
RONALD VAN OIJEN

ENERGIECOMMISSARIS  IN  1059

WAAR IS HET BEGONNEN?

Samen met onder andere Pauline Westendorp

heb ik een energiecoöperatie in Amsterdam

opgericht: Zuiderlicht. Die heeft inmiddels meer

dan 1.000 leden waarmee we verschillende

duurzaamheidsprojecten uitvoeren. De focus ligt

op een positieve en energieke samenwerking,

wat het een leuke club maakt om in te werken.

De initiatieven leiden op de eerste plaats

natuurlijk tot energietransitie rendement,

namelijk verduurzaming. Maar daarnaast zorgt

Zuiderlicht ook voor andere soorten rendement,

bijvoorbeeld sociale cohesie. Het brengt

bewoners binnen Amsterdam dichter bij elkaar

en dat is mooi om te zien.

HEB JE  EEN VOORBEELD VAN

EEN MOOI PROJECT BINNEN

ZUIDERLICHT?

We hebben zonnepanelen geplaatst op een

school in IJburg. De docenten van die school

hebben de verschillende fases van dat project

verweven in hun lessen. Zo werd zowel de school

verduurzaamd, als de schoolkinderen iets

bijgebracht over de energietransitie en

verduurzaming. Een ander mooi voorbeeld is

Amsterdam Wind: een groep van vier

burgercoöperaties die samenwerken om

windmolens bij de Noorder IJplas te realiseren. 

Zelf energiecommissaris 
worden?

Neem contact op met Sophie

de Jong (sophie@02025.nl), zij

kan je meer vertellen over

02025 en het netwerk van

energiecommissaris. 

 

Ronald woont sinds 2011 op een woonboot in de Schinkelbuurt en is energiecommissaris in

postcodegebied 1059. Als energiecommissaris is hij betrokken bij verschillende

koplopersprojecten in Amsterdam, waaronder Schinkelwarmte en EnergieTransitieOostpoort.

Hij vertelt over zijn inzet en zijn kijk op de energietransitie.

WAT VIND J IJ  BELANGRIJK

BINNEN DE ENERGIETRANSITIE?

Mijn drijfveer is dat je de wereld wilt achterlaten

zoals je hem gekregen hebt. Ik ben er daarbij van

overtuigd dat we onder andere door elektrificatie

moeten verduurzamen. De kennis is er en moet verder

geïmplementeerd worden. Maar elektrificatie kan

waarschijnlijk maar tot een niveau van 50% van de

totale energiebehoefte, wat betekent dat je nog 50%

op de energiebalans overhoudt. Voor die overige

50%, vooral in de bebouwde omgeving en industrieën

moeten we warmte gaan inzetten. Daar is nog veel

meer onderzoek en verkenning voor nodig, want je

loopt tegen veel dingen aan. 

ENERGIECOMMISSARIS BIJ

02025

Ik had veel contact met Pauline Westendorp dus

was al vanaf het begin aangesloten bij 02025. Ik

sluit regelmatig aan bij de energieontbijten, en

omdat ik zelf actief ben met verschillende clubs en

initiatieven binnen de energietransitie werd ik

energiecommissaris. Nu ben ik als

energiecommissaris aangesloten bij een aantal

koplopersprojecten (Schinkelwarmte en Oostpoort)

en participeer ik actief bij evenementen van

02025. De podcast vanuit 02025 is ook erg leuk

om te luisteren. Door het netwerk blijf ik goed in

contact met andere koplopers in de Amsterdamse

energietransitie. 

Meer weten?

Wil je meer weten over

Zuiderlicht of een van de

koplopersprojecten? Of praat

je graag verder met Ronald?

Bekijk het profiel van Ronald

op de website van 02025 of

ga naar de website van

Zuiderlicht

 

Kom in contact met 
Ronald!

 
Ben jij bezig met een

soortgelijk project, deel je

graag je ervaringen of

heb je tips? Kom in

contact met Ronald

ronaldvanoijen@gmail.com

 in zitten. Zo hebben we bijvoorbeeld een enquête

gehouden onder de bewoners, organiseren we

bewonersavonden en voeren we gesprekken met de

duurzaamheidscoördinator van stadsdeel Oost. 

MET WELKE KOPLOPERS-

PROJECTEN HOUD JE  JE

VERDER BEZIG?

Met woonboten rondom het Olympisch stadion

zijn we bezig om te onderzoeken hoe we

duurzaam van het gas af kunnen: project

Schinkelwarmte. Dat is ook een koplopersproject

binnen 02025. We bekijken nu verschillende

opties om van het gas af te gaan, waaronder

een lokaal warmtenet want daar al zijn

verschillende bronnen voor aanwezig. Daarnaast

zit ik in het kernteam van het koplopersproject

EnergieTransitieOostpoort, waarbij René van

02025 mijn ondersteunt. Het kernteam begeleidt

het hele proces in de verkenningsfase waar ze nu

BLIK OP DE TOEKOMST

De energietransitie is vooral een sociaal vraagstuk:

technisch kunnen we alles en weten we al heel

veel, maar we moeten rekening houden met veel

belangen, economische systemen en de politiek.

Om daardoor heen te komen en verandering

teweeg te brengen gaat het meest ingewikkelde

worden en veel tijd kosten. 

mailto:sophie@02025.nl
https://02025.nl/persoon/72474/joost-van-os

