
Schinkelwarmte

Een buurtinitiatief voor verduurzaming



• Opwarming van de aarde!

• Enorm hoge kosten voor gas en licht!

• We moeten van het gas af, beschikbaarheid wordt ook steeds onzeker

• Verduurzaming en energietransitie urgente kwestie 

Iedereen staat voor grote uitdagingen



Maar wat is de oplossing? 

• Verwarming een paar graadjes lager?

• Led verlichting?

• Betere isolatie?

• Zonnepanelen?

• Warmte collectoren?

• Warmtepomp?

• Infra rood panelen?

• Airconditioner?

• All Electric? 

HOE KAN IK TOEKOMSTBESTENDIG (50%) BESPAREN OP JE REKENING?  

HELP WAAR MOET IK BEGINNEN?    



Agenda

- Historie wat hebben we al gedaan 

- Introductie werkgroep Schinkelwarmte 

- Toekomst wat kunnen we samen doen

- Menukaart aanpak verduurzaming door Energy Go  

- Vervolg wat zijn de volgende stappen

- Afronding



HISTORIE

In 2020 gestart met idee om collectieve warmtevoorziening in onze buurt te onderzoeken



Werkgroep duurzaamheid Schinkelwarmte

Buurman Adres Rol
John van Gelder Jaagpad 32 Techniek - Project 
Ronald van Oijen Jaagpad 35 Techniek - Project - afgevaardigde WVA
Ruud van Honschoten IJsbaanpad 116 Techniek
Edwin Balkema Jaagpad 40 Techniek - Project
Fabian Nijlant IJsbaanpad 72C Financiën - bestuursafgevaardigde VWZ
Vacature

Werkgroep Schinkelwarmte 
Centrale Organisatie  - Communicatie 

TECHNIEK FINANCIËN PROJECT 



Toekomst - wat kunnen we samen doen?  

Techniek 
- Buurt energie coaches 

○ Gezamenlijke organisatie /opleiding van de energiecoaches door de WVA
○ Infraroodscan en advies

- Specialisten op het gebied van woonboten verbinden aan buurt
○ Spreekuur 
○ Open huis/voorbeelden verduurzaming in buurt 

Acties 
- Advies / tips eenvoudige besparingsmogelijkheden >  Oktober 2022

○ radiatorfolie
○ tochtstrips
○ CV temperatuur verlagen
○ waterbesparing

- Infraroodscan / energie coach >  November 2022 
- Fixbrigade (handjes) in buurt >  Januari 2023



Toekomst - wat kunnen we samen doen?  

• Financiën - eerste overzicht financieringsmogelijkheden & voordelen 

ISDE: investerings-
subsidie duurzame 
energie en energie-
besparing

SVn = stimulerings-
fonds volkhuisvesting



Toekomst - wat kunnen we samen doen?  

Projecten 

- Onderzoeken mogelijkheden gezamenlijke keuze installateur(s) en collectieve inkoop voor:
○ inkoopvoordeel door schaalgrootte
○ meer commitment/beschikbaarheid installateur(s) vanwege grotere orderportefeuille
○ collectief plannen van service- en onderhoudsbeurten
Let wel: Gekozen pakket aan maatregelen blijft eigen keuze à individueel opdracht verstrekken

- Aantrekken en opleiden energiecoaches (2 tot 3 ‘vrijwilligers’)
○ specifiek voor eigen buurt, gericht op woonschepen/watervilla’s
○ voor advies en ondersteuning bij onderzoek verduurzamingsmogelijkheden, keuze 

oplossingsrichting en –maatregelen en uitvoering verduurzamingstraject



Toekomst - wat kunnen we samen doen?  

Projecten 

- Vergemakkelijken (keuzes) verduurzaming m.b.v. Menukaart Aanpak Verduurzaming (EnergyGo)
○ menukaart met verschillende verduurzamingsmogelijkheden incl. subsidiemogelijkheden
○ opgesteld door EnergyGo (adviesbureau met ervaring bij woonschepen)
○ i.s.m. Gemeente Amsterdam en Woonboot Vereniging Amsterdam (WVA)
○ specifiek voor woonboten en –schepen (4 verschillende typen)
○ stap-voor-stap opties en aanpak specifiek per type
○ menukaart t.z.t. online beschikbaar, biedt handvat voor bepalen oplossingsrichting



Menukaart aanpak verduurzaming - Energy Go, Bart Roossien



Menukaart aanpak verduurzaming - Energy Go, Bart Roossien



Menukaart aanpak verduurzaming - Energy Go, Bart Roossien



Volgende stappen?  

Ben je ..

• geïnteresseerd om mee te doen met het Schinkelwarmte project om jouw ark te 
verduurzamen?

• geïnteresseerd voor een InfraRood scan, energiecoach

• wil je jouw ervaring met verduurzaming van je ark delen ? 

Laat je naam, adres, email en telefoon* achter op inschrijf formulier.  

Note:  *Prive gegevens worden niet gedeeld 



Volgende stappen?  

Communicatie

Op de VWZ site  https://vwz.amsterdam/ wordt algemene informatie geplaatst.  

Via email en appgroep “Schinkelwarmte” houden we jullie op hoogte.

Algemene E-mail :  Schinkelwarmte@vwz.amsterdam

https://vwz.amsterdam/


Afronding  

Dank voor jullie komst !    

VRAGEN ?


