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Aardgasvrij waarom?
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Ambitie: 2050 aardgasvrij
Strategie naar een stad zonder aardgas (december 2016)

▪ Gehele stad aardgasvrij in 2050
➢ De gemeente Amsterdam bestaat uit 650K weqs (woonequivalenten) 

▪ Nieuwbouwwijken 100% aardgasvrij

▪ De eerste 125K weqs in 2020 
➢ Huidige stadswarmtenet bedient reeds 85K weqs
➢ Aandeel  onbekend van all electric / [gebeids-] WKO

▪ Nieuwe college kan ambitie verder inkleuren
➢ Politieke ambitie varieert van aardgasvrij in 2030 tot 2050 
➢ Drie scenario’s ambtelijke uitgewerken: volgen / anticiperen / aanjagen
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Hoe geeft Amsterdam invulling aan deze ambitie
City Deal: samenwerkingsprogramma naar een stad zonder aardgas
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3 Sporen:

1. Gebiedsgericht uitvoeren
• 10.000 woningen aanpakken
2. Stedelijke kaders
• Duurzame bronnen; Open netten; Uniform tarief
3. Samenwerking
• Regie op projecten, Communicatie, Innovatie, Coalitie verbreden
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De Citydeal



Naar een stad zonder aardgas



Coalitie akkoord 2018-2021 (Nieuw)

Amsterdam aardgasvrij in 2040

• CO2 naar 55% in 2030 en 95% in 2050.

• routekaart deze periode en elk jaar daarna, en voldoende ambtelijke capaciteit.
• In deze periode gaan drie wijken van het aardgas af
• Nieuwbouw aardgasvrij, duurzame bronnen. 
• De gemeente daagt de markt uit om energiepositief en circulair te bouwen;
• fonds voor Energietransitie/Aardgasvrij van 150 miljoen euro.
• Warmtenetten worden open netten. Warmtebronnen moeten duurzaam zijn of 

worden. Warmte moet betaalbaar zijn.
• Draagvlak onder Amsterdammers voor de energietransitie is essentieel. 



Handelingsperspectief?

◼All electric
◼Stadswarmte
◼Groen gas
◼Geothermie

Naar een stad zonder aardgas



Gasleidingen en -
aansluitingen
Groen  = ouder dan 1975
Oranje = ouder dan 1985

▪ In de van der Pek buurt zijn de meeste panden in bezit bij corporaties.

▪ Een groot deel van de gasleidingen is ouder dan 1975 en voor Liander dus financieel afgeschreven.

▪ Veel van deze gasleidingen zijn in een dusdanige staat dat bij grondroering deze uit veiligheidsoverwegingen vervangen worden.

▪ Verwachting is dat het corporatiebezit (woningen) de komende jaren over gaan op woningverwarming middels collectieve warmtenetten.

Van der Pekbuurt - het eerste project onder de City Deal

Woningcorporatie bezit GaskaartenBuurt

- Snel ontsluiten van alle beschikbare data over een buurt



Projectgroep bestaande bouw
Gentiaanbuurt (Amsterdam)

20 juni 2018

Robert-Jan Niewenhuis (Nuon Warmte)



Project Gentiaanbuurt

• De Amsterdam City Deal: “stad zonder aardgas”.
- Getekend 8 febuari 2017.
- 2017: Aanwijzen 10.000 woningen en start van 3 projecten.
- 2020: 102.000 woningen zonder gas (actueel 80.000).
- 2040: 230.000 woningen zonder gas, waarvan 100.000 omgezet.

• 1e project is Gentiaanbuurt.
- Bewoners worden uitgeplaatst en woningen volledig gestript.
- Gasaansluiting vervangen voor stadsverwarming
- Goeie samenwerking tussen alle partijen.
- Niet mijn project maar ons project
- Doel is doen en leren voor vervolg traject.
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Locatie 

• Blok 5-10 zijn eigendom van Ymere en 
behoren tot de scope van project 
Gentiaanbuurt.

• Blok 1-4 zijn deels private, deels
huurwoningen van Ymere.

• Groene blok is vd Pekbuurt (1300 woningen) 
en zijn huurwoningen van Ymere.
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Gebied Gentiaan buurt

Amsterdam Noord
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In januari is een woning bezocht. Hierbij zijn de volgende constateringen 
gedaan;
▪ Droge kruipruimten (betonnen afdekvloer)
▪ Houten vloeren
▪ Kleine hokjes
▪ Loden waterleiding aanwezig (binnenleiding)
▪ Aarding aanwezig op loden waterleiding!
▪ Locaties van meterkasten verschillen per woning (maatwerk)
▪ Meterkasten bevinden zich op de begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping
▪ Asbest aanwezig! 
▪ Smalle straten, weinig ruimte

Bezoek gestripte woning
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▪ Gemeente Amsterdam Openbare ruimte
▪ Woningcorporatie Ymere Eigenaar/renovatie woningen

➢ Dura Vermeer Co-maker Ymere
▪ Alliander Gas & elektra net
▪ Waternet Riool & waterleiding
▪ Westpoort Warmte Warmtenet
▪ Nuon Warmte Warmtenet

➢ A.HAK Co-maker Nuon Warmte

STAKEHOLDERS Gentiaan



Scope project

• Renovatie van totaal 270 woningen (Ymere)
• Aanleg / aanpassen elektra & gasnet (Liander)
• Aanleg / aanpassen riool & waternet (Waternet)
• Aanleg primaire & secundaire warmtenet incl. WOS (Warmte Overdracht Stations) (Nuon Warmte)
• Aanpassen / vernieuwen openbare ruimte (Gem. Amsterdam)
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2 wekelijks voortgangsoverleg

• Voortgang bespreken
• Afspraken maken
• Informatie delen
• Knelpunten signaleren en bijhouden (Lessons learned)

• Inmiddels ook aangehaakt KPN/VWNB (aanleg nieuw glasvezelnetwerk)

Afstemming Gentiaan
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Planning bouwblok 5

Uitvoering blok 5 (38 woningen + 2 bedrijfspanden) in 2018

• Start voortgangs overleggen -> 18 januari 2018
• Woningen beschikbaar / huurders uitgeplaatst -> 30 april 2018
• Aannemer (Dura Vermeer) start 1 mei met de renovatie werkzaamheden
• 1e Oplevering woning(en) medio december 2018
• Huurders terug medio februari 2019 

• Issue -> bewoners die niet uit het huurhuis / bedrijfspand willen! 
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Wens tracé procedure

• Normale doorlooptijd DTA (Definitief Tracé Akkoord) duurt ca. 2 jaar
• Voor de Gentiaan nu 6 maanden de tijd!
• Wie gaat nu wat oppakken? Rol van de Gemeente? 
• Planningen op elkaar afstemmen!
• Lean Sessie gehouden

• Grootschalig werk openbare ruimte medio 2021!
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▪ Proefsleuven graven
▪ Bodemonderzoek
▪ Tracé afstemming

Kosten verdelen tussen alle partijen

Gezamelijke belangen
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Primaire leidingnet Westpoort Warmte
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Trace onderzoek primaire leiding
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Tegenstrijdige belangen

• Gemeente Amsterdam

- Projectplanning gasloos past niet in de onderhoudsplanning openbare ruimte
- Huidige vergunningprocedures belemmeren slagvaardigheid gasloos programma

- Uitvoeringsregie gasloos programma moet nog ingericht worden en sluit nog niet aan op de renovatieplanning van de woningcorporaties

• Nuon

- Moet einde van het jaar warmte leveren

- Mag geen WOS uitpandig plaatsen

- Wilt geen gebruik van een nieuwe TWC (Tijdelijke Warmte Centrale) -> nieuwe gasaansluiting!
- Moet solo een primaire leiding gaan leggen

- Moet rekening houden met bestaande kabels en leidingen welke op korte termijn (2-3 jaar) verlegd/verwijdert gaan worden

• Liander

- Moet rekening houden met gaslevering aan omwoners

- Dient voorzieningen te treffen om de gaslevering te borgen, mogelijk zelfs vernieuwen van leidingen (oude GG leidingen)

• Waternet

- Gaat pas acteren (renoveren) gelijk met herinrichten openbare ruimte

• KPN

- Gaat een nieuw glasvezelnet aanleggen waarbij voeding van een andere kant komt
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Bijhouden Lessons Learned log

LESSONS LEARNED LOG
Projectnaam Gentiaanbuurt

Projectnummer NWN-0043600

ID Datum Ingevoerd door Onderwerp Situatie Advies & commentaar Follow-up

1 14-feb E.van den Beuken Inrichting, bemensing en bevoegdheden projectorganisatie Het is nu niet duidelijk hoe de projectorganisatie is ingericht en wie wat 
doet en met welke bevoegdheid. (MW Waternet)

Voorbeeld van invulling zou de procedure van PBW (Projectregie Bijzondere 
Werken)kunnen zijn. Daar zijn nu al afspraken gemaakt hoe, wat en wie 
verantwoordelijk is. Moet wel aangepast worden omdat de private partijen 
zoals Coöperaties/woningbouwverenigingen niet zijn meegenomen. (MW 
Waternet)

2 14-feb E.van den Beuken Inrichting escalatiemodel Er is nog helemaal geen opschaalmodel in de City Dealstructuur. Grote 
spelers zoals o.a. Waternet zijn laat c.q. niet gekoppeld op de City Deal. Dit 
bemoeilijkt het escaleren bij besluitvorming over planning maar ook budget. 
(MW Waternet)

Maak een opschaalplan waar alle partijen, ook die niet aangesloten zijn bij 
de City Deal, op niveau met mandaat en in lagen vanuit opdrachtgever tot 
wethouder c.q. directie. (MW Waternet)

3 14-feb E.van den Beuken Inrichting besluitvormingsproces Besluitvormingsproces is nu niet duidelijk. Alle partijen wachten op elkaar of 
het is niet bekend wat de afspraken zijn. Niet alle partijen zijn op de hoogte 
van de plannen en planning en er geen beslissingen (kunnen)worden 
genomen door geen juiste informatie. (MW Waternet)

Er moet duidelijke informatie komen met de plannen en planning. Dit moet 
wel in de juiste tijdsfactor worden ingebracht zodat er nog besloten kan 
worden wat Diensten&Bedrijven kunnen doen en er budget en personeel 
vrijgemaakt kan worden. (MW Waternet)

4 14-feb E.van den Beuken Relatie met bestaande interne en externe procedures en protocollen (WIOR, 
bedrijfsprocessen deelnemende organisaties)

De huidige WIOR Nadere Regels is niet ingericht om deze projecten te 
managen. De samenwerking tussen gemeente, gemeentelijke diensten, 
kabel&leidingbedrijven,woningbouwverenigingen c.q. coöperaties gaan in 
dit proces niet samen en is er onvoldoende kennis van de verordening. De 
interne processen zijn hier niet op ingericht (MW Waternet) 

Op dit moment wordt het WIOR proces geoptimaliseerd. Neem daar ook in 
mee hoe de afspraken zijn bij werkzaamheden van de City Deal. Dus ook 
met woningbouwverenigingen enz. De wijze van gebiedsgerichte aanpak of 
Projectregie bijzondere werken kunnen daar op aansluiten. Er moet wel 
nagedacht worden hoe de Coöperaties/Woningbouwverenigingen hierop 
kunne aansluiten aangezien zij geen lid zijn van het Coördinatiestelsel van 
Amsterdam.(MW Waternet)

5 14-feb E.van den Beuken Planningszekerheid / betrouwbaarheid informatie uitwisseling (participatie / 
plan beïnvloeding)

Dit zou meegenomen kunnen worden met de aanbeveling/oplossingsrichting 
in punt 4 (MW Waternet)

6 20-feb R.J.Niewenhuis Project was niet bekend bij partijen (Waternet), staat niet op de 
jaarplanning en er is geen budget voor

Zie punt 2 (MW Waternet) Zie punt 3 (MW Waternet)

7 20-feb R.J.Niewenhuis Wie trekt de kar? Wat is de rol van de Gemeente? zie punt 11 Zie punt 1 (MW Waternet)

8 20-feb R.J.Niewenhuis Discussie omtrent de locatie van de meterkast In de 1e overleggen met alle partijen is er discussie ontstaan over de locatie  
en normen van een meterkast.

9 20-feb R.J.Niewenhuis Terugkoppeling / ervaring delen naar City Deal De ervaringen die worden opgedaan lopende dit project zullen worden 
bijgehouden in een Lessons Learned

De ervaringen die worden opgedaan lopende dit project zullen worden 
bijgehouden in een Lessons Learned. Houd evaluatie overleggen  met de 
deelnemers in de City Deal maar neem daar ook de Diensten bedrijven in 
mee die niet deel uitmaken van de City Deal.(MW Waternet)

10 20-feb R.J.Niewenhuis Planning lange termijn delen met partijen Op dit moment is nog geen overzicht van alle komende projecten. Vroegtijdig inzicht in komende projecten geeft meer tijd om alle 
jaarplannen van alle belanghebbende op elkaar te kunnen afstemmen

11 10-apr R.J.Niewenhuis Invulling Programma Manager vanuit projectgroep City Deal Voor dit project is geen "overall" projectleider aangesteld. Deze rol wordt 
nu grotendeels door de Nuon (RN) en Gemeente Amsterdam (EB) ingevuld. 

Vanuit de projectgroep City Deal moet een Programma Manager 
aangesteld worden die van alle toekomstige projecten een totaal overzicht 
samenstelt en tijdig alle betrokkenen bij elkaar laat komen om 
werkzaamheden en planningen af te stemmen. Dit kan misschien op de 
werkwijze van Gebiedsgerichte aanpak en PBW aangepakt worden. Daar is 
de besluitvorming bij de eigenarentafel en politiek.(MW Waternet)

12 19-apr R.J.Niewenhuis Verwijderen uit bedrijf zijnde kabels & leidingen In de Gentiaanbuurt ligt een GG waterleiding welke niet meer in bedrijf is 
en ruimte in beslag neemt. Tevens ligt er een 50 kV kabelbed van Liander 
welke eveneens buiten bedrijf is.

Vooraf inventarisatie naar buiten bedrijf gestelde kabels & leidingen. 
Hiermee kan rekening worden gehouden met het ontwerp van nieuwe 
netten.
De vervallen kabels & leidingen kunnen gelijktijdig met de nieuwe aanleg 
verwijderd worden.

13 24-apr R.J.Niewenhuis Aanmelden project in CORA Coördinatiestelsel Amsterdam De 1e aanmelding voor het project Gentiaanbuurt is gedaan door de Nuon. 
In dit geval was het met de aanmelding niet duidelijk dat dit project deel 
uitmaakt van de City Deal, hierdoor was het voor partijen niet duidelijk dat 
dit project geen regulier project is.

Binnen het Coördinatiestelsel is er ook een bouwplanning. Daar staan alle 
(ver)bouwprojecten in. Echter wordt deze niet meer bijgehouden. Gezien 
advies punt 4 zou dit weer nieuw leven ingeblazen moeten worden en dan 
met specifieke aanduiding City Deal. Ook de projecten kenbaar maken in de 
MIP is een methode die kan werken.(MW Waternet)

14 24-apr R.J.Niewenhuis KPN en Ziggo niet vroegtijdig aangehaakt Vanwege de aanmelding in CORA (zie 13) hadden Ziggo en KPN niet het plan 
werkzaamheden in de Gentiaanbuurt  te gaan uitvoeren. Pas na aparte 
contacten/overleggen en uitleg van het project zijn partijen aangehaakt 

De omschrijving van het project bij aanmelding in het Coördinatiestelsel 
duidelijker omschrijven. Meer termen zoals wijkgerichte aanpak incl. 
woningen met als toevoeging City Deal zouden de partijen wakker moeten 
maken.(MW Waternet)

15 1-mei R.J.Niewenhuis Locatie WOS verplaatsen naar inpandig i.v.m. ruimtegebrek

16 1-mei R.J.Niewenhuis Tijdig indienen van BLVC plan bouwaannemer

17 6-jun M.P.M. Wesseling Plannen van maaiveld/wijkverbetering gebiedsbeheerder De gemeente is betrokken bij de City Deal. De plannen van de inrichting c.q. 
herinrichting is niet bekend en wordt nu pas over nagedacht. Veel K&L 
bedrijven wachten daarop!! Dit gaat vooral om het werk met werk maken

Wijkplannen moeten afgestemd worden op de City Deal en tijdig budget 
voor worden vrijgemaakt. Vanuit de politiek en ambtelijk opdrachtgevers 
moet daar op gestuurd worden in een vroeg stadium (MIP?).

18 6-jun M.P.M. Wesseling Aanvoerroutes warmte De aanvoerroutes worden pas ontworpen nadat de Gentiaanbuurt is 
aangemeld(secondairnet). Dit geeft veel problemen in de bestaande 
(ondergrondse) infrastructuur en worden opgelost in de uitvoering.

In het meerjarenplan van de City Deal ook de netstructuur al ontwerpen van 
de aanlooproutes. Deze kunnen dan vroegtijdig besproken worden met de 
stakeholders en er is ruimte voor oplossingen of het uitzetten van 
gevolgwerk met daarnaast afspraken maken van het werk met werk maken.
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Lessons Learned log (voorbeelden)

10 20-feb R.J.Niewenhuis Planning lange termijn delen met partijen Op dit moment is nog geen overzicht van alle komende 
projecten. 

Vroegtijdig inzicht in komende projecten geeft meer tijd om alle 
jaarplannen van alle belanghebbende op elkaar te kunnen 
afstemmen

11 10-apr R.J.Niewenhuis Invulling Programma Manager vanuit projectgroep City Deal Voor dit project is geen "overall" projectleider aangesteld. Deze 
rol wordt nu grotendeels door de Nuon (RN) en Gemeente 
Amsterdam (EB) ingevuld. 

Vanuit de projectgroep City Deal moet een Programma 
Manager aangesteld worden die van alle toekomstige projecten 
een totaal overzicht samenstelt en tijdig alle betrokkenen bij 
elkaar laat komen om werkzaamheden en planningen af te 
stemmen. Dit kan misschien op de werkwijze van 
Gebiedsgerichte aanpak en PBW aangepakt worden. Daar is de 
besluitvorming bij de eigenarentafel en politiek.(MW Waternet)

12 19-apr R.J.Niewenhuis Verwijderen uit bedrijf zijnde kabels & leidingen In de Gentiaanbuurt ligt een GG waterleiding welke niet meer in 
bedrijf is en ruimte in beslag neemt. Tevens ligt er een 50 kV 
kabelbed van Liander welke eveneens buiten bedrijf is.

Vooraf inventarisatie naar buiten bedrijf gestelde kabels & 
leidingen. Hiermee kan rekening worden gehouden met het 
ontwerp van nieuwe netten.
De vervallen kabels & leidingen kunnen gelijktijdig met de 
nieuwe aanleg verwijderd worden.

13 24-apr R.J.Niewenhuis Aanmelden project in CORA Coördinatiestelsel Amsterdam De 1e aanmelding voor het project Gentiaanbuurt is gedaan 
door de Nuon. In dit geval was het met de aanmelding niet 
duidelijk dat dit project deel uitmaakt van de City Deal, 
hierdoor was het voor partijen niet duidelijk dat dit project 
geen regulier project is.

Binnen het Coördinatiestelsel is er ook een bouwplanning. Daar 
staan alle (ver)bouwprojecten in. Echter wordt deze niet meer 
bijgehouden. Gezien advies punt 4 zou dit weer nieuw leven 
ingeblazen moeten worden en dan met specifieke aanduiding 
City Deal. Ook de projecten kenbaar maken in de MIP is een 
methode die kan werken.(MW Waternet)

14 24-apr R.J.Niewenhuis KPN en Ziggo niet vroegtijdig aangehaakt Vanwege de aanmelding in CORA (zie 13) hadden Ziggo en KPN 
niet het plan werkzaamheden in de Gentiaanbuurt  te gaan 
uitvoeren. Pas na aparte contacten/overleggen en uitleg van 
het project zijn partijen aangehaakt 

De omschrijving van het project bij aanmelding in het 
Coördinatiestelsel duidelijker omschrijven. Meer termen zoals 
wijkgerichte aanpak incl. woningen met als toevoeging City Deal 
zouden de partijen wakker moeten maken.(MW Waternet)
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- Flexibele leidingen om in woningen te komen?
- Hoe gaan we inpandige leidingen aanleggen en wat gaan we toepassen?
- Waar moet de afleverset komen?
- Ruimte voor het primaire en secundaire tracé in openbare ruimte?
- Ruimte voor regelkamers in de aan te sluiten gebieden (Gemeente heeft 

aangegeven geen WOS in de openbare ruimte te willen hebben i.v.m. ruimtegebrek, 

voorstel is ondergrondse WOS of WOS inpandig in bestaande (houten) woning)

- Doorvoeringen door funderingen (zakking kunnen opvangen)

- Warmtebron? Nieuwe TWC of aansluiten op bestaande TWC of primaire net

Enkele andere uitdagingen
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Samenwerken
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Tot slot


