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ENERGIECOMMISSARIS  IN  1087

 STADSWARMTE

Mijn woning is aangesloten op stadswarmte,

maar ik vind dat concept moeilijk. Voor mijn

stadswarmte wordt restwarmte van een

gascentrale gebruikt. Je zit hiermee dus alsnog

vast aan een oud systeem. Bovendien is het

een ‘lock-in systeem’: als je woning op

stadswarmte is aangesloten kom je er niet

meer vanaf. Vattenfall wil nu overgaan van

gas op biomassa, waarbij hout wordt verbrand

uit ook verre landen. Dat wil ik ook niet.

Geothermie in deze regio zou bijvoorbeeld wèl

een goede oplossing zijn. Er wordt onderzoek

naar gedaan, maar daar hoor ik niets meer

over.

HOGE TEMPERATUUR

De stadswarmte op IJburg heeft een hoge

temperatuur (70 tot 90 graden Celsius), wat

voor woningen niet nodig is. Woningen zou je

met lage en middentemperatuur gewoon

moeten verwarmen (20 à 40 graden). Door het

aanbod van hoge temperatuur verwarming

worden woningen slechter geïsoleerd dan wat

technisch kan. Dit is vooral een probleem bij

sociale huurwoningen van woningcoöperaties,

want die huizen worden hierdoor niet meer

aangepakt. De huurders zitten vervolgens met

veel te hoge energierekening. Dat zit me erg

dwars.

Zelf energiecommissaris 
worden?

Neem contact op met Sophie

de Jong (sophie@02025.nl), zij

kan je meer vertellen over

02025 en het netwerk van

energiecommissarissen. 

 

Linda woont op IJburg en houdt zich al jarenlang bezig met de energietransitie binnen en

buiten Amsterdam. Ze leerde Pauline Westendorp kennen bij 'Wij krijgen kippen' en heeft later

geholpen bij de oprichting van 02025. Ze is betrokken bij verschillende

duurzaamheidsinitiatieven in Amsterdam en neemt ons mee in haar kijk op de energietransitie.

NATUURLIJK IJBURG

Natuurlijk IJburg is een groep mensen die

duurzame, sociale en groene initiatieven ontplooit

in de buurt. Een van onze eerste grote acties was

het plaatsen van grote zonnedaken op vijf scholen

op IJburg, waaronder het IJburg College waar we

bijna 500 panelen op hebben geplaatst. Dat was

toen meteen het grootste coöperatieve dak van

Amsterdam, heel koel! Het was vooral interessant

omdat we meteen ook leerlingen en ouders

konden laten kennis maken met de

energietransitie. Het werd zelfs meegenomen in

de lesstof op school. Daarnaast organiseren we

met Natuurlijk IJburg elke week een ‘repaircafé’

waar bewoners kapotte spullen kunnen repareren

met hulp van een reparateur. En we organiseren

participatiebijeenkomsten, bijvoorbeeld over de

nieuwe buurt Strandeiland.

BELANGRIJK BINNEN

ENERGIETRANSITIE

Ik ben er van overtuigd dat communicatie enorm

belangrijk is. Laat zien hoe leuk het is om met

duurzaamheid bezig te zijn, werd enthousiast, dan

gaan steeds meer mensen meedoen. Laat zien hoe

actief je (samen met anderen) bent, dan is het

zichtbaar. Zorg bijvoorbeeld dat je in de lokale

krant komt met je initiatieven, spread the word!

Daarnaast vind ik het belangrijk dat je het thema

breder trekt dan alleen ‘energie’. Het gaat om alles

dat bijdraagt aan verduurzaming: het vergroenen

van je straat, koken met statushouders,

afvalopruimacties, etcetera. Het gaat er vooral om

dat we samen actie ondernemen en ons verbinden

met elkaar. Dus niet focussen op de ‘ik’, maar op

het ‘wij’.

Meer weten?

Wil je meer weten over

Natuurlijk IJburg? Of praat je

graag verder met Linda?

Bekijk het profiel van Linda op

de website van 02025 of ga

naar de website van Natuurlijk

IJburg

 

ACTIEF IN AMSTERDAMSE

ENERGIETRANSITIE

Eerst was ik nieuwsjournalist bij de diverse

radio-omroepen zoals BNR Nieuwsradio,

daarna ben ik begonnen als filmer. Ik ging op

zoek naar opdrachten in de sociale en

duurzame hoek, want ik wilde onderwerpen op

de kaart zetten die er écht toe doen en meer

aandacht konden gebruiken. Ook raakte ik

steeds meer geïnteresseerd in duurzame

energie. Zo kwam ik in contact met Pauline

Westendorp die toen ‘Wij krijgen kippen’ (het

vroegere 02025) had opgezet. Bij de

energieontbijten werd ik geïnspireerd door alle

experts en inhoudelijke kennissessies. Later heb

ik Pauline geholpen bij de opzet van 02025. Zo

heb ik stap voor stap mijn eigen netwerk

opgebouwd en ben ik gestart met initiatieven

op IJburg.

MAAKBANK

Vorig jaar heb ik de zogenoemde ‘Maakbank’ Wind

helpen oprichten. We organiseren sessies waar

voor- en tegenstanders van windturbines in

Amsterdam Oost met elkaar in gesprek gaan. Het

heeft geen zin om tegen elkaar aan te blijven

schreeuwen, in de MaakBank gaan we open met

elkaar in gesprek en proberen we elkaar echt te

begrijpen. Dan pas doen we het echt samen en

zetten we stappen vooruit.

ENERGIECOMMISSARIS

We hebben drie energiecommissarissen in

IJburg, maar één is verhuisd dus we zoeken

weer een nieuwe energiecommissaris.

Mocht je iemand weten of ben je zelf

geïnteresseerd, laat het me weten! En wat

ik daarbij graag wil meegeven: gewoon

doen! Ik vond het ook spannend en kon het

in het begin ook niet meteen, maar je leert

van de ervaring en je hebt een heel

netwerk aan energiecommissarissen die je

kunnen helpen. Je moet geloven in jezelf en

er gewoon voor gaan! Ik word er heel

gelukkig van om zo actief met de

energietransitie bezig te zijn in Amsterdam.
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