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Op vrijdag 10 november vond de vierde editie van de !WOON E ergiedag plaats. Zo  90 e o ers e  professio als o de  de eg aar 
stadsdeel Noord. In de ochtend zijn tientallen bezoekers mee geweest op excursie. 

Op De Ceuvel, duurzame broedplaats op een voormalige scheepswerf, werden we 

ro dgeleid la gs alle s hepe  op het droge  aari  ateliers e  erkrui tes ge estigd zij . 
De Ceuvel is gesitueerd in het oude industriegebied Buiksloterham en is een pionier in de 

omschakeling van deze vervuilde industriële zone naar een duurzame woonwijk. 

In Het Breed gingen we in gesprek met de 

Bewonersvereniging en liet Eneco ons een 

van de ketelhuizen zien met de nieuwe 

duurzame wamwater- en 

verwarmingsinstallaties. Veel discussie was 

er over het nut van het afsluiten van de 

galerijen en portieken: is het er nu echt veiliger op geworden of niet en weegt dit op tegen 

langer lopen naar de brievenbus en entree. De nieuwe installaties zijn wel duurzaam en 

besparen 50% CO2.. Keerzijde is dat niet alle 

woningen warm genoeg worden in de 

nieuwe situatie.  

Ymere liet ons zien wat de historische waarde is van de Van der Pekbuurt als een van de 

eerste gepla de oo ijke  i  Noord. Maar hoe aak je zo  o u e t e ergie este dig 
voor de toekomst?  Na een proefblok gemaakt te hebben, is besloten de gevels van de 

woningen weer zo goed mogelijk terug te brengen in oude staat, maar aan de binnen kant 

de woningen te moderniseren en het beperkte woonoppervlak maximaal te benutten. De 

woningen hebben nu energielabel A. Ze zijn nu nog voorzien van een HR combiketel, maar 

zijn voorbereid op een lage-temperatuur warmtenet.  



Bezoekers van het middag programma werden verwelkomd met een kopje lekkere pompoensoep van Kookhandel Oranjevos. Informatie en 

energiebesparende spullen waren te zien in de kramen van Eco-Logisch, !WOON en de Energiecoaches.  

Dagvoorzitter Jantina Bijpost trapte de middag af met een vragenvuur om te ontdekken wie er allemaal aanwezig waren: huurders, kopers, 

Noorderlingen, wel of geen zonnepanelen.  

Esther Agricola, directeur Ruimte en Duurzaamheid benadrukte de noodzaak van CO2 

redu tie oor de stad, e  hoe het aardgas rij ake  a  A sterda  daaraa  ka  
bijdragen. Eind 2016 werd de strategienota Amsterdam Aardgasvrij in de gemeenteraad 

aangenomen. Nu wordt er hard gewerkt aan het uitwerken van plannen per stadsdeel, wijk 

en buurt om te onderzoeken wat daar de beste alternatieven kunnen zijn voor aardgas. Eind 

dit jaar zullen enkele pilotprojecten in de stad van start gaan. 

 

 

 

Johan Zonderland van de Groene Grachten liet zien hoe ook monumenten en historische 

gebouwen mooi verduurzaamd kunnen worden. Leuk voorbeeld is het pand van 

studentenvereniging LANX dat nu goed geïsoleerd is en bovendien warmte uit de 

biertapinstallatie terugwint voor verwarming.  

 

 

 

In drie workshops ging men verder in gesprek over duurzame onderwerpen. Theun Koelemij 

en Maaike Vallenduuk van de gemeente  Amsterdam haalden met hun stellingen over 

Amsterdam AardgasloosVRIJ heel wat aanbevelingen op uit de volle zaal. 



. 

Ymere vertelde over het aanbod aan huurders die isolatie of zonnepanelen voor hun woning 

willen. Met hun aanbod in de Y-store kunnen huurders zelf zien wat duurzame 

er eter ogelijkhede  zij  e  ku e  ze deze dire t estelle , zoals ee  set zo epa ele  
waarmee op de energielasten bespaard kan worden. 

 

Van Kelly Schwegler van !WOON en 

energiecoach Carla Dinee hoorden we alles over 

het Energiecoach project, waarbij bewoners 

gratis huisbezoek kunnen krijgen van een 

vrijwilliger die tips voor energiebesparing en verschillende bespaarproducten geeft. 

In de projectenparade kwamen kort mooie duurzame projecten langs: de inmiddels energie-

producerende Zon-coöperatie Zon op Zeeburg; een duurzaam verbouwde woonboot met een 

water-warmtepomp; het burgerinitiatief Nationale Energiecommissie; het Slimme Meter 

project waarbij handige displays beschikbaar gaan komen en de isolatieplannen van een 

particuliere huurflat in Buitenveldert. 

Erna Berends, portefeuillehouder in Noord, en Eef Meijerman, directeur !WOON, spraken 

beiden een slotwoord. Tot slot werd iedereen door Jantina gevraagd om voor zichzelf op te 

schrijven wat je van deze dag meeneemt. Bij de 

borrel in de IJ-zaal werd nog lang nagepraat. We 

hopen iedereen volgend jaar weer te ontmoeten op 

de Woon Energie Dag!  

 

www.wooninfo.nl    www.deceuvel.nl   www.eco-logisch.nl   www.energiecoach.amsterdam 

www.zonopzeeburg.nl  www.amsterdam.nl/aardgasvrij  

http://www.wooninfo.nl/
http://www.deceuvel.nl/
http://www.eco-logisch.nl/
http://www.energiecoach.amsterdam/
http://www.zonopzeeburg.nl/
http://www.amsterdam.nl/aardgasvrij


  

  

 

 



 

 

  

  



 

 

  
 


