
Matches vraag en aanbod 
 
Tijdens het voorstelrondje brengt Anne Marie van Leent vraag en aanbod van gasten zoveel 
mogelijk boven tafel. Sommige vragen worden al door gastsprekers beantwoord, zie hun 
hun presentaties in bijlagen van het verslag. Ander vragen worden na afloop beantwoord 
tijdens het informeel napraten. Zit uw antwoord er nog niet tussen, zie ook contactgegevens. 
 
Opschalen energietransitie 

- Vraag: Opschalen is de uitdaging van Carina en Andre van het transitieteam van de 
gemeente; c.dijkhuis@amstelveen.nl ; a.vanderpoel@amstelveen.nl; 
www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/duurzaamheid_duurzaamheid 

- Aanbod: Inge de Boorder van Menhir Architecten, maatwerk warmte oplossing per 
wijk: info@menhirs.nl 

- Aanbod: Bert Rouwenhorst, isolatie-expert, ontwerp E+woningen, 
b.rouwenhorst@gmail.com 

- Eric van Olphen namens Rabobank  huiseigenaren adviseren bij E-neutraal maken 
van woning eric.van.olphen@rabobank.nl 

- Aanbod: Wethouder Floor Gordon viert groepsinkoop zonnepanelen in Amstelveen. 
Zuid ontvang als eerste brief op deurmat, Noord en Midden volgen.  

 
Collectieve aanpakken 

- Vraag: (Bestuurs)leden van de VVE’s Groenhof, Rozenoord, Meander en anderen 
oriënteren zich op hun volgende stap. 

- Vraag: Hoe pak je het aan als buren niet mee willen doen? 
- Aanbod: Carina Dijkhuis legt de spelregels van het 1-jarige duurzaamheidsfonds uit. 

www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/duurzaamheid_duurzaamheidsprojecten_
duurzaamheidsfonds 

- Aanbod: Merijn van de Ven opent de voorinschrijving 
https://www.zonnepanelendelen.nl/project/dillewijn 

 
Lessen uit Afrika 

- Vraag: Welke alternatieven zijn er voor eenzijdige afhankelijkheid van elektriciteit?  
- Vraag en aanbod? Auke en Nic wisselen tips met elkaar uit over off-grid leven, 

energie opwekken en opslaan in Afrika.  
 

Gedrag 
- Aanbod: Gasten, opgegroeid tijdens de oliecrisis in de jaren ‘70, delen hun oplossing: 

de verwarming laag of zelfs uit zetten. 
 
Energie besparen en opwekken vanuit huursituatie 

- Vraag: Wat zijn kosten en opbrengsten van woningrenovatie? 
- Vraag: Hoe en wanneer kom ik voor woningrenovatie in aanmerking? 
- Aanbod: Inge Fraij, zie presentatie over SAFE, vragen aan SAFE@eigenhaard.nl 
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Jaren 30-woning energieneutraal maken 
- Vragen: Gevel isoleren? Ventileren na Isoleren? Luchtkwaliteit 
- Aanbod: KKC-leerlingen onderzoeken jaren-dertig woningen in de wijk Elsrijk en 

geven energieadvies aan bewoners.  
- Aanbod: Wetenschapper luchtkwaliteit van het wijkplatform 

keizerkarelpark@participe.nu en isolatie expert Bert Rouwenhorst.  
 

Energieverbruik begrijpen 
- Vraag: Waarom is mijn verbruik zo hoog? Hoe lees ik af hoeveel energie ik heb 

verbruikt en opgewekt? Is de slimme meter echt zo slim, hoe lees ik mijn verbruik 
hierop af? 

- Aanbod: Wijkplatform Keizer Karelpark organiseert met energie reduceer en meet 
expert Auke vervolgbijeenkomst over energieverbruik. Meld je aan bij 
keizerkarelpark@participe.nu 

 
Pallets, hout stoken? 

- Vraag: Onafhankelijk van aardgas, maar minder verstandig voor de luchtkwaliteit? 
Ontbijtgasten die stoken op pallets of hout. 

- Aanbod: Ontbijtgast Frans heeft superfilter in houtkachel aangebracht en wederom, 
luchtkwaliteit wetenschapper van het wijkplatform zit in de zaal. 

 
Ontspullen? Leasen en huren 

- Aanbod: Hans Buijze schenkt ontbijt Moyee Cappuccino via 
www.bundles.nl/siemens-koffiemachines-moyee-abonnementen/ 

- Aanbod: ontbijttafels en -stoelen, gesponsord door www.accuraatverhuur.nl. 
 
GFT containers voor hoogbouw? 

- Vraag: GFT scheiden ook in hoogbouw. GFT containers zijn daar verwijderd doordat 
er niet goed gebruik van werd gemaakt en het ongedierte aantrok.  

- Aanbod: Wormenhotel bewonersinitiatieven staan in de startblokken: 
duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl  

mailto:keizerkarelpark@participe.nu
http://www.bundles.nl/siemens-koffiemachines-moyee-abonnementen/
mailto:duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl

