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SUMMARY 
 
This report summarizes the actions that were taken to increase within 

Amsterdam the willingness to connect buildings to the district heating system 

and to enhance the standard for energy-efficient renovations and new build.  

From an initial survey  conducted with SenterNovem it appeared that energy 

measures were not yet very high on the agenda of housing corporations. In 

response, a seminar has been set up and held to show opportunities and to 

reveal the hurdles. Besides, an environmental education centre has been set up 

to inform the public. 

 

In the fall of 2006 and 2007, A newly formed “front-runner alliance” has 

developed an action plan. Execution of this plan should take away the barriers 

that inhibit a powerful effort for energy-efficient renovations. 

 

Finally, the efforts in task 4.1 in the beginning of the ECOSTILER project have led 

to the execution of two eco-refurbishment pilots. One is known as “De Leeuw van 

Vlaanderen”, a buidling that won the Dutch “Renovation building of the year 

2007” award. The other is “Complex 40” 
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1 INTRODUCTIE 
 

Dit rapport beschrijft de activiteiten en resultaten van de acties die zijn 

ondernomen voor deliverable 4.1. In samenwerking met bureau Parkstad zorgt 

de DMB voor het vergroten van het draagvlak bij woningcorporaties voor 

aansluiten van woningbouw op het stadsverwarmingnet en het realiseren van 

duurzame renovatie en duurzame nieuwbouw in Nieuw West.  

Het doel is uiteindelijk een of twee corporaties te overtuigen om als partner deel 

te nemen aan een pilot. 
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2 OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 
 

2.1 Algemeen 
 

In de eerste twee jaar van het Ecostiler project is tijd besteed aan het vergroten 

van het draagvlak voor stadsverwarming en duurzaam bouwen bij de 

woningcorporaties. Dit heeft geresulteerd in deelname van woningcorporatie Far 

West in twee pilotprojecten. 

 

2.2 Specifieke activiteiten 
 

Draagvlak woningcorporaties 

In samenwerking met SenterNovem is onderzoek gedaan naar motieven bij 

woningcorporaties om te participeren in duurzame renovatieprojecten. In eerste 

instantie zijn drie woningcorporaties geïnterviewd met verschillende vragen over 

milieu en energiebesparing. Samenvattend zijn de conclusies uit de interviews: 

• energielasten spelen (nog) geen rol bij toepassen maatregelen; 

• imago/marketing speelt wel een rol bij toepassen maatregelen; 

• afdeling beheer is verantwoordelijk voor hr-ketel (energie is ondergeschikt 

aan hoeveelheid storingen); 

• in Amsterdam zijn woningen eenvoudig verhuurbaar, er is daardoor 

minder neiging tot grote investeringen. 

(zie bijlage I. Memo van de resultaten van de interviews met woningcorporaties 

Alliantie, Ymere, Eigenhaard) 

 

Vervolgens is er begin 2007 een seminar georganiseerd voor de 

woningcorporaties en projectleiders wonen in Nieuw West. Centraal stond de 

vraag hoe om te gaan met de corporaties en hoe energiebesparing op te nemen 

in woningbouwplannen.  

(zie bijlagen: 

II. Verslag: Workshop Renovatie van woningen in Nieuw West;  

III. Presentatie: Stadsdeel als pionier; 

IV. Presentatie: Kansen en knelpunten van corporaties; 

V. Presentatie: Duurzame kansen woningen Amsterdam Nieuw West: wat is er 

nu wel en niet mogelijk?) 

 

Natuur en Milieu Educatie centrum 

In 2006 is een natuur en milieueducatie centrum (NME) gereed gekomen. In dit 

NME centrum worden verschillende activiteiten georganiseerd. Ten eerste wordt 
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les gegeven aan scholieren. Daarnaast wordt het NME centrum ook als 

bezoekerscentrum gebruikt.  

Het nieuwe centrum is duurzaam gebouwd. Het gebouw is geheel van hout en 

tevens heel energiezuinig. Op het dak staan zonnepanelen.  

(zie bijlage VI. Feestelijke opening NME centrum in de Oeverlanden)  

 

Foto: nieuw milieu educatiecentrum in stadsdeel Slotervaart 

 

Koplopersalliantie 

In het najaar van 2006 hebben een aantal partijen zich aaneengesloten om de 

hindernissen die de energiebesparing in de bestaande bouw hinderen, weg te 

nemen. Ter plekke ontstond de naam ‘Koplopersalliantie’. Dat initiatief is in 

februari 2007 verder opgepakt en daarna uitgewerkt. 

De koplopersalliantie is nu drie maal bijeen geweest en dit heeft geresulteerd in 

een concept actieplan. Tijdens de bijeenkomsten werd geconstateerd dat er 

barrières zijn op het gebied van regelgeving, kennis, financiën, bewustwording 

en techniek. In de volgende bijeenkomsten zijn die barrières verder benoemd en 

zo mogelijk omgewerkt naar concrete acties. Deze zijn samengevoegd in het 

concept actieplan. (zie bijlage VII. Concept Actieplan Koplopersalliantie) 

Partners in de koplopersalliantie zijn De Alliantie, Amvest, Het Oosten, Far West, 

Ymere , Bouwfonds, Nuon, Cisco, ECN, stadsdeel Westerpark, Dienst Wonen en 

de DMB.  
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3 CONCLUSIES 
 

In de eerste twee jaar van het Ecostiler project is tijd besteed aan het vergroten 

van het draagvlak voor stadsverwarming en duurzaam bouwen bij de 

woningcorporaties. Dit heeft geresulteerd in deelname van woningcorporatie Far 

West in twee pilotprojecten. Het ging om de renovatie van Complex 40 en de 

renovatie van de Leeuw van Vlaanderen. De renovatie van de Leeuw van 

Vlaanderen is afgerond, die van Complex 40 is nog gaande. 

 

Tevens heeft zich in de afgelopen jaren de “Koplopersalliantie” zich gevormd. Het 

doel van de koplopersalliantie is het wegnemen van de barrières die de 

energiebesparing in de bestaande bouw hinderen door middel van het uitvoeren 

van een actieplan. 

 

Annex 1 Memo resultaten van de interviews met woningcorporaties Alliantie, 

Ymere, Eigenhaard 

Annex 2 Verslag: Workshop Renovatie van woningen in Nieuw West 

Annex 3 Presentatie: Stadsdeel als pionier 

Annex 4 Presentatie: Kansen en knelpunten van corporaties 

Annex 5 Presentatie: Duurzame kansen woningen Amsterdam Nieuw West: 

wat is er nu wel en niet mogelijk? 

Annex 6 Feestelijke opening NME centrum in de Oeverlanden 

Annex 7 Concept Actieplan Koplopersalliantie 



 



 



Workshop Renovatie van woningen in Nieuw West 
 
 
 
Verslagje van de discussie over vier stellingen 
 
 
 
 
Ik vind samenwerking met andere stadsdelen niet noodzakelijk als het gaat om 
duurzame renovatie van woningen: 
 
Samenwerking werd bij alle drie de tafels wel wenselijk gevonden. Samenwerken maakt sterker, 
samen bereik je meer.  
 
Voordelen die werden genoemd zijn ondermeer:  je kan beter afspraken maken wie wat doet, het 
maakt de structuur inzichtelijk (efficiëntie). Vooral als je over bovenwettelijke maatregelen praat, 
is het zeer prettig om samen te werken. En met een terugtrekkende overheid moet er duidelijk 
worden gecommuniceerd.  
 
Samenwerking geeft verder schaalvoordelen als de stadsdelen consensus hebben over doel. Op het 
schaalniveau van de stad zou je alleen minimale strategische dingen moeten afspreken. 
Bijvoorbeeld basisprestaties over energielabelling, met afspraken over de verhouding woonlasten 
en energielasten. Op het niveau van een stadsdeel blijft er zo voldoende vrijheid om maatwerk 
dingen te blijven doen. 
 
Samenwerking geeft tenslotte ook duidelijkheid aan de corporaties over de wensen van het 
stadsdeel. 
 
 
Ik draag zelf graag bij aan een hoge ambitie van mijn stadsdeel bij duurzame renovatie 
van woningen: 
 
Ja, absoluut. Project/beleidsmedewerkers wonen dragen in het algemeen graag bij aan duurzame 
ambitie van het stadsdeel. Ze worden in hun dagelijks werk echter beoordeeld / ‘afgerekend’ op de 
aspecten [doorloop-] tijd en geld. Worden plannen uitgevoerd binnen geplande tijd en budget? Op 
dit punt zou de opdracht van het bestuur moeten zijn: realiseer duurzaamheidniveau x binnen 
beschikbare tijd en budget. 
 
Lastig is verder dat het thema onder de portefeuille van meerdere portefeuillehouders en 
wethouders valt. Ook is de noodzaak op andere terreinen de laatste jaren vaak hoger. De agenda 
wordt bepaald. Het tekort aan capaciteit wordt ook opgevoerd als argument dat men te weinig 
heeft gedaan. 
 
De insteek moet vooral zijn dat milieu gelijk staat aan kwaliteit. 
 
 
Renoveren is een zaak van de corporaties, daar moet je je als stadsdeel niet mee 
bemoeien: 
 
De meningen op dit onderwerp waren verdeeld.  
 
Er werd gesteld dat kleinschalige projecten kunnen prima door de woningbouwcorporaties worden 
uitgevoerd. Het stadsdeel weet er dan vaak niet eens van; je fietst door het stadsdeel en denkt bij 
steigers tegen een gevel “oh, wordt hier gerenoveerd?” 
Dat zou anders moeten: meer contacten tussen stadsdelen en de corporaties, misschien ook op 
Nieuw West schaalniveau. Geen praatclub met vage beleidsdoelstellingen, maar praten over 
concrete doelen en prestaties. Het onderwerp Energie-labelling kan daarvoor een aanleiding zijn. 
Proberen om prestatieafspraken met ze te maken, zoals “niet meer dan 25% van het woningbezit 
mag qua energielabel onder het gemiddelde scoren”. In het uiterste geval is een aanscherping van 
het aanschrijfbeleid misschien denkbaar of het veranderen van de WOZ-waarde.  
Echter via renovatie wordt er ook uitvoering gegeven aan volkshuisvestelijke taken. Denk aan 
uitplaatsen ouderen / splitsing etc. Je bent partners in het traject en moet samenwerken. 



In dergelijke gevallen zou het stadsdeel voortouw en regie moeten houden. Stadsverwarming is 
een voorbeeld waar stadsdelen in eerste instantie de ambitie formuleerden, toen discussie stokte 
de stad initiatief toonde door westpoort warmte op te richten, en het resultaat is bekend.  
 
Rob Hoogeveen van de Alliantie vult aan dat het hier sloop/nieuwbouw betreft en dat grond dus 
opnieuw moet worden uitgegeven – dat dus de positie van de overheid in deze situatie veel sterker 
was. 
 
 
Ik vind duurzaamheid belangrijk bij renovaties, juist nu de focus binnen Amsterdam 
Nieuw West verschuift naar de sociale aspecten: 
 
Ja, temeer omdat er ook een relatie ligt tussen energiebesparing en woonlasten. Het in de hand 
houden van de woonlasten is een sociale opgave. Die kwaliteit van de woning bepaalt in hoge mate 
de hoogte van de energierekening. Er is dus binnen de sociale discussie een heel sterk argument 
voor energiezuinige woningen. Mensen met een laag inkomen wonen doorgaans in de goedkoopste 
woningen, van een lagere energetische kwaliteit. Ze hebben dus de hoogste energierekening en 
daardoor soms hogere woonlasten dan bewoners van duurdere woningen. 
 
De liberalisering van het huurpuntenstelsel in 2008-2009 kan daarin helpen. Als investeringen in 
milieu en energiebesparing mag leiden tot een hogere huur, dan zullen corporaties die 
investeringen eerder doen. Als tegelijkertijd daardoor de energielasten zo sterk dalen dat per saldo 
de totale woonlasten zakken, dan is er een win-win situatie. 
Daarnaast zouden stadsdelen en corporaties meer kunnen doen aan bewonersvoorlichting over 
energiebesparing en stookgedrag. 
Tot slot is een prikkelend idee om de overheid meer te laten optrekken met lokale 
wijkopbouworganen. Als de wijkopbouworganen, ingefluisterd door de stadsdelen, de noodzaak van 
energielastendaling zien, dan zullen zij via de bewoners corporaties kunnen opjutten tot betere 
milieuprestaties. Want uit zichzelf hebben corporaties niet de neiging om zich erg op dit gebied uit 
te sloven. 
 
Kortom: alertheid is geboden: het bieden van randvoorwaarden, het participeren in projecten, 
geven van voorlichting en de kansen benutten. 
 
 
 



1

D E   K L E N C K E   ║ S T A D S D E E L   A L S   P I O N I E R 1

D u u z a m e   R e n o v a t i e
V a n   W o n i n g e n :

w a t   k a n   w e l ,  w a t   n i e t ?

18 januari 2007

H O E   K A N   H E T   E N   D O O R   W I E ?
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Milieudisciplines vechten om positie

• vraagstukken prangend en actueel

• geen vanzelfsprekend kwaliteitsissue

• schuchter

• wie pakt het op

Milieu en water hoog op politieke agenda
PARLEMENT | 05-01-2007 00:00 | Ingrid Koenen 
DEN HAAG - De contouren voor het nieuwe kabinet worden ver weg van ….

‘Veel vooroordelen over woningisolatie’ 
ECONOMIE | 13-12-2006 00:00 | FerryHeijbrock
Huiseigenaren vinden het isoleren van hun woning te duur, zo blijkt …

‘Gemeenten zijn overdreven risicomijdend’
PARLEMENT | 26-10-2006 00:00 | MarianneWuite
Gemeenten moeten meer vertrouwen op hun eigen deskundigheid en afstappen van
overdreven risicomijdend gedrag als ….

Energiebesparing stuit op traditionele markt
PARLEMENT ………

Bouwen aan een duurzame toekomst;
markt en gemeenten presteren het samen
22 maart 2007
Voor gemeenten is het nog vaak lastig om met marktpartijen duidelijke afspraken te maken 
over duurzaam bouwen. Deze conferentie ….. 
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Positie milieudisciplines op de ontwikkelingsladder

H A R D

HALFZACHT

ZACHT

• markt
• verhuurbaarheid
• grondexploitatie
• kostenaspecten
• risicoberekening

• stedenbouw
• architectuur
• landschap
• verkeer

• sociale, alledaagse aspecten
• beheer
• openbare ruimte
• groen & blauw
• energiebeheer
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Milieudisciplines geen vanzelfsprekende kwaliteitsaspecten

eco

groen

blauw
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eco

groen

blauw

Milieudisciplines geen vanzelfsprekende kwaliteitsaspecten

Berekeningen natuurorganisaties
kloppen niet 
OPINIE | 05-01-2007 00:00 | AsjeVan Dijk
Gemeenten en provincies smijten met bedrijventerreinen, meldden 
onlangs verschillende kranten. En vooral 

‘Veel vooroordelen over woningisolatie’ 
ECONOMIE | 13-12-2006 00:00 | FerryHeijbrock
Huiseigenaren vinden het isoleren van hun woning te duur, zo blijkt 

• lux

• elite

• duur

• lelijk
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Kernproblematiek

• ONTBREKEND BEWUSTZIJN

• EXCLUSIVITEIT

• ONTBREKEN VAN REGELS

?

P L A B E R U M 
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Stadsdeel als initiator

Geringe effectiviteit van:

• initiatieven markt
• initiatieven corporaties
• initiatieven particulier

Eigendoms- of projectgericht
Dienstverlening idem
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Stadsdeel als initiator

• historisch RO pionier

• verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de stedelijke
ruimte

• stimuleren samenloop

• bereid tonen om mede
kosten te dragen

• bereid om te overtuigen
van de meerwaarde
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Stadsdeel als initiator

• van passief naar actief

• zelf regie nemen

• ordening en sturing

• zonder voorschrijven

WOONNOTA AMSTERDAM

Gemeente stelt hogere eisen dan
opgenomen in Bouwbesluit
OPINIE | 11-01-2007 00:00 | fieten
Een groene wijk. Met dit uitgangspunt geeft de gemeente gronden uit aan de 
projectontwikkelaar die ….. 
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Stadsdeel als initiator in De Klencke

• gebiedsontwikkeling

• nieuwbouw en renovatie als resultaat

• geen positie

• wel in de hand genomen
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Stadsdeel als initiator in De Klencke

vijf partijen                        één regisseur              vijf opgaven      drie oplossingen       één beurs
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Stadsdeel als initiator

Verworvenheden:

• pioniersrol erkend
• van theoretisch naar praktisch
• verantwoordelijkheid genomen
• durf getoond / regierol opgeëist
• van project- naar gebiedsgericht
• inbrengen van alle kwaliteitsaspecten
• efficiënte benutting eigen inzet
• benutten/bundelen kennis van anderen
• van checklist naar onderzoek en ontwerp
• zorg voor overdracht
• samen hard maken

BEWUST MAKEN
VANZELFSPREKEND MAKEN
VASTLEGGEN
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De Alliantie

• Woningcorporatie
• 60.000 woningen
• Werkzaam in de noordvleugel van de randstad
• Amersfoort, Hilversum, Huizen, Almere, Amsterdam
• Werkmaatschappijen met een sterke locale verankering
• Doel: Onze huidige en toekomstige klanten prettig en betlaabaar

laten wonen. Daarom zijn we agendastellend, ondernemend en 
solidair. 

• En op milieugebied?
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Inhoud

• Energievisie de Alliantie
• Wat doet de alliantie nu
• Knelpunten Amsterdamse markt
• mogelijkheden
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Energievisie de Alliantie
Extra aandacht geven we aan energetische maatregelen, zowel 
in bestaande voorraad, als in de nieuwbouw. Door een gerichte 
energie-labeling bepalen we of investeren in energiebesparende 
maatregelen economisch is. We vinden dat we de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen om 
belasting van het milieu te beperken, maar net zo belangrijk 
vinden we het comfort, de veiligheid en de portemonnee van 
onze klant. We willen door middel van doelgerichte maatregelen 
deze kosten voor onze huurders helpen verlagen
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Wat doen we :Pilot Kompas

• Invoering energielabel
• Doel pilot
• Uitvoering
• Financieel
• Mogelijkheden
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Wat doen we: Zonnepanelen

• 10.000 m2
• 750.000 kwh
• Evenveel als 260 huishoudens aan energie verbruiken
• Als gevolg van subsidie was de investering gering
• Problemen: constructie en opbrengst valt soms tegen
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Wat doen we: Greenchoice

• Voordelige groene stroom voor huurders van de Alliantie
• 0,5 eurocent per kwh goedkoper
• Zonnestroom wordt geleverd aan Greenchoice
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Wat doen we: combicomfort

• Complexgewijze aanpak of bij mutatie in mutatiepakket
• Combinatie van verwarming, isolatie en ventilatie
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Wat doen we: Duurzaam investeren in renovatie

• Investeren in ventilatie, verwarming en isolatie
• Investeren in woongedrag
• Gebruik duurzame materialen
• Hergebruik oude materialen door bijvoorbeeld projecten op te 

zetten in voormalige oostblok landen
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Wat doen we niet: Stadswarmte in West

• We zien de milieuvoordelen op korte termijn;
• groot bezwaar is dat je je voor een periode van minimaal dertig 

jaar vastlegt op stadsverwarming. 
• Tegelijk zien we dat de technologische ontwikkelingen op 

energiegebied enorm snel gaan. 
• Wij verwachten dat er binnen korte tijd betere alternatieven voor 

stadsverwarming zijn.’ 
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Knelpunten

• Onbekendheid
• Proces is al ingewikkeld genoeg
• Tast de rendabiliteit aan
• Denkers versus doeners, makkelijke bezuinigingspost
• Milieumensen zitten niet direct aan tafel wanneer het PVE wordt 

gemaakt
• Het milieu staat momenteel niet hoog op de agenda

kansen en knelpunten van corporaties
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Mogelijkheden

• Kleinschalige initiatieven
• Leg de focus niet langer meer op nieuwbouw. Met een EPC van 

0,8 is dat wel genoeg
• Maak verbintenis tussen het comfort van de bewoner en het 

milieu
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vinden we het comfort, de veiligheid en de portemonnee van 
onze klant. We willen door middel van doelgerichte maatregelen 
deze kosten voor onze huurders helpen verlagen



17 januari 2007

3

kansen en knelpunten van corporaties
Rob Hoogeveen 17 januari 2007 5

Wat doen we :Pilot Kompas

• Invoering energielabel
• Doel pilot
• Uitvoering
• Financieel
• Mogelijkheden

kansen en knelpunten van corporaties
Rob Hoogeveen 17 januari 2007 6

Wat doen we: Zonnepanelen

• 10.000 m2
• 750.000 kwh
• Evenveel als 260 huishoudens aan energie verbruiken
• Als gevolg van subsidie was de investering gering
• Problemen: constructie en opbrengst valt soms tegen
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kansen en knelpunten van corporaties
Rob Hoogeveen 17 januari 2007 7

Wat doen we: Greenchoice

• Voordelige groene stroom voor huurders van de Alliantie
• 0,5 eurocent per kwh goedkoper
• Zonnestroom wordt geleverd aan Greenchoice

kansen en knelpunten van corporaties
Rob Hoogeveen 17 januari 2007 8

Wat doen we: combicomfort

• Complexgewijze aanpak of bij mutatie in mutatiepakket
• Combinatie van verwarming, isolatie en ventilatie
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kansen en knelpunten van corporaties
Rob Hoogeveen 17 januari 2007 9

Wat doen we: Duurzaam investeren in renovatie

• Investeren in ventilatie, verwarming en isolatie
• Investeren in woongedrag
• Gebruik duurzame materialen
• Hergebruik oude materialen door bijvoorbeeld projecten op te 

zetten in voormalige oostblok landen

kansen en knelpunten van corporaties
Rob Hoogeveen 17 januari 2007 10

Wat doen we niet: Stadswarmte in West

• We zien de milieuvoordelen op korte termijn;
• groot bezwaar is dat je je voor een periode van minimaal dertig 

jaar vastlegt op stadsverwarming. 
• Tegelijk zien we dat de technologische ontwikkelingen op 

energiegebied enorm snel gaan. 
• Wij verwachten dat er binnen korte tijd betere alternatieven voor 

stadsverwarming zijn.’ 
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kansen en knelpunten van corporaties
Rob Hoogeveen 17 januari 2007 11

Knelpunten

• Onbekendheid
• Proces is al ingewikkeld genoeg
• Tast de rendabiliteit aan
• Denkers versus doeners, makkelijke bezuinigingspost
• Milieumensen zitten niet direct aan tafel wanneer het PVE wordt 

gemaakt
• Het milieu staat momenteel niet hoog op de agenda

kansen en knelpunten van corporaties
Rob Hoogeveen 17 januari 2007 12

Mogelijkheden

• Kleinschalige initiatieven
• Leg de focus niet langer meer op nieuwbouw. Met een EPC van 

0,8 is dat wel genoeg
• Maak verbintenis tussen het comfort van de bewoner en het 

milieu
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Homepage Actueel Nieuwsarchief 2006 Feestelijke opening NME centrum ... 

Feestelijke opening NME centrum in de Oeverlanden 
 

 

Op 23 februari 2006 werd het nieuwe onderdak van het NME-centrum 

feestelijk geopend. Ruim 13 jaar hebben de Vereniging De 

Oeverlanden Blijven! en de Stichting Veldstudie het provisorische 

gebouw De Waterkant gebruikt. In overleg met deze organisaties 

besloot stadsdeel Slotervaart tot de bouw van een nieuw centrum.

De openingsceremonie begon met een toespraak van Martin Roosenboom 

(projectleider stadsdeel Slotervaart). Daarna nam de heer Tello Neckheim 

(voorzitter Vereniging de Oeverlanden Blijven!) het over. Met de toespraak 

van Liesbeth Stricker (portefeuillehouder Milieu) werd het gebouw even later 

officieel geopend.  

Het nieuwe gebouw staat in het natuurgebied De Oeverlanden. De keuze voor 

deze plek is niet zo maar gemaakt. Het nieuwe centrum moet een aantal 

belangrijke functies verenigen. De belangrijkste functie blijft de lessen aan 

scholieren. De lessen zullen in de toekomst zelfs worden uitgebreid. Het NME 

centrum zal ook als bezoekerscentrum worden gebruikt. Bezoekers kunnen in 

het centrum terecht voor alle beschikbare informatie over dit unieke 

natuurgebied in stadsdeel Slotervaart.  

De manier waarop het gebouw is ingericht en de locatie maken het mogelijk 

dat de kinderen en de bezoekers direct in contact komen met de natuurlijke 

omgeving. Boven is er een plek voor de vrijwillige natuurbeheerders en 

beneden komen de schoolkinderen lessen volgen. De kinderen kunnen vanuit 

het gebouw meteen de Oeverlanden in om beestjes te vangen, en kunnen 

deze bij terugkomst nader bekijken in het leslokaal.  

Het gebouw is geheel van hout gebouwd en is een ontwerp van de heer Chris 

Arntzen. Verder is het nieuwe gebouw heel zuinig in gebruik van energie. Op 

het dak staan zonnepanelen die energie leveren voor het gebouw. Bij 

overvloed aan energie wordt het afgegeven aan het stroomnet. Op die manier 

kunnen anderen ook ervan profiteren. Op een display kan de werking van het 

systeem getoond worden. Hiermee wordt opwekking van schone elektriciteit 

via het gebouw zichtbaar gemaakt aan de gebruikers en bezoekers en is te 

zien hoeveel energie naar het net wordt doorgevoerd. 

 

 

Stadsdeel Slotervaart - 3 oktober 2007 

Overname van teksten is toegestaan mits met bronvermelding  

 

http://www.slotervaart.amsterdam.nl/actueel
http://www.slotervaart.amsterdam.nl/actueel/archief_indexen/nieuwsarchief_2006
http://www.slotervaart.amsterdam.nl/actueel/archief_indexen/nieuwsarchief_2006/feestelijke_opening
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Koplopers Alliantie Actie Plan (KAAP) concept, versie 0.3 
 
UConcept  
 
Actie 01 Amsterdam neemt knelpunten in de regelgeving mee in lobby naar de rijksoverheid. 
Wat willen we bereiken: de knelpunten worden op de kortst mogelijke termijn weggenomen 
Hoe doen we dat: 
Wethouders en lobbyisten hebben een lijstje paraat waarop de 10 belangrijkste wensen van de 
gemeente Amsterdam staan. Daarop staan in elk geval: 

 de waardering van energetische kwaliteit in het woningwaarderingstelsel 
 beschikbaarheid van / inzage in afgegeven energielabels w + u 
 beschikbaarheid van energieverbruikscijfers 
 de beperkingen die vanuit de huurwet worden opgelegd aan huurverhoging t.b.v. 

energiebesparende maatregelen 
Er is goede ervaring met een top 10-lijstje uit de ruimtelijke sector. 
Wat hebben we nodig:  
een lijst die voortdurend wordt bijgehouden op voortgang 
een antenne voor nieuwe problemen 
Wie trekt dat: DW 
Partners: DMB 
 
 
Actie 02 Benutten van mutatiemomenten in de woning 
Wat willen we bereiken:  
Bij mutatie van eigenaar of bewoner is het energiecertificaat verplicht. In directe aansluiting daarop 
liggen goede kansen voor woningverbetering. De eigenaar / bewoner kan worden voorgelicht via 
bijvoorbeeld financier of makelaar. De verhuurder heeft bij mutatie kans op ingrepen in de individuele 
woning. Glas? Verwarming? Ventilatie? Spaarlampen? 
. 
Hoe doen we dat: 
Een kleine werkgroep gaat deze momenten verder uitwerken en van een passende set maatregelen 
voorzien. Binnen de koplopers is daarmee al ervaring 
Wat hebben we nodig:  
Een eenvoudige checklist die naast het energiecertificaat kan worden gebruikt om de ‘quick wins’ te 
incasseren 
Wie trekt dat: Corporatie x 
Partners: 
 
Actie 03 Het opstellen van een standaardpakket maatregelen dat bij de verschillende 
‘onderhoudsmomenten’ kan worden gebruikt 
Wat willen we bereiken:  
Bij de verschillende onderhoudsmomenten bij huurwoningen : mutatie, planmatig klein onderhoud, 
planmatig groot onderhoud en (hoog niveau) renovatie, die maatregelen nemen die op dat moment 
kostenefficiënt kunnen worden uitgevoerd en die comfortverbetering en/of energiebesparing ten doel 
hebben 
Hoe doen we dat: 
Dit is een verdere uitwerking van actie 02 
 
Wat hebben we nodig:  
 
Wie trekt dat: Corporatie x 



Partners: 
 
Actie 04 Corporaties in de koplopersalliantie dragen jaarlijks 2 projecten aan die als 
voorbeeldproject kunnen worden gekenschetst. Deze projecten worden ook uitgevoerd 
Wat willen we bereiken:  
Een constante stroom van ‘good practices’ die zowel intern als extern inspireert om energiebesparing 
aan te pakken en zo de Aedes afspraken met een dikke Amsterdamse plus in te vullen 
Hoe doen we dat: 
Corporaties selecteren zelf die projecten en geven aan of ze daarbij eventueel technische 
ondersteuning van de gemeente of van andere experts nodig hebben 
Wat hebben we nodig:  
Een pool van experts die kennis en kunde kunnen inzetten om de slaagkans van de projecten te 
vergroten. 
De gemeente en de stadsdelen zorgen ervoor dat deze projecten op de meest snelle wijze de 
benodigde vergunningen krijgen. 
Wie trekt dat: Corporatie x 
Partners: 
 
Actie 05: Amsterdams fonds duurzame financiering 
Wat willen we bereiken:  
Amsterdamse burgers in de gelegenheid stellen om duurzaamheids en besparingsprojecten in de 
eigen stad te financieren 
Hoe doen we dat: 
Amsterdam zoekt partners in de financiële wereld om een fonds duurzame financiering op te zetten. 
Het fonds verstrekt geen subsidies maar financiert tegen gunstige voorwaarden. Dat is bijvoorbeeld 
voor particulieren de garantie dat een volgende eigenaar de duurzame investering overneemt. Voor 
professionele vastgoedeigenaren zou het een aantrekkelijke rente kunnen zijn of een constructie 
waarin bewoners geen huurverhoging krijgen maar [een deel van] de uitgespaarde energiekosten 
storten in het fonds 
 
Wat hebben we nodig:  
Een inventieve financier. Er zijn inmiddels al klimaathypotheken. Maar niet alles kan langs die weg 
worden gefinancierd 
 
Wie trekt dat: ntb 
Partners: 
 
Actie 06: Verbeter mijn huis duurzaam: 1 op 10. 1 op 100 , 1 op 1000 
Wat willen we bereiken:  
Aantonen dat in alle Amsterdamse woningen ongeacht het type, de leeftijd, de bewoners, de 
eigendomsverhouding en wat dies meer zij, energiebesparing kan worden gerealiseerd 
Hoe doen we dat: 
We starten in 2007 m,et tien woningen die typerend zijn voor de Amsterdamse voorraad. Die huizen 
ondergaan een zogenaamde ‘extreme make over’. Dat proces wordt met video vastgelegd en zoveel 
mogelijk uitgezonden. De bewoners van deze huizen nemen op zich om – een jaar lang - eens per 
maand mensen te ontvangen en hen te informeren over de bereikte resultaten . 
De besparingsmaatregelen beperken zich niet alleen tot isolatie en dubbel glas , maar gaan ook over 
goede ventilatie en besparingen op verlichting en andere apparatuur 
 
Wat hebben we nodig:  
Een enthousiaste trekker, enthousiaste bewoners, corporaties die woningen beschikbaar stellen. Alle 
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medewerking van (gemeentelijke) instanties, het energiebedrijf, een bouwfysisch adviseur, een 
filmploeg etc.  
 
Wie trekt dat: ntb 
Partners: 
 
Actie 07: Praktische energiebesparing in huis 
Wat willen we bereiken:  
Het terugdringen van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik 
Hoe doen we dat: 
NUON en Far West gaan met 10 en later 40 (voortijdige) schoolverlaters niet allen tips geven aan 
bewoners, maar ook maatregelen zelf uitvoeren, zoals het indraaien van spaarlampen en het plaatsen 
van stand-by killers 
 
Wat hebben we nodig:  
 
Wie trekt dat: NUON 
Partners: Far West, Energiebureau ARC 
 
Actie 08: Een goed klimaat in de wijk begint met energiebesparing. 
Wat willen we bereiken: Energiebesparing belonen met een beter klimaat op lokaal niveau 
Hoe doen we dat: 
Het klimaatvraagstuk kent vele facetten. Er zelf iets aan kunnen doen via energiebesparing is een 
belangrijk facet. Vraag is echter of men daar een ‘warm gevoel’ bij krijgt? Voor zover dat niet het geval 
is kan worden gekeken naar een insteek die meewerken aan acties tegen klimaatverandering aan 
elkaar koppelt. Groen in de wijk kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ’s zomers leefbaar 
houden van de stad, bomen geven schaduw, nemen CO2 op en filteren de lucht. Als, om een 
voorbeeld te noemen, 100 bewoners uit een wijk een flinke energiebesparing realiseren, dan komt de 
gemeente met bomen over de brug.  
Boodschap: U levert een bijdrage een de mondiale beperking van broeikasgassen, wij leveren een 
bijdrage aan de verbetering van het lokale klimaat, in dit geval letterlijk en figuurlijk.  Dat voorbeeld 
werkt naar alle waarschijnlijkheid ook goed naar bewoners die nog niets hebben bespaard. De 
volgende honderd melden zich dan aan. 
 
Wat hebben we nodig: 
Een groep bewoners die het op zich nemen om zelf energie te besparen. Na de gerealiseerde 
besparing worden er van gemeentewege bomen beschikbaar gesteld die de bewoners in overleg met 
het stadsdeel planten.    
Wie trekt dat: ntb 
Partners: 
 
Actie 09: Bewoners aandeelhouder maken in energiebesparing 
Wat willen we bereiken: Een actieve betrokkenheid van bewoners bij besparing en andere duurzame 
maatregelen in hun eigen omgeving. 
Hoe doen we dat: 
Bewoners die een zonnepaneel of een zonneboiler willen plaatsen, maar niet over het dak kunnen 
beschikken, melden zich bij hun corporatie en die realiseert, als er genoeg animo is, in het complex, 
het blok of de wijk, een dergelijk project.  
Wat hebben we nodig: Een positieve grondhouding van de corporaties. 
Er zijn inmiddels ook particuliere initiatieven die bereid zijn om dergelijke investeringen te doen als 
een eigenaar bereid is om het dak beschikbaar te stellen 
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De gemeente en de stadsdelen beloven alle medewerking. 
Welstand spreekt uit dat zonnepanelen mooi zijn 
Wie trekt dat: ntb 
Partners: 
 
 
 
Actie 10: Verbetering kennis bouwfysica 
Wat willen we bereiken:  
Voorkomen dat isolatie leidt tot vocht-, tocht-, of andere klachten in de woning 
Hoe doen we dat: 
Bij medewerkers van corporaties, stadsdelen, de gemeente en wellicht ook andere organisaties is de 
kennis van bouwfysica onvoldoende. Hiermee wordt het risico dat maatregelen die met de beste 
bedoelingen worden genomen niet het gewenste effect hebben en soms zelfs leiden tot klachten 
Wat hebben we nodig:  
Een snelle cursus die leidt tot inzicht en die de cursist in staat stelt om tocht en vochtklachten te 
voorkomen. 
Cursus wordt afgesloten met een test en een certificaat. 
Wie trekt dat:  
Partners: 
 
 
 
Actie 11: De koplopers slaan de kennis, de ervaringen (goed en slecht) centraal op  
Wat willen we bereiken:  
Het wiel behoeft maar een keer te worden uitgevonden, van fouten mag en moet worden geleerd 
Hoe doen we dat: 
De KAAP-projecten worden is een simpele en via internet toegankelijke database gestopt. De 
koplopers stellen zo het peloton in staat om mee te profiteren van de kennis en de ervaringen 
 
Wat hebben we nodig:  
Een bescheiden website, die ook up to date wordt gehouden 
 
Wie trekt dat: 
Partners: 
 
 
Actie 12: Actie voor wie wil 
Wat willen we bereiken:  
Veel maatregelen in en aan woningen, hoe positief ook, ontmoeten altijd tegenstand. Veel energie van 
de initiatiefnemer gaat dan zitten in het meekrijgen van de laatste tegenstander(s) 
We ontwikkelen een set maatregelen voor voorstanders. Tegenstander hoeven niet mee te doen 
Hoe doen we dat: 
Er worden maatregelen ontwikkeld (zoals in actie 02) voor woningen. Doe maatregelen kunnen op 
verzoek worden uitgevoerd. Daar staat dan natuurlijk wel een bijdrage in de kosten (huurverhoging), 
een vermindering van de energiekosten en een verhoging van het comfort tegenover. 
Wat hebben we nodig:  
Een of meerdere corporaties die dat idee verder uitwerken 
Wie trekt dat: Corporatie Z 
Partners: 
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Actie 0 
Wat willen we bereiken:  
Hoe doen we dat: 
 
Wat hebben we nodig:  
 
Wie trekt dat:  
Partners: 
 
 
Actie 0 
Wat willen we bereiken:  
Hoe doen we dat: 
 
Wat hebben we nodig:  
 
Wie trekt dat:  
Partners: 
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