
 Leefbaar   Amsterdam wil een klimaatneutrale en duurzame stad 
zijn. Een stad waar alleen nog schone energie wordt gebruikt. Een 
stad met ruimte voor iedereen, met prettige buurten en frisse lucht. 
Zo blijft Amsterdam leefbaar voor onze kinderen en kleinkinderen.

De initiatieven van deze Amsterdam-
mers vormen samen het Amsterdams 
Klimaatakkoord. Veel Amsterdammers 
zijn zelf al hard bezig om van Amster-
dam een stad te maken die het klimaat 
niet belast. Voor iedereen is er een ma-
nier om bij te dragen. Als mensen kan-
sen zien of tegen problemen aanlopen 
zoekt de gemeente graag samen met 
hen naar de mogelijkheden.
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Het doel is om de CO2-uitstoot terug te 
dringen met 55 procent in 2030 (ten 
opzichte van 1990) en met 95 procent 
in 2050. Ook wil de gemeente de stad 
vóór 2040 volledig aardgasvrij maken. 
De afgelopen 3 maanden heeft de ge-
meente in alle stadsdelen gesprekken 
gevoerd met Amsterdammers, bedrij-
ven en organisaties die actief zijn voor 
een klimaatneutraal Amsterdam. 
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Presentatie Klimaatakkoord
zich dan aan via wemakethe.city/ 
klimaatakkoord 
 
20 juni is pas het begin! In deze krant 
leest u meer over duurzame initiatieven 
in Amsterdam. Laat u inspireren door 
uw stadgenoten. Bent u zelf aan de  
slag met duurzaamheid, laat het we- 
ten en doe mee:  
klimaatneutraal@amsterdam.nl 

 NEMO  Op donderdag 20 juni wordt 
het Amsterdams Klimaatakkoord  
gepresenteerd in NEMO. U kunt daar-
bij zijn. 
 
In de ochtend staan onder andere ini-
tiatiefnemers uit de hele stad op het 
podium. In de middag kunt u een 
aantal duurzame projecten bezoe-
ken. Als u daarbij wilt zijn, meld u 

‘Veel mensen voelen zich betrokken’
zonnepanelen op het dak tot jongeren 
die het nadenken over het klimaat wil-
len stimuleren. En vrouwen die via 
moestuintjes mensen met elkaar willen 
verbinden. We hebben veel gesproken 
over ‘sociale duurzaamheid’: juist men-
sen met een kleine beurs helpen met 
het duurzaam maken van hun huis. Zo 
wordt hun energierekening lager. Het is 
goed als die sociale kant ook terugkomt 
in het Klimaatakkoord. Dan zijn meer 
mensen positief over de maatregelen.”

 Diversiteit  In de aanloop naar het Kli-
maatakkoord voerde de gemeente ge-
sprekken over duurzaamheid met 
betrokken bewoners en organisaties in 
alle stadsdelen. In Zuidoost begeleidde 
Willem Wiskerke deze gesprekken. 
 
“Het is bijzonder om te zien hoeveel 
mensen zich betrokken voelen bij kli-
maat en duurzaamheid. De diversiteit 
aan initiatieven is heel groot. In Zuid-
oost verschilt dat van bedrijven met 

In alle stadsdelen voerde de gemeente gesprekken met bewoners die zich  
inzetten voor een duurzame stad

Foto Edwin van Eis
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 Werkgelegenheid   De overgang naar 
schone energie zorgt voor veel extra 
banen. Installatiebedrijf Klomp (Amster-
dam-Noord) merkt dat al een paar jaar, 
vertelt directeur Edwin Klomp.

 Buren  Sinds  december heeft bijna elke buurt in Amsterdam een 
eigen ‘energiecommissaris’. Deze bewoner stimuleert en helpt 
buurtgenoten om aan de slag te gaan met schone energie. 
Linda Vosjan is energiecommissaris op IJburg.

Energie

Veel werk in schone energie

‘Ik kom met oplossingen’

“Wij zien nu al dat het werk in de 
schone energie enorm toeneemt”, ver-
telt Edwin Klomp. “Zeker sinds de mi-
nister aangekondigd heeft dat Nederland 
van het gas af gaat. Steeds meer gebou-
wen worden verwarmd met lage-tempe-
ratuurverwarming. Dat betekent dat ze 
ook heel goed geïsoleerd moeten zijn. 
Wij doen veel werk voor woningcorpo-
raties en gemeenten. In Amsterdam zijn 
we op dit moment bijvoorbeeld bezig 
met een onderzoek naar mogelijkheden 
om de Molenwijk van het gas af te halen. 
We doen veel grote projecten met zon-
nepanelen en ook het installeren van 
laadpalen komt steeds meer voor.” 
 
Vakopleiding 
Het installatiebedrijf betrok zelf al in 2010 
een CO2-neutraal gebouw. “We hebben 
inmiddels veel kennis over nieuwe tech- nieken in huis gehaald. We leiden men-

sen zelf op en waren in 2012 betrokken bij 
de oprichting van de Vakschool Techni-
sche Installaties. Samen met het Nova 
College in Beverwijk zijn we ook een op-
leiding begonnen voor het monteren van 
zonnepanelen. Dat is toch weer een heel 
nieuw vakgebied.” 
 
Klein beginnen 
Edwin Klomp is ervan overtuigd dat de 

overgang naar schone energie niet meer 
te stoppen is. Toch is hij voorstander 
van een geleidelijke weg. “Voor som-
mige mensen is een onderwerp als CO2-
reductie nog ver van hun bed. Je kunt 
dus niet verwachten dat iedereen met-
een massaal overstapt. Je moet klein be-
ginnen en medestanders winnen. Dan 
krijg je een sneeuwbaleffect. En de over-
heid zal mensen moeten ondersteunen 
die van het gas af willen.” 

 
Goede handjes 
“De toekomst van de installatiebranche 
ziet er zonnig uit”, meent Klomp. Enige 
obstakel zou kunnen zijn het gebrek aan 
vakmensen. “De hamvraag is: vinden 
we genoeg goede handjes? Net als an-
dere bedrijven ben ik steeds op zoek 
naar goed personeel, dus mensen 
mogen me altijd bellen. Ook als ze nog 
opgeleid moeten worden. Er zijn heel 
veel mogelijkheden.”

“Het idee is dat in elke buurt iemand zich 
inzet voor schone energie. Op IJburg 
hebben we zelfs al 3 energiecommissaris-
sen en een aantal buren die ons onder-
steunen. Met energiecoöperatie 
Zuiderlicht hebben we bijvoorbeeld 4 
schooldaken voorzien van zonnepane-
len. Ook houden we ons bezig met ener-
gie besparen en hebben we een speciaal 
programma om verenigingen van eigena-
ren te helpen. Al die projecten met 
schone energie zijn op zich niet ingewik-
keld, maar vergen wel doorzettingsver-
mogen. Mijn rol is om ervoor te zorgen 
dat het niet stopt en echt van de grond 

Vakschool Technische Installaties  
Vakschool Technische Installaties (VTi) is opgericht 
om de technici van de toekomst op te leiden en 
jongeren te interesseren voor het installatievak. 
VTi is een samenwerking tussen beroepsonderwijs, 
bedrijfsleven, overheid en brancheverenigingen in 
de regio Amsterdam. www.vtiamsterdam.nl

komt. Ik maak mensen in de buurt en-
thousiast over schone energie en laat ze 
zien welke we gen ze kunnen bewande-
len. Als mensen met vragen zitten, kun-
nen ze altijd bij hun energiecommis- 
saris aankloppen.” 
 
In uw buurt 
De energiecommissarissen zijn een ini-
tiatief van Platform 02025. In Amster-
dam zijn de commissarissen en hun 
buren verenigd in het Platform 02025 
Amsterdam koploper schone energie. 
Op www.02025.nl kunt u zien wie de 
energiecommissaris is in uw eigen buurt.

 Investering   Zonnepanelen op uw dak plaatsen is steeds vaker 
mogelijk, in een groot deel van de stad al zonder vergunning. 
Zelfs op een monument in de binnenstad kan het, merkte cen-
trumbewoner Ferd van Beeck.

Zonnepanelen op het dak

Amsterdam werkt graag met bewoners 
aan een duurzame stad. Daardoor is er 
steeds meer mogelijk. Ook zonnepanelen 
in de oude binnenstad. Maar makkelijk is 
het niet, zoals binnenstadbewoner Ferd 
van Beeck merkte toen hij zonnepanelen 
op zijn huis wilde. Het werd een zoek-
tocht door websites en regelgeving. “Mo-
numentenzorg is erg streng en nog niet 
iedereen was toen volledig op de hoogte 
van de nieuwste regels.” 
 
Schone energie 
Toch heeft Van Beeck doorgezet: sinds 
vorig jaar juli liggen er zonnepanelen op 
het dak van het rijksmonument in hartje 
Amsterdam. “Ik wil duurzamer wonen 

en vind het een aantrekkelijk idee om zelf 
mijn eigen schone energie op te wekken. 
Bovendien is het een goede investering. 
Mijn conclusie: met een goede voorbe-
reiding en de hulp van de juiste mensen 
is het goed te doen.”  
 
Op www.zonatlas.nl/amsterdam kunt  
u zien of ook uw dak geschikt is voor 
zonne-energie. Of neem contact op met 
Bureau Monumenten en Archeologie om 
te horen wat de mogelijkheden zijn.  
Spreekuur op werkdagen, 9.00-10.00 
uur: 020 251 4900.  
E-mail: erfgoed@amsterdam.nl. U kunt 
ook contact opnemen met de ‘welstands-
commissie’, via www.crk.amsterdam.nl

Edwin Klomp: 'Je moet klein beginnen en medestanders winnen'

Linda Vosjan  |  Foto Roos Trommelen

Foto Marjolijn Pokorny
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 Knop om  Henri Rinck, eigenaar van een 
woning in de Nicolaas Witsenstraat, is van 
het aardgas af. “Gewoon omdat het kan. 
De mogelijkheden zijn er. Het is vooral 
een manier van denken, je moet de knop 
in je hoofd omzetten.”

 Extra  Als Amsterdammer kunt u gratis  
advies krijgen over energiebesparing. Dit 
geldt ook voor Verenigingen van Eigenaars.

Energie

‘Gewoon van het aardgas af’

Advies over energiebesparing

“Sinds december vorig jaar ben ik van 
het aardgas af. Ja, dat geeft mij een 
prettig gevoel. Ik ben niet meer afhan-
kelijk van stijgende gasprijzen. En de 
energiekosten zijn in totaal iets omlaag 
gegaan.“ 
 
Altijd warm douchen  
Hoe Rinck het heeft aangepakt: “Aller-
eerst heb ik het huis goed geïsoleerd. 
Per ruimte heb ik gekeken wat nodig 
was. Ook is het dak geïsoleerd. Een 
warmtepomp heb ik gehuurd. Ja, dat 
bevalt heel goed. Gelukkig hebben we 
altijd warm water. Ik heb 3 sportende 
kinderen, maar met een grote boiler 
van 280 liter kan iedereen van het 
gezin op elk moment warm douchen. 
De service is inbegrepen in de huur, ik 
heb er geen omkijken naar. En we 
koken op inductie. Met draaiknoppen, 
net als bij een gasfornuis.” 
 
Deuren dicht doen  
“Op het dak liggen helaas geen zonne-
panelen. Het is een groen dak, ik vind 

het zonde om daar zonnepanelen over-
heen te leggen. Wel heb ik laagtempera-
tuurverwarming. De radiatoren werken 
met water van 35 tot 55 graden. Ik let 
goed op dat deuren dicht blijven. Ja, het 
gaat ook om bewust gedrag. Ik kan echt 
iedereen aanraden om over te stappen. 
Het is makkelijk, duurzaam en comfor-
tabel.”

Energieadvies VvE’s 
Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) kun-
nen gratis energieadvies van de gemeente 
krijgen. Een energieadviseur komt op be-
zoek en kijkt wat de mogelijkheden zijn 
om energie te besparen, zonnepanelen  
of elektrische oplaadpunten te plaatsen. 
De adviseur kan ook helpen bij het 

Amsterdam Aardgasvrij  
Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn. Aardgas zorgt voor veel CO2-uitstoot. 
Nieuwbouwgebieden zoals IJburg zijn al langer niet meer op aardgas aangeslo-
ten. De bestaande stad is moeilijker aardgasvrij te maken. Sinds 1 juli 2018 
mogen nieuwbouwwoningen in de bestaande stad ook niet meer op aardgas 
worden aangesloten. De gemeente kijkt verder hoe per wijk de stad aardgasvrij 
kan worden. Het doel is om in 2020 in Amsterdam 125.000 aardgasvrije wonin-
gen te hebben. Via www.amsterdam.nl/aardgasvrij kunt u zelf advies krijgen 
over een aardgasvrij huis.

Gratis advies  
De energiecoach van !WOON kan bij u langskomen om te kijken naar uw ener-
gieverbruik. U krijgt gratis advies en een overzicht van de mogelijkheden om 
energie te besparen. Ook kunt u kiezen uit handige producten zoals radiator- 
folie, tochtband, een waterbesparende douchekop of ledlampen. Deze ont-
vangt u gratis van de gemeente. Energiebesparing kan u een paar tientjes tot 
honderden euro’s per jaar opleveren. Maak dus gauw een afspraak met een 
energiecoach via www.wooninfo.nl.

nemen van besluiten in de VvE. Het gra-
tis energieadvies is bedoeld voor Amster-
damse VvE’s waarbij de meeste 
appartementen eigendom zijn van bewo-
ners. Voorwaarde is dat de woningbouw-
corporatie of investeerder minder dan 50 
procent van de appartementsrechten 
bezit. Meer info op 
www.amsterdam.nl/vve 
 
Meer informatie over adviezen, leningen 
en subsidies voor duurzaamheid vindt u 
op www.amsterdam.nl/duurzaam.

 400 zonnepanelen  Energiecoöperatie Westerlicht wekt schone 
energie op. Iedereen in de buurt kan meedoen, investeren en 
delen in de opbrengsten. Ook in andere delen van de stad zijn dit 
soort energiecoöperaties.

Samen scoren met schone energie

“We wekken zoveel mogelijk schone 
energie op, met zoveel mogelijk men-
sen”, vertelt mede-initiatiefnemer Hans 
Krikke enthousiast. “Er speelt veel op dit 
moment. We leiden jonge mensen op als 
installateurs, daar is een groot tekort aan. 
We willen straks 400 zonnepanelen op 
het dak van de voormalige Ru Paréschool 
plaatsen. Verder hopen we dat wíj, en 
niet een groot energiebedrijf, de zonne-
warmte van de Sloterplas mogen gaan 
gebruiken voor het verwarmen van wo-
ningen.”                                                                  
 
Stad schoner maken 
“We willen de stad schoner maken, zijn 
bevlogen om de aarde te behouden, maar 

willen dat ook per se samen doen. Om de 
samenhang in wijken sterker te maken. 
Iedereen kan voor 1 euro lid worden van 
de energiecoöperatie. Een coöperatie is 
nodig omdat mensen zo mede-eigenaar 
kunnen worden. Zij kunnen investeren 
met geld, tijd of kennis en delen in de op-
brengst.” 
 
Meer informatie 
Meer weten? Mail naar 
ec.westerlicht@gmail.com, of bel met 
Hans Krikke, 06 2087 9278. In andere 
delen van de stad zijn nog meer energie-
coöperaties. U kunt zich aansluiten bij de 
coöperatie in uw eigen buurt,  
www.amsterdam.nl/duurzaam

Henri Rinck: 'Ik ben niet meer afhan kelijk van stijgende gasprijzen'  |  Foto Olivier Middendorp

Hans Krikke: 'We willen de stad schoner maken'  |  Foto Roos Trommelen
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Schone stad

 Grote stap  De lucht in Amsterdam moet 
schoner worden. De gemeente wil daarom 
dat al het verkeer uitstootvrij wordt.

Schone lucht in de stad

Amsterdammers leven gemiddeld 13 
maanden korter door vieze lucht. De ge-
meente wil er alles aan doen om deze situ-
atie te verbeteren. Er is al een aantal 
milieuzones, waardoor bijvoorbeeld oude 
brommers niet meer de stad in mogen. De 
volgende stap uit het Actieplan Schone 
Lucht is de invoering van een nieuwe mi-
lieuzone voor dieselpersonenauto’s in 
2020. Dieselauto’s die dan 15 jaar of ouder 
zijn, mogen niet meer binnen de ringweg 
A10 komen. In 2022 komt er een uitstoot-
vrij gebied voor bussen en touringcars, 
binnen de ring ten zuiden van Amster-
dam CS en het spoor. Later moeten ook 
alle brom- en snorfietsen (2025) en perso-
nenauto’s en motoren (2030) in de be-
bouwde kom uitstootvrij zijn. 
 
Schoon vervoer 
De maatregelen uit het actieplan vragen 

dat iedere Amsterdammer bewust na-
denkt bij het kiezen van zijn volgende 
vervoersmiddel. De gemeente wil er-
voor zorgen dat alle Amsterdammers de 
overgang kunnen maken naar elektrisch 
vervoer. Daarom kijkt de gemeente met 
welke maatregelen bewoners onder-

steund kunnen worden. Wie voor uit-
stootvrij vervoer kiest, kan rekenen op 
bepaalde voordelen, zoals voorrang op 
een parkeervergunning. 
 
Zelf meepraten 
Tot eind juli kunt u meepraten over de 

uitwerking van de voorstellen in het Ac-
tieplan Schone Lucht. Kijk daarvoor op 
www.amsterdam.nl/schonelucht. Daarna 
werkt de gemeente de plannen verder  
uit. De voorstellen aan de gemeenteraad  
worden ook voor inspraak aan de Am-
sterdammers voorgelegd.

‘Elektrisch vervoer is de beste oplossing’
 Klimaat  Het aantal batterij-elektrische 
auto’s in Nederland is in een jaar tijd ver-
dubbeld. De overstap naar elektrisch ver-
voer zal misschien nog wel sneller gaan 
dan we nu denken. Dat zegt Robert van 
den Hoed, lector Energie en Innovatie 
aan de Hogeschool van Amsterdam. 
 
“Ik zie de overstap op elektrisch vervoer 
als de meest logische keuze”, zegt Robert 
van den Hoed. “Voor de luchtkwaliteit is 
het voordeel duidelijk. Als je kijkt naar de 
manieren waarop we in Nederland ener-
gie opwekken, is elektrisch vervoer ook 
voor het klimaat de beste oplossing. Elek-
trische motoren zijn efficiënter dan 
hybride motoren of de zuinigste benzine-
motoren. Natuurlijk zorgt de productie 
van de batterijen voor CO2-uitstoot. Maar 
je kunt die batterijen ook produceren met 
zonne-energie zoals Tesla doet. Ik zeg dus 
volmondig ja tegen elektrisch vervoer, 
ook voor vrachtvervoer. In de Chinese 

stad Shenzhen rijden op dit moment al 
16.000 elektrische bussen. Meer dan in 
heel West-Europa bij elkaar.” 
 
Voorop lopen 
Amsterdam wil dat in 2030 al het verkeer in 
de stad uitstootvrij is. Van den Hoed vindt 
het mooi dat de hoofdstad voorop loopt 
met elektrisch vervoer. “Natuurlijk kan het 
iets langer duren. Maar misschien gaat het 
ook wel veel sneller dan we denken. Als de 
autobedrijven straks die enorme batterijfa-
brieken klaar hebben, komen ineens grote 
hoeveelheden auto’s op de markt. Dan kun 
je in een paar jaar tijd een grote stap vooruit 
maken. Er moeten dan nog wel tienduizen-
den laadpalen bij komen, ook snelladers. 
Energie is er genoeg, we moeten de vraag 
naar energie alleen goed verdelen over de 
dag. Amsterdam doet dat nu al met de 
nieuwe Flexpower-laadpalen. De stad is 
ambitieus, maar uitstootvrij in 2030 zou 
zomaar haalbaar kunnen zijn.”

Ontwikkelaars  Sinds 2017 staat in Am-
sterdam de eerste energieneutrale 
woontoren: De Spakler (Amstelkwartier). 
Een mooi voorbeeld van duurzame ont-
wikkeling van gebieden.  
 
Amsterdam wil een fijne stad zijn voor 
haar bewoners. Nu en in de toekomst. 
Dat gaat op verschillende manieren. Bij-
voorbeeld door er voor te zorgen dat de 
Amsterdammers gefaseerd overgaan op 
andere energiebronnen dan aardgas. 
Maar ook door te vernieuwen. Bijvoor-
beeld door ontwikkelaars te vragen om 
met duurzame bouwplannen te komen. 
Een mooi voorbeeld van dit laatste is 
woontoren ‘De Spakler’.  
 
2.500 m2 zonnepanelen 
De Spakler is de eerste energieneutrale 
woontoren van Nederland. De toren 
staat in het Amstelkwartier, net achter 
station Amstel. Het gebouw maakt deel 

uit van de nieuwe woonwijk Amstel-
kwartier. Energieneutraal, het woord 
zegt het al, betekent dat het gebouw jaar-
lijks evenveel energie gebruikt als het 
zelf oplevert. Om alle bewoners van 
stroom en warmte te voorzien is natuur-
lijk veel energie nodig. Die krijgt het ge-
bouw van de 2.500 m2 zonnepanelen die 
op het dak en rondom aan de muren zijn 
geplaatst. Daarnaast maakt het gebouw 
gebruik van stadsverwarming en is het 
goed geïsoleerd.  
 
Lage energierekening 
Michel Hendriks is een van de bewoners 
van De Spakler. Sinds 2 jaar huurt hij een 
van de appartementen van de woonto-
ren. Michel vertelt dat alle bewoners een 
aantal zonnepanelen toegewezen gekre-
gen hebben. “Afhankelijk van de ligging 
van je appartement heb je er meer of 
juist minder. Als er weinig zon is nemen 
we elektriciteit af bij een energiemaat-

10 jaar laadpalen  
In november 2019 is het 10 jaar geleden dat Amsterdam de eerste laadpaal kreeg. 
De gemeente plaatste als proef 40 laadpalen. Inmiddels zijn er in de stad zo’n 
1.300 laadpalen (2.600 laadpunten), waarmee Amsterdam een koploper is in Eu-
ropa. In 2018 maakten 45.000 verschillende e-rijders gebruik van de oplaadpunten.

Woontoren De Spakler is energieneutraal

schappij. Bij zonnig weer gaat de stroom 
andersom. Alles bij elkaar genomen 

scheelt het enorm op je energiereke-
ning.”

Foto Edwin van Eis
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Schone stad

 Luchtkwaliteit  De schaarse ruimte in de 
stad moet zo goed mogelijk benut wor-
den. Daarom stimuleert de gemeente het 
delen van auto’s. En zijn er kleinschalige 
experimenten met ander deelvervoer 
zonder uitstoot, zoals fietsen en elektri-
sche bromfietsen.

 Vervangen  In 2020 rijdt GVB al met elektrische bussen. Reizi-
gers op de buslijnen 15, 22 en 36 (met eindpunt Sloterdijk) 
maken als eerste gebruik van de nieuwe bussen.

Auto of bromfiets delen

GVB gaat voor elektrisch

Autodelen zorgt voor een verminde-
ring van het aantal auto’s in de stad. 
Het draagt ook bij aan verbetering van 
de luchtkwaliteit. Deelauto’s zijn ge-
middeld kleiner, schoner en nieuwer 
dan de meeste andere auto’s. 
 
Nieuwe maatregelen 
In de Agenda Autodelen staan 6 maat-
regelen om het delen van auto's te sti-
muleren. Zo moeten alle deelauto’s 
met een vaste plaats (bijvoorbeeld 
Greenwheels) in 2025 uitstootvrij zijn. 
Er komen vanaf 1 januari 2020 boven-
dien meer vergunningen voor elektri-
sche deelauto’s zonder vaste plek 
(onder andere Car2go). De gemeente 
wil daarnaast een proef houden waarbij 
Amsterdammers uit 2 verschillende 
vergunninggebieden 1 parkeervergun-
ning delen.  
 
Elektrische deelbromfietsen 
De gemeente ziet daarnaast kansen 
voor elektrische deelbromfietsen. De 
bromfietsen kunnen een alternatief 
bieden voor autoritten in de stad én 
helpen de parkeerdruk te verminderen. 

De deelbromfiets kan ook de reis van 
deur tot deur verbeteren, in combinatie 
met het openbaar vervoer. De gemeente 
verleent voor de komende 2 jaar 2 ver-
gunningen voor de hele stad voor elek-
trische deelbromfietsen. Per vergunning 
geldt een maximum van 350 bromfiet-
sen. Op basis van de ervaringen bepaalt 
de gemeente welke ruimte de deelbrom-
fietsen na die 2 jaar krijgen. 
 
Deelfietsen 
De gemeente kiest ervoor om nu geen 
deelfietssysteem voor de hele stad toe te 

“Dit is de eerste stap naar het duurzaam 
maken van onze busvloot”, zegt GVB-
directeur Alexandra van Huffelen. “Zo 
dragen we bij aan schonere lucht in Am-
sterdam en het verlagen van onze eigen 
CO2-uitstoot. De komende jaren ver-
vangen we al onze ongeveer 200 bussen 
door bussen zonder uitstoot. Op die 
manier kunnen we onze reizigers pret-
tig én schoon vervoeren.” 
 
Overdag bijladen 
Eind december heeft GVB de eerste 31 
elektrische bussen besteld, met een 
optie voor nog eens 69 bussen. Natuur-

lijk laat GVB samen met de gemeente 
ook de benodigde laadpalen installeren. 
De elektrische bussen laden straks als ze 
stilstaan. De batterijpakketten van de 
bussen worden ’s nachts in de garage ge-
laden. Overdag worden ze bijgeladen via 
snelladers op het laadpunt. Deze laad-
techniek is al op meerdere plekken toe-
gepast en is het meest geschikt voor 
deze lijnen. De nieuwe bussen rijden 
vanaf 2020 op de lijnen 15, 22 en 36. 
Deze lijnen hebben als begin -en eind-
punt busstation Sloterdijk. Daar komt 
de snellader voor het tussentijds bijla-
den.

 Gezond  Om het fietsen in Amsterdam aantrekkelijk te houden, 
krijgt de fietser meer ruimte. Door nieuwe fietsroutes, het verbe-
teren van de drukste en krapste fietspaden én moderne fietspar-
keergarages.

Fietsers krijgen voorrang

Van alle vervoermiddelen groeit het ge-
bruik van de fiets het meest. Dat is een 
goede ontwikkeling. Fietsen is gezond, 
draagt bij aan schonere lucht en aan een 
bereikbare stad. De gemeente neemt 
daarom maatregelen om de fietser meer 
ruimte te geven.  
  
Comfortabel doorfietsen 
In het centrum is de auto op steeds meer 
plekken te gast en krijgen voetgangers en 
fietsers de ruimte. Zo wordt de ‘binnen-
ring’ opnieuw ingericht met meer ruimte 
voor de fiets. Deze belangrijke verbin-
dingsroute loopt vanaf het Haarlemmer-
plein via de Marnixstraat, Wetering- 
schans en de Sarphatistraat naar de Czaar 
Peterstraat. Daarnaast komt er een 
nieuwe fietsroute over de Haarlemmer-
houttuinen als alternatief voor de drukke 

De gemeente verleent meer vergunningen aan elektrische deelauto’s

laten. De introductie van deelfietsen in 
de zomer van 2017 zorgde voor klachten 
en onrust. De fietsen veroorzaakten 
overlast op straat, omdat ze vaak slordig 
geparkeerd werden. Daarnaast heeft 
bijna elke Amsterdammer al een eigen 

fiets. Deelfietsen komen wel weer terug 
in de stad, maar op kleine schaal en al-
leen als ze onderdeel zijn van een expe-
riment. Bijvoorbeeld in een buurt waar 
de fietsen een goede aanvulling zijn op 
het openbaar vervoer.

route over de Haarlemmerstraat en Haar-
lemmerdijk.  
Ook buiten het centrum werkt de ge-
meente aan veilige en comfortabele 
doorfietsroutes. Een voorbeeld is de 
fietsroute bij de ‘Sportas’, een snelle ver-
binding tussen Amsterdam, het Amster-
damse Bos, Amstelveen en alle 
sportvoorzieningen. 
  
Gemakkelijk fietsparkeren 
Fietsers in Amsterdam moeten snel een 
vrije parkeerplek kunnen vinden in een 
vak, rek, of stalling. Zo blijft er vol-
doende ruimte over voor voetgangers. 
De komende jaren komen er steeds meer 
stallingen bij, onder meer op het Leidse-
plein en bij het Centraal Station. In de 
zomer openen de stallingen Rokin en 
Reguliersdwarsstraat.

Elektrische bussen dragen bij aan schonere lucht 

Beeld van de nieuwe Weteringschans
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Bedrijven

 Inspireren  Een aantal Amsterdamse bedrijven loopt echt voorop als het gaat om duurzaamheid. 2 daarvan zijn ARTIS en de Johan Cruijff ArenA.

 Alternatieven  Steeds meer jonge onder-
nemers willen bijdragen aan een duurzame 
wereld. vanPlestik en Straw by Straw heb-
ben allebei een manier bedacht om plastic 
afval terug te dringen.

Koplopers: ARTIS en Johan Cruijff ArenA

ARTIS 
ARTIS wil bezoekers inspireren en stimu-
leren om verantwoordelijk met de natuur 
om te gaan. Daarom werkt ARTIS zelf zo 
duurzaam mogelijk. Zo verwerkt de die-
rentuin het groene afval (waaronder oli-
fantenpoep) tot compost met behulp van 
microben. Met zonnepanelen, ledverlich-
ting en een eigen warmte- en koudeopslag 
gaat ARTIS zuinig met energie om. Tanks 
vangen regenwater op voor het bewateren 
van het park. Directeur Rembrandt Suto-
rius: “In ARTIS ervaren jaarlijks 1,4 mil-
joen bezoekers dat alles in de natuur met 
elkaar verbonden is: van microben tot 
planten, dieren en de mens. Door zelf het 

goede voorbeeld te geven, willen we een 
beweging in gang zetten.”  
In ARTIS bestaat alle eenjarige beplanting 
uit eetbare bloemen, planten en kruiden. 
Die worden dagelijks geplukt en gevoerd 
aan de dieren. De eetbare tuin is niet alleen 
duurzaam, maar ook een goede manier om 
kinderen te leren waar hun voedsel van-
daan komt. De dieren krijgen plantafval 
zoals onkruid, snoeihout, en wilgentak-
ken uit het Amsterdamse bos als voer. Het 
nieuwe slingerapenverblijf wordt het eer-
ste duurzaam verwarmde en energieneu-
trale verblijf in ARTIS.

Bijdragen aan een duurzame wereld

Rietjes van stro 
Ev Liu biedt met Straw by Straw sinds 
eind 2017 een alternatief voor plastic riet-
jes. “We gebruiken gewoon stro. Het 
meest milieuvriendelijke alternatief voor 
plastic, want het groeit gewoon op het 

land. Ik wil laten zien dat je geld kunt 
verdienen en tegelijk iets goeds kunt 
doen voor de wereld. Plastic rietjes wor-
den in 2021 verboden, maar nu al kiezen 
steeds meer bedrijven voor onze rietjes. 
In Amsterdam bijvoorbeeld club Air, de 
Avocado Show, de Japanner en Maak-
land. Mijn droom is om de meest milieu-
vriendelijke horecaleverancier te zijn. 
Met alleen maar producten zonder plas-
tic of zonder verpakking. En dat ik daar-
mee mensen kan inspireren om zelf ook 
bij te dragen aan een duurzame samenle-
ving.” 
 

Plastic afval 
Sam van Til en Nout Kooij printen sinds 2 
jaar gebruiksvoorwerpen van plastic 
afval. Hun bedrijf heet vanPlestik. Sam 
van Til: "Veel bedrijven hebben afval van 1 
soort plastic, dat normaal op een grote 
hoop belandt. Wij hebben onze eigen 3D-
printer gemaakt waarmee we dat afval 
kunnen omsmelten tot nieuwe objecten. 
Bedrijven brengen het schone plastic bij 
ons. Vervolgens hoeven we het alleen in 
kleine stukjes te hakken zodat het in de 
3D-printer past en omgesmolten kan 

worden tot nieuwe producten. Voor de 
Hema maken we bijvoorbeeld 35 afval-
bakken van gebruikte displays voor make-
up. Ook voor de gemeente hebben we 6 
afvalbakken geprint met het logo van 
Amsterdam, gemaakt van festivalmunt-
jes. Onze droom is dat we deze techniek 
uiteindelijk met de wereld kunnen delen, 
zodat ze er ook in andere landen mee aan 
de slag kunnen. Ik ben zelf zo opgevoed: 
dat je goed omgaat met je medemens. En 
dus niet iets gaat doen waarmee je de we-
reld vernietigd.”

Johan Cruijff ArenA 
De Johan Cruijff ArenA is een van de duur-
zaamste stadions ter wereld. Het stadion 
had als doel om in 2015 klimaatneutraal te 
zijn en dat is gelukt. Het stadion gebruikt 
bijvoorbeeld restwarmte om de grasmat 
vorstvrij te houden en verwerkt afval zo 
slim mogelijk. De ArenA wekt met meer 
dan 4.200 zonnepanelen op het dak en 1 
windturbine energie op. Ook zijn de oude 
stadionstoelen zoveel als mogelijk gerecy-
cled. Het hoofdgebouw van het stadion 
heeft energie-opwekkende roltrappen. Bo-
vendien heeft de Johan Cruijff ArenA een 
superbatterij in gebruik genomen, gemaakt 

van accu’s van elektrische auto’s. De batte-
rij van 3 megawatt dient als reserve-opslag 
van de gewonnen energie. Innovatie-di-
recteur Henk van Raan: “Hiermee kunnen 
we ons eigen pand van energie voorzien en 
het energienet helpen stabiliseren. In de 
toekomst willen we dat bezoekers met een 
elektrische auto mee kunnen doen aan het 
project. Tegen een nog te bepalen weder-
dienst kunnen ze overtollige stroom uit 
hun auto tijdens een wedstrijd of concert 
afstaan aan de batterij van de ArenA. Dat is 
sowieso het hogere doel: samen werken 
aan duurzaamheid.”

Duurzame Jonge 100  
vanPlestik en Straw by Straw stonden in 2018 in de Duurzame Jonge 100. Dat is 
een lijst met jonge ondernemers, professionals en studenten die meewerken aan 
een duurzame samenleving. De nieuwe lijst is bekendgemaakt op 6 juni. 
www.dj100.nl

Op het dak van de ArenA liggen 4.200 zonnepanelenJonge olifant eet groenafval uit Westpoort  |  Foto Edwin van Eis

Ev Liu  |  Foto David Meulenbeld

Nout Kooij (links) en Sam van Til
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Zelf doen

 Klimaatneutraal  Als het gaat om duur-
zaamheid, geeft de gemeente graag het 
goede voorbeeld. Bijvoorbeeld met de 
eigen voertuigen en gebouwen. Op steeds 
meer eigen gebouwen en metrostations 
komen zonnepanelen.

 Festivals  Vanaf 2020 moeten alle grote evenementen in Am-
sterdam duurzaam zijn. Anders krijgen ze geen vergunning. Ze 
draaien straks allemaal op groene stroom en gebruiken geen 
wegwerpplastic meer.

Wat de gemeente zelf doet

Groene stroom en plasticvrij

In de Routekaart Amsterdam Klimaat-
neutraal 2050 staat dat de gemeente 
zelf in 2030 volledig klimaatneutraal 
en aardgasvrij is. De eerste stappen 
heeft Amsterdam de afgelopen jaren al 
gezet. De uitstoot van CO2 door de ge-
meente is met 33 procent verminderd 
ten opzichte van 2012. Dit komt onder 
andere door het vervangen van 50 da-
tacenters door 2 centrale, energiezui-
nige datacenters. En door de toepassing 
van ledverlichting in de openbare 
ruimte en in tunnels. Sinds 1 januari 
2019 is alle stroom die de gemeente in-
koopt afkomstig van Nederlandse 
duurzame bronnen.  
 
Concrete acties 
De gemeente voert nog een aantal con-
crete acties uit om verder te verduurza-

men. Waar mogelijk plaatst de ge-
meente zonnepanelen op de eigen ge-
bouwen. In 2019 gaat het om 31 
panden, waaronder 17 met grote daken 
(meer dan 500 m2). Amsterdammers 
kunnen deelnemen in tenminste de 
helft van deze zonprojecten. Ook on-
derzoekt Amsterdam de mogelijkheid 
van groene daken voor wateropvang bij 
heftige regenval. De gemeente wil ui-
terlijk in 2022 10 gemeentelijke gebou-
wen afsluiten van het aardgas. 
Geleidelijk worden daarnaast alle ge-
meentelijke voertuigen uitstootvrij. De 
gemeente werkt samen met onder an-
dere de Hogeschool van Amsterdam 
aan schone stadsdistributie. Leveran-
ciers brengen hun goederen naar de 
rand van de stad. Elektrische voertui-
gen brengen de goederen vervolgens 
naar de gemeentelocaties. Dit scheelt 
uitstoot én drukte op de weg. 
 
Sport en Bos  
De afdeling ‘Sport en Bos’ zet zich al 
jaren in om duurzaam te worden. Sinds 
vorig jaar zijn er 10 sporthallen en 
zwembaden met zonnepanelen bijge-
komen. Deze zonnepanelen zijn samen 
goed voor de energie van meer dan 230 

Volgens de nieuwe regels moeten organi-
satoren aan allerlei duurzaamheidseisen 
voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van 
energie, water en afval. Zo heeft elk eve-
nement een milieucoördinator die aan-
spreekpunt is voor duurzaamheid. Eve- 
nementen draaien straks voor 100 procent 
op groene stroom, uit het net of uit batte-
rijen. De gemeente draagt haar steentje 
bij door op veel evenementenlocaties 
stroom en waterpunten aan te leggen. 
 
Een evenement moet minimaal 10 maat-
regelen nemen om afval te verminderen 
en te scheiden. Gebruik van plastic con-
fetti of ballonnen is niet meer toege-
staan. Deze komen als kleine plastic 
deeltjes in de natuur terecht en veroor-
zaken daar veel dierenleed doordat ze ge-

geten worden. De organisatoren bieden 
bovendien gratis leidingwater aan voor 
bezoekers. Alle onverdunde urine van 
evenementen gaat naar duurzame ver-
werkers zoals Waternet of naar een be-
drijf dat afvalwater verzamelt. 
 
Gratis energiescan 
Organisatoren kunnen verder gebruik 
maken van het aanbod voor een gratis 
energiescan. Hiermee kunnen ze wel 40 
procent besparen op energiekosten. Als 
inspiratie voor het organiseren van een 
duurzaam evenement is er een website 
met goede voorbeelden. Hier vindt u bij-
voorbeeld stroomvoorziening op basis 
van zonne-energie of milieuvriendelijk 
bekerhouders:  
www.duurzame-evenementen020.nl

 ROC  Om ervoor te zorgen dat Amsterdammers kunnen oversta-
pen op duurzame energie zijn vakmensen nodig. Het MBO Col-
lege Zuidoost krijgt een technische mbo-opleiding gericht op 
duurzaamheid.

Zuidoost krijgt mbo-opleiding duurzaamheid

Studenten leren er hoe ze zonnepanelen 
of een warmtepomp moeten installeren, 
maar ook een kookplaat op inductie. Het 
is de bedoeling dat de opleiding in au-
gustus begint.  
 
Sneller 
Zuidoost is ook het eerste stadsdeel met 
een stichting die de overgang naar duur-
zame energie gaat versnellen. Bewoners, 
bedrijven en de gemeente werken samen 
om de wijken in Zuidoost sneller energie-
neutraal te maken. De vakmensen die op 
het ROC worden opgeleid kunnen straks 
voor de technische uitvoering zorgen.  
 
Werk 
Het stadsdeel wil dat inwoners niet 
meer moeten gaan betalen voor energie. 
En dat de overgang naar duurzame ener-
gie werk oplevert voor bewoners van 
Zuidoost. De mbo-opleiding is daarom 
niet alleen voor jongeren. Ook werkzoe-

Het Brediusbad gaat dankzij een warmtepomp van het aargas af |  Foto Marco Keyzer

huishoudens. Ook gaat het Brediusbad 
vanaf aankomende zomer gebruik 

maken van een warmtepomp, en wordt 
zo van het gas afgesloten.

kenden uit Zuidoost kunnen er terecht. 
Met een diploma van de opleiding 
maken ze kans op een baan in Zuidoost.  
 
Energie Scholenchallenge 
Er gebeurt nog veel meer in Zuidoost. Er 
komt een ‘Energie Scholenchallenge’ 
voor alle 29 basisscholen in het stads-
deel. In de challenge gaat het om maatre-
gelen die energie opwekken en die 
energie besparen. Elke school die mee-
doet krijgt een bord waarop resultaten 
en tussenstanden te zien zijn. Scholen 
geven hun gas- en elektriciteitsrekening 
en hun meterstanden meterstanden 
door. Elk kwartaal worden het energie-
verbruik, de meterstanden en de geno-
men acties geëvalueerd. Tijdens 
energiedagen kunnen scholen ideeën en 
maatregelen uitwisselen. Dan zijn er ook 
spellen voor de leerlingen.  
 
www.02025.nl

Gebruik van plastic confetti of ballonnen mag niet meer  |  Foto Les Adu

Alle 29 basisscholen in Zuidoost kunnen meedoen aan een challenge 
Foto Edwin van Eis
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 Gratis afhalen  Bij een duurzame samen-
leving past ook dat we spullen steeds 
meer met elkaar delen. Of iets huren in 
plaats van kopen. We zetten een aantal 
voorbeelden voor u op een rijtje.

 Opnieuw gebruiken  Veel mensen schei-
den al een deel van hun afval. Toch kan af-
valscheiding in Amsterdam nog een stuk 
beter. Van afval en gebruikte spullen kun-
nen vaak weer waardevolle grondstoffen 
en goederen gemaakt worden.

Zelf doen

Afvalscheiding

Delen is het nieuwe hebben

Amsterdam deelt/geeft 
Via de Facebookgroep ‘Amsterdam 
deelt/geeft’ bieden mensen spullen 
aan die ze zelf niet meer nodig hebben. 
Gratis af te halen voor alle Amster-
dammers die de spullen juist weer 
goed kunnen gebruiken. De groep 
heeft meer dan 30.000 leden. 
 
Maaltijden delen 
Thuisafgehaald maakt het mogelijk 
maaltijden te delen met mensen in de 
buurt. Bedoeld voor mensen die graag 
koken én voor mensen die een keer (of 
vaker) niet kunnen of willen koken. 
www.thuisafgehaald.nl 
 
Spullen lenen of huren 
Via Peerby kunt u spullen lenen of 
voor een klein bedrag huren van men-
sen uit de buurt. Heeft u zelf iets in de 
schuur wat u best een keer wilt uitle-
nen aan de buren? Zet het op Peerby. 
www.peerby.com 
 
Tijd ruilen 
Op Timebank ruilen mensen diensten 
met elkaar. U helpt iemand met een 
klusje, bijvoorbeeld het plakken van 
een band of een rit naar het ziekenhuis. 
Met de uren die u daaraan besteedt, 

kunt u zelf weer een andere dienst in-
kopen. 
www.timebank.cc/amsterdam 
 
Auto delen 
Via Snappcar kunt u zelf uw auto ver-
huren. Heel handig, zeker als u uw 
auto niet zo vaak gebruikt. Snappcar 
zorgt ervoor dat uw auto goed verze-
kerd is als u die verhuurt. En autodelen 
zorgt voor vermindering van het aantal 
auto’s in de stad. 
www.snappcar.nl 

De gemeente wil zich er samen met alle 
Amsterdammers voor inzetten dat 

afval nog beter gescheiden wordt. Het 
doel is om zeker twee derde van het 
Amsterdamse afval gescheiden in te za-
melen. Zo zorgen we er met zijn allen 
voor dat kostbare grondstoffen op-
nieuw gebruikt worden in plaats van 
weggegooid. Dat past bij een duurzame 
samenleving. Gelukkig vindt u overal 
in de stad containers voor papier, glas, 
plastic, drankkartons en textiel. Het 
kan zijn dat u op weg gaat naar de su-
permarkt of naar uw werk. Neem dan 

De waarde van afval

Colofon 
Special duurzaamheid, juni 2019 
 

n Deze krant is een uitgave van de gemeente Amsterdam. n  Vormgeving: Floppy Design  
(Amsterdam)  n  Productie: Movement (Amsterdam)  n  Druk: Koninklijke Drukkerij Vorsselmans  
BV Zundert  n  Verspreiding: Door Verspreidingen  n  De krant wordt huis aan huis verspreid,  
ook bij brievenbussen met een JA- of NEE-NEE omdat het om overheidsinformatie gaat  
 n  Klachten over de bezorging? Bel 020 261 2675 of bezorging@amsterdam.nl

even dat stapeltje papier of die plastic 
verpakking mee en gooi het in de juiste 
container. Kijk waar de containers 
staan op:  
www.amsterdam.nl/maakterwatvan. 
 
Afvalpunten 
De meeste stadsdelen kennen een vaste 
dag voor het ophalen van grofvuil. U 
kunt uw grofvuil, klein chemisch afval 
en kringloopgoe deren ook gratis naar 
een van de 6 Afval punten brengen. De 
Afvalpunten zijn open op maandag tot 
en met zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur. 
Afvalpunt Henk Sneevlietweg is ook 
elke zondag open van 10.00 tot 16.00 
uur. Kijk voor de locaties op  
www.amsterdam.nl/maakterwatvan. 
 

Opnieuw gebruiken 
Niet alles wat u niet meer gebruikt, is 
meteen afval. Sommige spullen kunnen 
prima gerepareerd of door iemand an-
ders gebruikt worden. In Amsterdam 
zijn veel plekken waar spullen een 
tweede leven krijgen, zoals kringloop-
winkels. Bij Repair Cafés kunt u terecht 
voor reparatie van producten, bijvoor-
beeld elektrische apparaten, fietsen en 
kleding. Wasted (www.wastedlab.nl) 
biedt u de mogelijkheid om gescheiden 
afval te brengen in ruil voor kortingen 
op producten en diensten. 
Het bedrijf Roetz-Bikes gebruikt fiets-
onderdelen om er nieuwe fietsen van te 
maken en leidt mensen op om fietsen te 
repareren en te verbeteren.

Weetjes  
n De gemiddelde Amsterdammer produceert ongeveer 370 kilo afval per jaar. 
n In Amsterdam staan 12.000 afvalcontainers. 
n Een plastic tas houden we gemiddeld 15 minuten vast en gooien we dan weg.

Meer informatie  
Alle informatie over duurzaamheid 
vindt u op  
www.amsterdam.nl/duurzaam

 
Campers of caravans 
Bij het platform Camptoo kunt u te-
recht als u uw camper of caravan graag 
met anderen wilt delen. En natuurlijk 
ook als u er eentje voor een schappe-
lijke prijs wilt huren. 
www.camptoo.nl 
 
Huishoudelijke apparaten 
Wie geen zin heeft om veel geld uit te 
geven aan een wasmachine of een koffie-
zetapparaat, kan die huren via Bundles. 
www.bundles.nl 

 
Kleding 
Zelfs broeken, jurken en jassen kunt u 
huren bij modebibliotheek LENA in de 
Westerstraat. 
www.lena-library.com

Foto Henk Rougoor

Foto Edwin van Eis


