MATTY VAN EWIJK
ENERGIECOMMISSARIS IN 1072, 1073 & 1074
Matty woont in Amsterdam Zuid en is als mede-initiatiefnemer van Duurzaam in De Pijp
betrokken bij meerdere duurzame bewonersinitiatieven in de Pijp, onder andere PRET (Pijp en
Rivierenbuurt Energie Team). Hij richt zich binnen de energietransitie vooral op het versterken
van de community in de buurt. Daarnaast zet hij zich in om jongeren meer te betrekken bij de
energietransitie. Hij neemt ons mee in zijn verhaal.

DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN

ENERGIECOMMISSARIS

Ik ben me gaan inzetten voor

Daarom hebben we onder andere met kleine

Ik ben vooral vanuit mijn eigen motivatie

duurzaamheidsinitiatieven, omdat ik duurzaamheid

VvE’s rond het Sarphatipark als pilot een

actief en vind het belangrijk dat ik me, samen

belangrijk vind en veel kansen zie in mijn wijk. Ik

collectieve inkoopactie voor zonnepanelen

met buurtgenoten, inzet voor de

vind het belangrijk dat we niet alleen werken

georganiseerd. De eerste stap was het

energietransitie. Niet alleen in mijn eigen

vanuit het doel, maar ook aan concrete initiatieven

bundelen van verschillende daken in een

wijk, maar ook binnen Amsterdam. De titel

met duidelijke stappen. Dus niet lukraak acties

gezamenlijke opdracht en daarmee duidelijke

‘energiecommissaris’ is daarvoor wat te

opzetten, maar vanuit een duidelijk doel werken

specificaties bepalen voor de offerte. Zo

formeel en roept ook een bepaald beeld en

aan een project met een goed plan. Op

konden we duidelijk naar de installateur

verwachtingen op. Ik voel me meer een

buurtniveau werkt dat het beste om mensen te

communiceren hoeveel zonnepanelen we

buurtambassadeur, niet alleen voor de

betrekken. Goede acties opzetten kost wel veel

nodig hadden voor hoeveel daken, zonder dat

energietransitie, maar ook voor

tijd: ik ga niet zomaar een paar uurtjes investeren,

de installateur de daken afzonderlijk moest

duurzaamheid in bredere zin. Het informele

maar écht tijd en energie in een initiatief stoppen

bezoeken en met iedereen in gesprek moest

netwerk van 02025 heeft wel een belangrijke

om het goed te laten verlopen.

gaan. We hebben de gezamenlijke uitvraag

rol. Het is handig om een plek te hebben om

gedaan, maar uiteindelijk bleek dat er ook een

gelijkgestemden te vinden, zeker voor

aantal kleine, ingewikkelde daken te zijn waar

mensen die nog niet actief zijn, maar ook om

MENSEN BETREKKEN

aanleg niet mogelijk of rendabel was. Op drie

gezamenlijk op te trekken, bijvoorbeeld in

daken zijn in totaal ongeveer 40

gezamenlijke projecten met initiatieven in

In de Pijp organiseren we met een groep bewoners

zonnepanelen geplaatst en een aantal daken

verschillende stadsdelen. Daar zet ik me

een festival waar duurzaamheidsinitiatieven uit de

volgt nog.

graag voor in!

Pijp worden gepresenteerd, om zo buurtbewoners
en andere geïnteresseerden te interesseren voor
de energietransitie en wat er speelt in de buurt.
Tijdens dit festival werken we onder andere samen
met scholen uit de wijk, om ook jongeren(en hun
ouders) te betrekken bij de energietransitie.
Daarvoor hebben we ook een initiatief genomen
waarbij leerlingen van VWO en HAVO klassen van
het Berlage Lyceum opdrachten doen voor groene
en duurzame (energie) initiatieven in de Pijp. Zo
helpen zij deze bewonersinitiatieven vooruit, maar
creëren we ook een netwerk waarin meer
samengewerkt kan worden.

ELEKTRISCHE DEELAUTO'S
Met een team van enthousiaste en betrokken

Zelf energiecommissaris
worden?

bewoners uit de wijk zijn we ‘Elektrisch
Deelrijden De Pijp gestart’ (EDdePijp), met als
eerste stap elektrische deelauto’s in twee
buurten. Na een aantal jaar van voorbereiding
zijn de eerste laadpalen geplaatst en gaat
dat nu echt van start! We zijn lang in gesprek

Neem contact op met Sophie de
Jong (sophie@02025.nl), zij kan je
meer vertellen over 02025 en het
netwerk van
energiecommissarissen.

geweest met de gemeente om afspraken te
maken en dat is nu gelukt: voor elke vijf
parkeervergunningen die worden ingeleverd

COLLECTIEVE INKOOPACTIE
ZONNEPANELEN

door buurtbewoners, worden door de

Met Duurzaam in De Pijp ben ik met

komen van Diks Autoverhuur, met als voordeel

medebuurtbewoner Gerard Lommerse gestart met

dat leden van EDdePijp ook met korting

een zonnepanelenproject, zowel voor daken van

gebruik kunnen maken van het overige aanbod

Wil je meer weten over Matty van

VvE’s als van woningcorporaties. We merkten dat

van Diks. Het doel is natuurlijk minder

Ewijk en zijn projecten? Bekijk het

het lastig is voor mensen om (samen met hun VvE)

stilstaande auto’s in de straat, maar ook het

zonnepanelen aan te schaffen. In het hele proces

bouwen aan een community gevoel. Het

lopen ze tegen verschillende onduidelijkheden en

opladen van de auto’s kan in de toekomst

onzekerheden tegen, waardoor de uiteindelijke

gebeuren op momenten dat zonnepanelen

aankoop vaak uitblijft. De informatie is soms lastig

veel stroom opwekken. Een win-win dus.

te vinden, de besluitvorming in een VvE is soms
lastig en daarnaast hebben installateurs het erg
druk en zijn ‘kleine’ daken niet interessant genoeg
voor ze.

gemeente vier parkeerplekken vrijgesteld voor
de buurtdeelauto’s. De elektrische deelauto’s

Meer weten?

profiel van Matty op de website
van 02025 of neem contact met
hem op!

Of kijk op
www.elektrischdeelrijden.nl voor
meer informatie over EDdePijp

