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KETELHUIS WG

Een groep van 10 buurtbewoners uit verschillende

appartementsgebouwen, huurders en eigenaren, is

met het Ketelhuis WG begonnen, omdat we

gezamenlijk vonden dat de energietransitie sneller

moet en tegelijkertijd betaalbaar moet blijven. Als

eerste stap is een gesubsidieerde

haalbaarheidsstudie uitgevoerd door de gemeente.

We zetten door en snel daarna sloten ook het

Waterschap en Stadgenoot (zij hebben 60% van de

woningen in de wijk) aan. Vorig jaar is er een

Rijksbijdrage van 7,7 miljoen euro voor KetelhuisWG

gestort in het Klimaatfonds. De gemeente verstrekt

dat via subsidies aan het Ketelhuis project.

Daarmee konden we starten met de echte

voorbereidingen. Nu werken er een

aannemersconsortium, gebouwen en

communicatieadviseurs, juristen, financieel experts

en studenten voor KetelhuisWG, met daarbij nog

heel veel vrijwilligers die helpen met hun eigen

professie en klussen binnen het project. 

PILOT PROJECT

Het Ketelhuis is zo interessant, omdat we veel

verschillende soorten gebouwen hebben in onze

wijk, zowel in bouwjaren als in functie (huizen,

bedrijven, restaurants, ateliers, zorg, etc.). We zijn

ervan overtuigd dat als we hier als voorbeeld met

1500 aansluitingen van het gas af kunnen, dat dat

dan ook mogelijk is in heel Amsterdam. We willen

dus een concept opzetten dat herhaalbaar en

schaalbaar is. 

Zelf energiecommissaris 
worden?

Neem contact op met Sophie

de Jong (sophie@02025.nl), zij

kan je meer vertellen over

02025 en het netwerk van

energiecommissarissen. 

 

Nadat Annette jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, is ze zich steeds meer gaan

richten op de klimaatproblematiek binnen bedrijven wereldwijd. Om minder te hoeven reizen,

is ze later voor zichzelf begonnen als adviseur. In 2018 is ze met 10 buurtbewoners en

vrijwilligers Ketelhuis WG gestart in Amsterdam. Ze vertelt ons meer over Ketelhuis WG, waar

ze nu projectleider is. 

BEWONERSBIJEENKOMSTEN

Om iedereen goed in te lichten organiseren

we verschillende bewonersbijeenkomsten om

mensen in te lichten over de aanleg in hun

eigen straat of buurt. Die avonden zijn altijd

erg positief: mensen zijn enthousiast, zijn blij

met de informatie en stellen concrete en

kritische vragen. Tijdens de avonden lichten

we mensen ook in dat we bij ze langs de deur

komen om de startcontracten voor te leggen

en te tekenen. Zowel bewoners als bedrijven

zijn erg enthousiast over de plannen en velen

schrijven zich dan ook in. 

Meer weten?

Wil je meer weten over

Annette Schermer en haar

projecten? Bekijk het profiel

van Annette op de website

van 02025 of neem contact

met haar op!

LEVERINGSOVEREENKOMSTEN

Wat lastig is, is dat we pas leveringsovereenkomsten

kunnen afsluiten als we het warmtenet gebouwd

hebben. Maar andersom kunnen we niet gaan

bouwen als we geen idee hebben hoeveel klanten

we uiteindelijk gaan krijgen. Om daarom toch alvast

klanten aan ons te binnen hebben we vanaf vandaag

een nieuwe juridische constructie, waarbij we

bewoners startcontracten laten tekenen waarin ze

op basis van een aantal voorwaarden de intentie

uitspreken om warmte af te nemen bij het Ketelhuis. 

CONTACT MET BEWONERS

Het leukste aan mijn rol is het contact met de

bewoners. Op de bewonersavonden is het

erg mooi om te zien hoe bewoners reageren,

soms wordt er zelfs geklapt! Daarnaast

hebben we nu een groep studenten en

vrijwilligers opgeleid met gesprekstrainingen

van een trainster uit de wijk. Die groep gaat

nu individuele gesprekken met bewoners

voeren (zij kunnen een afspraak maken via de

website) om ze nog meer te informeren en

het startcontract te laten tekenen. Het is erg

leuk om te zien dat bewoners elkaar op deze

manier weer meenemen in de plannen. 

PLANNING

Volgend voorjaar wordt er een

realisatiebesluit genomen. Als het besluit

positief uitvalt (wat wel de verwachting is) is

het afhankelijk van de vergunningsaanvragen

zodat we ook daadwerkelijk kunnen beginnen

met de aanleg. In theorie zullen de eerste

gebouwen in het stookseizoen van

2023/2024 worden aangesloten op het

warmtenet. Het is een ambitieuze planning,

maar daar houden we voor nu aan vast. 

Meet weten over

KetelhuisWG? Vind alle

informatie op de website 

 www.ketelhuiswg.nl

Ketelhuis WG
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