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Meer informatie
Voor meer informatie over duurzame projecten
kunt u terecht op de website van stadsdeel Noord:
www.noord.amsterdam.nl
Als u zelf een duurzaam bedrijf hebt,
kunt u contact opnemen met Wim Dijkman,
w.dijkman@noord.amsterdam.nl of 020 - 634 93 78.
In een volgende uitgave over duurzaamheid zal het
stadsdeel uw bedrijf dan vermelden.

Duurzaam Noord

Stadswarmte voor
woningen en bedrijven
Vanaf 2015 gebruikt Amsterdam-Noord restwarmte van
de afvalverwerkingsinstallatie en de Hemwegcentrale om
woningen en bedrijven te verwarmen en te voorzien van
warm water. Al bijna 1500 huishoudens gebruiken het
nieuwe Stadswarmtenet.

Voorwoord

Kees Diepeveen
In deze brochure kunt u lezen dat steeds
meer bewoners en bedrijven zich inzetten
voor een duurzaam Amsterdam-Noord.
Zo maken veel bewoners nu al gebruik
van zonne-energie en zijn er verschillende bewonersinitiatieven om duurzame
energiebronnen op grotere schaal toe
te passen. Onder de vlag van duurzaamheidscentrum New Energy Docks
vestigt een groeiend aantal duurzame
ondernemingen zich in Noord, waaronder
producenten van groengas en elektrische
scooters. Als stadsdeel ondersteunen we
niet alleen projecten van anderen, maar
nemen we zelf ook initiatieven die bijdragen aan een schoner milieu en vermindering van de CO2-uitstoot. Meer en meer
gebouwen worden duurzaam ontwikkeld,
zoals het nieuwe Noorderparkbad,
schoolgebouwen en het crematorium.
Duizenden woningen worden vanaf 2015
verwarmd met Stadswarmte: restwarmte
van de afvalverwerkingsinstallatie en de
Hemwegcentrale. Daarnaast hebben we
twee locaties gevonden voor de mogelijke plaatsing van windturbines. Met deze
windturbines verwachten we rond 2015
te voorzien in 20 tot 40 procent van de
elektriciteitsbehoefte van Noord-Amsterdamse huishoudens. Samen werken we zo
aan een duurzaam Noord, voor deze én
toekomstige generaties.

Amsterdam heeft gekozen voor Stadswarmte om energie te
besparen, CO2 te reduceren en de luchtkwaliteit te verbeteren. In
Noord breidt het Stadswarmtenet zich steeds verder uit, zowel in
bedrijvengebieden als in woonwijken. De aangesloten woningen en
bedrijven krijgen hun warme water nu nog van een aantal tijdelijke
warmtecentrales op verschillende locaties in Amsterdam-Noord.
Zodra een aantal is bereikt dat overeenkomt met 4000 huishoudens,
sluit Westpoort Warmte alle betrokken woningen en bedrijven aan
op het primaire netwerk. Naar verwachting gebeurt dat in 2015.

Twee geschikte locaties
voor plaatsing windturbines
Bij de Noorder IJplas en op het Cornelis Douwesterrein komt in 2015 hoogstwaarschijnlijk een
aantal windturbines. Met de windturbines wil het
stadsdeel voorzien in minimaal 20 procent van de
elektriciteitsbehoefte van Noord-Amsterdamse
huishoudens.

Bij Stadswarmte wordt de restwarmte van de afvalverbrandingsinstallatie en de kolengestookte elektriciteitscentrale Hemweg
gebruikt om woningen en bedrijven te verwarmen en te voorzien
van warm water. Normaal verdwijnt deze restwarmte in de lucht
of in het IJ. Met het gebruik van Stadswarmte bereikt Amsterdam
uiteindelijk een CO2-reductie van 80 procent ten opzichte van de
bestaande energievoorziening. Op termijn moet het ook mogelijk
zijn dat gemeente en bedrijven met eigen duurzame bronnen
warmte leveren aan het Stadswarmtenet. Aansluiting van nieuwe
woningen en bedrijven op Stadswarmte is overigens niet de enige
optie. Als bouwers op een andere manier minimaal eenzelfde
CO2-reductie kunnen bereiken als met Stadswarmte mogen ze
ook daarvoor kiezen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de klimaatneutrale kavels in de Buiksloterham.

De deelraad heeft het projectbesluit vastgesteld voor
plaatsing van windturbines bij de Noorder IJplas en op
het Cornelis Douwesterrein. In het projectbesluit staan de
globale bestemmingen en uitgangspunten voor het projectgebied. Volgende stap is het maken van een milieueffect
rapportage (MER) van enkele realistische varianten. Daarbij
kijkt het stadsdeel naar het gewenste aantal windturbines,
de elektriciteitsopbrengst, de hoogtes en de effecten op
de omgeving. Vervolgens stelt de stadsdeelraad voor beide
locaties bestemmingsplannen vast. Omstreeks 2015 moeten
de windturbines er staan.

Door de economische crisis heeft de bouw van nieuwe w
 oningen
vertraging opgelopen. Het stadsdeel voert daarom ook overleg
met woningcorporaties en zorginstellingen over het aansluiten van
bestaande woningen en gebouwen op Stadswarmte en kijkt ook
naar aansluiting van het eigen vastgoed. De corporaties houden
een quickscan om te kijken welke woningen het meest geschikt
zijn voor Stadswarmte. Ook worden bij vijf grote zorginstellingen
de mogelijkheden onderzocht voor aansluiting op Stadswarmte.
Honderd woningen in de Hilversumstraat zijn al aangesloten op een
tijdelijke warmtecentrale. Daarnaast houdt Westpoort Warmte in de
Kadoelerbreek een pilot met een nieuwe methode voor de levering
van duurzame koude.







 

















 



























 






















 































































 





 















Kees Diepeveen, portefeuillehouder
Milieu















  


































 



















 








 




Het stadsdeel wil graag mogelijkheden creëren voor bewoners en ondernemers om deel te nemen in de exploitatie en
eigenaar te worden van de windmolens. Het stadsdeel kijkt
daarbij in eerste instantie naar de samenwerking met de coöperatieve vereniging Onze Energie. Ook als de ontwikkeling
van de windturbines wordt uitbesteed aan een marktpartij,
bijvoorbeeld een energiebedrijf, is participatie van bewoners
een belangrijke voorwaarde.

Het idee om windenergie te gebruiken voor de
energievoorziening van Amsterdam-Noord is afkomstig
van een aantal bewoners. Zij hebben hun krachten
gebundeld in de coöperatieve vereniging Onze
Energie, waar alle Noord-Amsterdammers lid van
kunnen worden. Op die manier dragen zij samen de
verantwoordelijkheid voor het opwekken van duurzame
energie en terugdringing van de CO2-uitstoot.






Het grote voordeel van energie die opgewekt is met
windturbines is dat je het lokaal kunt opwekken, dat het
de goedkoopste vorm van duurzame energie is en dat het
onafhankelijk maakt van fossiele brandstoffen. Bovendien zijn
moderne windmolens zeer geschikt voor gebruik in een stad
als Amsterdam. Ongehinderd door de stedelijke bebouwing
leveren zij vanwege hun grote hoogte meer energie, dankzij
een groter rotorblad en een meer constante wind. Windmolens zijn geen nieuw verschijnsel in de hoofdstad: al in de
zeventiende eeuw stond langs het IJ een flink aantal molens.

Onze Energie




Hemwegcentrale



 

Traject hoofdleiding Stadswarmtenet met aftakkingen

Noorderparkbad

Amstelmeerschool

Steeds meer duurzame gebouwen
Steeds meer gebouwen in Amsterdam-Noord
worden duurzaam ontwikkeld. De komende jaren
zijn dat onder meer het nieuwe crematorium, twee
schoolgebouwen en het Noorderparkbad.
Noorderparkbad
In 2014 moet het nieuwe Noorderparkbad klaar zijn. Het
stadsdeel wil het energieverbruik ten opzichte van het
bestaande zwembad met 75 procent terugdringen. Dit
gebeurt onder meer door aansluiting van het zwembad op
stadswarmte en het toepassen van energiezuinige verlichting met aanwezigheidsschakeling en warmte-terugwinning
bij de ventilatie. Bezoekers zullen straks zelfs 85 procent
minder water verbruiken. Dat laatste wordt onder andere
bereikt door regenwater geschikt te maken voor zwembadwater. Door de maatregelen wordt het Noorderparkbad een
van de duurzaamste zwembaden van Nederland.

Crematorium

de vloerverwarming in het gebouw. Zonnepanelen op het
groene dak zorgen voor de elektriciteitsvoorziening.

Duurzame huishoudens
Meer en meer bewoners bundelen hun krachten om
zelf bij te dragen aan een duurzame samenleving.
Het stadsdeel verleent jaarlijks subsidies aan bewoners voor energiebesparende maatregelen.

Mijn CO2-spoor
Onze Energie

Clubhuis Elzenhage
Tennisclub Elzenhage heeft een nieuw clubhuis in het
Vliegenbos in gebruik genomen. Het clubhuis heeft een
met vetplanten begroeid ‘sedumdak’, dat in de zomer de
warmte langer buiten houdt en veel water opvangt. Vloeren,
gevels en dak zijn extra goed geïsoleerd en de tennisbanen
worden verlicht met energiezuinige led-lampen.

De coöperatieve vereniging Onze Energie is opgericht om
de elektriciteit voor een groot deel van Noord op te wekken
met windturbines. Onze Energie wil gaan participeren in de
windturbines die worden ontwikkeld bij de Noorder IJplas
en op het Cornelis Douwesterrein. De leden van de vereniging kopen nu al collectief groene stroom en gas in.

Zon op Noord
Studentenwoningen
Op Elzenhagen-Zuid en op een
andere locatie in Noord wil
het stadsdeel samen met het
projectbureau Crux Ecosystems
een aantal duurzame studentenen starterswoningen realiseren.
De woningen worden gebouwd
met het IGLEO-bouwsysteem,
dat bestaat uit gestapelde piepschuimblokken. Het voordeel van de IGLEO-bouwmethode
is dat vrijwel alle materialen eenvoudig te hergebruiken zijn.
Bovendien heeft piepschuim een hoge isolatiewaarde en is
het zeer licht, zodat geen geheide fundering nodig is.

en ruim 13.000 kilo CO2. Zon op Noord heeft met het stadsdeel afgesproken om in vijf jaar tien van dit soort projecten
te realiseren.

Burgerinitiatief Zon op Noord wil iedereen in Noord in staat
stellen zelf zonne-energie op te wekken, ook mensen die
zelf geen geschikt dak hebben. Samen met buurtbewoners realiseren ze collectieve zonne-energie projecten op
bijvoorbeeld daken van scholen. Het bewonersinitiatief
heeft inmiddels twee projecten gerealiseerd; het eerste op
het dak van de gymzaal van basisschool De Weidevogel in
Ransdorp, waar 21 huishoudens samen 70 zonnepanelen
exploiteren. De zonnestroom wordt verkocht aan de school.
Dit levert 25 jaar lang een besparing op van 12.500 kWh en
7.000 kilo CO2. Op de Stadshoeve in Zunderdorp liggen 96
zonnepanelen, geëxploiteerd door 37 huishoudens. Deze
zijn goed voor een jaarlijkse besparing van bijna 20.000 kWh

De stichting Mijn CO2spoor is in opgericht om
de opwarming van de
aarde op lokaal niveau
aan te pakken. Mijn
CO2-spoor heeft het
initiatief genomen voor
‘Woonwinst’. Bewoners kunnen warmtefoto’s van hun huis
laten maken, zodat de warmtelekken duidelijk zichtbaar
worden. Een energiedeskundige geeft vervolgens advies over
het beter isoleren van de woning. Om de bewustwording te
vergroten, vertoont de stichting regelmatig klimaatfilms in het
dorpshuis van Schellingwoude.

Zon op je dak
Bewoners kunnen elk jaar subsidie aanvragen bij het stadsdeel voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen of
een zonneboiler. Vierhonderd Noorderlingen hebben de
afgelopen jaren van ‘Zon op je dak’ geprofiteerd. Omdat
de aanschaf van zonnepanelen steeds goedkoper wordt, wil
het stadsdeel de subsidie de komende jaren inzetten voor
andere energiebesparende maatregelen.

Bestaande gebouwen

Amsterdam-Noord krijgt zijn eigen crematorium. Op ‘de
Nieuwe Noorder’ – de voormalige Noorderbegraafplaats –
verrijst een prachtig nieuw gebouw met het crematorium,
een ruime en lichte aula, een opbaarcentrum en kantoren.
Het extra goed geïsoleerde gebouw maakt voor de energievoorziening gebruik van warmte-koudeopslag en wordt
verlicht met energiezuinige lampen.

Twee nieuwe schoolgebouwen
Vanaf 2013 beschikt Amsterdam-Noord over twee nieuwe,
duurzame schoolgebouwen. In de Buiksloterham realiseert
het stadsdeel een basisschool voor zeer moeilijk lerende
kinderen, De Heldring: het eerste concrete voorbeeld
van duurzame herontwikkeling in de Buiksloterham. De
ontwerpers, Berger Barnett Architecten, hebben gekozen
voor hoogwaardige isolatie en een warmteterugwinsysteem.
Om oververhitting te voorkomen, hebben de architecten
een energiearm koelingssysteem en zonwering toegepast.
Ook de Brede School De Amstelmeer in NieuwendamNoord wordt duurzaam ontwikkeld. Uitgangspunt van
Geurst & Schulze architecten is om 50 procent van de
benodigde energie lokaal op te wekken. De warmtewisselaars in de energieheipalen geven aardwarmte door aan

In Amsterdam-Noord staan al langere tijd gebouwen die
duurzaam zijn ontwikkeld. Met het eigen stadsdeelhuis heeft
Noord in 1999 goede stappen gezet op de weg van duurzaam bouwen. De gevel is goed geïsoleerd en binnen zorgen
warmtepompen en koude- en warmteopslag voor een duurzaam energievoorziening. Het prachtige hoofdkwartier van
de afdeling Natuur- en Milieu-Educatie aan het Van Heekpad
wekt zelfs net zo veel energie op als het zelf gebruikt, dankzij
zonnepanelen, zonnecollectoren en isolatie met schapenwol.
Aan de IJ-oever is de afgelopen jaren ook een aantal interessante projecten gerealiseerd. Zo gebruikt Shell voor het New
Technology Centre warmte-koudeopslag en komt de elektriciteit van duurzame windstroom. Het indrukwekkende Kraanspoorgebouw op het NDSM-terrein gebruikt water uit het IJ
voor verwarming en koeling. De NDSM-werf maakt voor zijn
energievoorziening gebruik van warmte-koudeopslag. De coöperatieve
vereniging Onze NDSM
Energie heeft als doel
dat de NDSM-werf in
2020 zijn energie volledig
zelf opwekt met behulp
van zon en wind.

Zonnepanelen op basisschool De Weidevogel

Duurzame bedrijven
In Amsterdam-Noord zijn steeds meer duurzame
bedrijven actief. Broedplaats voor ondernemingen
is New Energy Docks, gevestigd in een duurzaam
bedrijfsverzamelgebouw aan de Distelweg.
New Energy Docks
Het bedrijfsleven, de Amsterdamse universiteiten en
de g
 emeente hebben New Energy Docks opgericht als
centrum voor duurzame innovatie en ondernemerschap.
Inmiddels werkt New Energy Docks samen met vijf partners
in het ondernemersplatform Green Metropole. New Energy
Docks is gevestigd in een duurzaam bedrijfsverzamel
gebouw aan de Distelweg. Het gebouw biedt onderdak aan
duurzame bedrijven en ondernemers kunnen er hun duurzame innovatieve producten presenteren. De vloerbedekking
is gemaakt van biologische vezels, New Energy Docks koopt
stroom in bij Onze Energie en maakt voor de lunch gebruik
van lokale biologische producten.

Energieker
Het bedrijf Energieker levert en installeert zonnepanelen
en helpt zo jaarlijks honderden huishoudens, bedrijven en
woningcorporaties aan schone energie. In AmsterdamNoord werkt Energieker samen met Zon op Noord,
onder meer bij de plaatsing van zonnepanelen op de
Stadshoeve. Enkele tientallen bewoners van Noord hebben
zonnepanelen van Energieker op hun dak laten plaatsen.

Installatiebedrijf Klomp

Duurzaam vervoer
De fiets krijgt in Amsterdam-Noord volop de ruimte.
Bovendien rijden er steeds meer voertuigen die
geen gebruik maken van fossiele brandstoffen.
Elektrische auto’s

Orange Gas
Orange Gas bouwt overal in Nederland verkooppunten
voor het tanken op ‘groengas’, dat wordt gewonnen uit
rioolgas, mest en afval. Auto’s die gebruik maken van
groengas rijden geheel CO2-neutraal. Het verkooppunt
voor auto’s uit Amsterdam-Noord is gevestigd in Oostzaan,
maar wellicht krijgt het nieuwe gebouw van New Energy
Docks ook een eigen verkooppunt.

Zwipit
Zwipit is in Europa een van de marktleiders in het innemen
en duurzaam verwerken van consumentenelektronica,
waaronder mobiele telefoons. Zwipit Nederland, gevestigd
in Amsterdam-Noord, heeft al meer dan 300.000 telefoons
ingezameld, onder andere door de landelijke samenwerking
met Media Markt en andere bedrijven. De ingezamelde
toestellen krijgen een tweede leven of de grondstoffen
worden hergebruikt. Daarnaast hebben zij ‘Closing the
Loop’ opgezet, een stichting die recycling van elektronica
faciliteert in ontwikkelingslanden.

Installatiebedrijf Klomp heeft in 2012 de Duurzaamheidsprijs van stadsdeel Amsterdam-Noord gewonnen. Klomp
heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog
in het vaandel staan en heeft in zijn eigen gebouw veel
duurzaamheidsmaatregelen toegepast. Zo rijden de medewerkers in zuinige auto’s, waarvan één elektrisch, en mijden
ze papierverspilling. Het kantoorgebouw van Klomp is 30
procent zuiniger dan het Bouwbesluit voorschrijft, door
toepassing van warmte-koudeopslag, warmtepompen en
wind-en zonne-energie.

De elektrische auto maakt een langzame, maar zekere opmars. Amsterdam-Noord creëert een netwerk van oplaadpunten. In Noord zijn zestien oplaadpunten, verdeeld over acht
palen. Taxibedrijf TCA maakt voor het opladen van zijn vijf
elektrische, taxi’s gebruik van de oplaadpunten aan de Buiksloterdijk. De stadsdeelorganisatie heeft zelf één elektrisch
auto in gebruik, maar hoopt dat aantal verder uit te breiden.

Fietsroutes
Het stadsdeelbestuur is een groot voorstander van het gebruik
van de fiets, om zo de luchtkwaliteit van het groenste stadsdeel van Amsterdam nog verder te verbeteren. Het stadsdeel
investeert al jaren in betere fietspaden en meer voorzieningen
om fietsen te stallen. Voor bewoners en toeristen is een aantal
bijzondere fietsroutes uitgezet, zoals de ecologische route en
een route langs alle monumentale bomen.

Van der Leij
QWIC
Vanuit een bedrijfspand in Amsterdam-Noord ontwikkelt
QWIC elektrische fietsen en scooters. De assemblage van
de scooters gebeurt niet meer in Azië, maar in een fabriek
in Rotterdam. De voertuigen worden verkocht in zo’n vierhonderd winkels in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.
De elektrische scooters van QWIC zijn ook te koop bij een
scooterwinkel in Noord.

M2power

Shell Eco-marathon

M2Power ontwerpt en levert lithium-ijzerfosfaat-batterijen
voor onder andere brommers, boten en andere voertuigen.
De batterijen hebben een veel langere levensduur dan gewone batterijen, zijn lichter en bevatten geen giftige stoffen.

Bouwbedrijf Van der Leij heeft samen met andere bedrijven
Climate Construction opgezet voor het uitvoeren van duurzame bouwprojecten. Van der Leij was onder meer betrokken bij de bouw van twee waterwoningen voor een Duitse
woningcorporatie. De woningen hebben een duurzame
schil van kunststof, een waterwarmtepomp, een zonneboiler
met vijf vierkante meter collectoren en 25 vierkante meter
zonnepanelen.

Leerlingen van scholengemeenschap Damstede hebben al
verschillende keren met een zelfgebouwd voertuig op waterstof meegedaan aan de Shell Eco-marathon. Met hun laatste
voertuig haalde het team van Damstede een afstand van
omgerekend 900 kilometer op één liter benzine. Aan deze race
voor energiezuinige voertuigen nemen ongeveer tweehonderd
scholieren- en studententeams deel uit heel Europa.

