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Geachte leden van de commissie Beheer, 

 

Samen met Jan Geerts (wijkraad Vijfhoek) heb ik, Maarten Kleinman 
(wijkraad Binnenstad), een werkgroep “energie transitie” opgericht 
waarbij bewoners uit het hele  Centrum  zijn betrokken. De energie 
transitie is namelijk een grote uitdaging voor het centrum van Haarlem. 

De werkgroep vindt het een heel goede zaak te constateren dat de 
gemeente een studie heeft laten doen naar Riothermie. De opstellers van 
dat rapport beweren dat 30% van de energie van woonhuizen, kantoren 
etc. verdwijnt in het riool. Het rapport stelt dat voor ca. 1500 van 76000 
huishoudens, of wel slechts 2% van de  Haarlemse huishoudens, energie 
terug gewonnen kan worden. De rest gaat dus onderweg verloren.  

Het rapport benoemt nieuwbouw projecten als doelgroep voor Riothermie; 
vooral  woningen. Terwijl met grote energieverbruikers, zoals kantoren, 
zwembaden en scholen vaak de eerste Quik-Wins zijn te halen. In een 7-
tal Nederlandse gemeenten wordt Riothermie hiervoor reeds succesvol 
ingezet. 

Wij, Centrumbewoners, constateren dat de grootste “warme pijp” met 
energie door ons Centrum loopt. En onderweg naar de, in het rapport 
beoogde nieuwbouwprojecten, buiten het Centrum, veel warmte verliest. 
Dat is wrang omdat wij als Centrum extra moeite zullen hebben met de 
“energie transitie”. 

Bovendien bestaat het Centrum niet alleen uit bewoners maar ook uit 
ondernemers en de overheid. Sterker de overheid heeft een aantal 
locaties aan of nabij deze warme pijp: 

• De stadkantoren Raaks- en Zijlpoort en het stadhuis 
• De Stadsschouwburg 
• Het Provinciehuis 
• In Schalkwijk (bij de andere pijp); o.a. het Haarlem College en het 

Boerhavebad. 

Wij verwachten als Centrum bewoners van de gemeente dat ze een 
voorbeeldrol gaat spelen. En het  initiatief niet overlaat aan anderen. En 
dat de energie zo dicht mogelijk bij de bron blijft. En minimaal een 
onderzoek laat doen of haar eigen locaties, vlak bij deze bron, geschikt 
zijn om een voorhoede rol te vervullen bij “Riothermie”.  

 



Met vriendelijke groet, 

Jan Geerts - jan.geerts0@gmail.com  

Maarten Kleinman – maarten.kleinman@gmail.com  

 

 

 


