, 50/50 joint venture 
gemeente Amsterdam – Vattenfall

• Zuid-Oost Amsterdam: Vattenfall

• 45.000 woning aansluitingen in 
Amsterdam (totaal)

• 600 zakelijke aansluitingen; 
Orgaworld, BovenIJ-ziekenhuis, 
Nissan, Johan Cruijff Arena

• Jaarlijkse groei ca 7.000 weq, 

• Ambitie: groei naar 12.000 weq per 
jaar door groei nieuwbouw en 
bestaande bouw

Onze ambitie – aansluiten woningen



Onze ambitie – innovatie
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Kleinschalige 

lokale netten: o.a. 

op basis van 

aquathermie, wko 

& hybride i.c.m. 

warmtepompen

Cascaderen:

Meerdere 

temperatuur-

niveaus binnen 

één net.

The Green 

Matchmaker: 

Afnemer en diverse 

duurzame bronnen 

koppelen

Capaciteit 

bestaand net 

vergroten:

Inzetten op isolatie van 

aangesloten woningen 

en daarna aanvoer-

temperatuur

verlagen

Tempo maken:

innovaties 

leidingwerk, prefab, 

sleufloos 

aanleggen, 

gebiedsgericht

Samenwerken

Amsterdamse 

Warmtemotor, 

Citydeal. Partners in 

installatie, 

ondergrondse infra 

en participatie
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Oproep aan coöperatieven in 020
- dé manier voor versnelling energietransitie is samen
- samen beslissen welke energie wel in 020
- samen creatieve oplossing, lusten-lasten Amsterdamse wind
- van onduidelijke coöperatieve beweging naar krachtig team 

van 50 coöperatieven, richting coalitieakkoord 2022
- wie schrijft mee aan pamflet, klaar voor 8 juni?

- proces
- Inhoud

Graag! Meld je bij pauline@02025.nl 

Het laatste woord…
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We benutten lokale intelligentie om de 

Energietransitie te versnellen



Komende AGENDA  

Din  25 Mei    - 02025 Podcast #2 “Koploper Schone Energie” 

met Lucas en Rosanne

Don 10 Juni    - Energieontbijt #144

Andere events en activiteiten zie onze kalender op site www.02025.nl 
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Meld je aan bij 02025.nl 
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Dank voor je aanwezigheid !

Tot het volgend Energieontbijt 

Save the date : Donderdag 10 juni 2021


