
 Stand van zaken   Duurzaamheid is niets nieuws. De slogan ‘een beter milieu begint bij jezelf’ is al bijna 
30 jaar oud. Steeds meer mensen nemen een eigen tas mee naar de supermarkt. Elektrisch (deel)vervoer 
wordt steeds populairder en zonnepanelen zijn bijna niet aan te slepen. Het helpt allemaal, maar er is 
meer nodig voor een duurzaam en klimaatbestendig Amsterdam.

2040 aardgasvrij en in 2050 circulair. 
Circulair betekent dat alles wat we 
maken en gebruiken herbruikbaar is. De 
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Afvalscheiding en afvalinzameling gaat veranderen
heel Amsterdam kunt u straks uw 
groente-, fruit- en tuinafval (gft) apart 
weggooien. Uw plastic en drankkar-
tons hoeft u straks juist niet meer te 
scheiden. Plastic en drankkartons 
mogen dan weer bij het restafval. De 
afvalverwerker gaat plastic en drank-

 Anders scheiden  De manier waarop 
Amsterdammers hun afval scheiden 
gaat veranderen. Hierdoor wordt de 
stad schoner en is er minder restafval. 
 
Voor het huishoudelijk afval komen 
in de hele stad nieuwe containers. In 

Uitbreiding milieuzone vanaf 1 november
hoger mogen nog binnen de milieu-
zone rijden. Van 1 november 2020 tot 
en met februari 2021 krijgt u een waar-
schuwing als u de milieuzone inrijdt 
met een dieselvoertuig die niet aan de 
eisen voldoet. Vanaf 1 maart 2021 krijgt 
u een boete als u de regels overtreedt. 
De handhaving voor brom- en snor-
fietsen gaat wel door.  
Kijk op www.milieuzones.nl of u in de 
nieuwe milieuzone mag rijden.

 Dieselpersonenauto’s  Het milieuzone-
gebied van Amsterdam wordt in no-
vember 2020 groter. De Ring A10 wordt 
de nieuwe grens. Alle voertuigen 
mogen nog wel óp de Ring A10 rijden. 
 
De milieuzone gaat nu ook gelden 
voor dieselpersonenauto’s. De be-
staande milieuzone voor dieselbe-
drijfsauto’s wordt aangescherpt. 
Alleen diesels met emissieklasse 4 en 

Foto Edwin van Eis

gemeente wil in 2030 al een volledig 
duurzame organisatie zijn, van de vuil-
niswagens tot de kantoren. In deze spe-

ciale editie van krant Amsterdam leest u 
waar Amsterdam dit jaar staat. Bijvoor-
beeld op het gebied van duurzaam 
wonen, op pagina 2 en 3. Duurzame 
projecten in de stadsdelen komen aan 
bod op de middenpagina’s. Wat u er op 
straat van merkt leest u op pagina’s 6 en 
7. Op pagina 8 vertellen Amsterdam-
mers wat zij doen aan duurzaamheid.

kartons uit het restafval halen (naschei-
den). Op die manier kan meer plastic 
hergebruikt worden.  
Dit staat in het Uitvoeringsprogramma 
Afval en Grondstoffen 2020-2025. 

Later dit jaar neemt de gemeenteraad 
een besluit over dit plan.  
 
Meer over dit plan leest u op  
www.amsterdam.nl/inspraakafval.
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 Advies op maat   Iedereen kan profiteren 
van de energie van de zon. Of u nu huur-
der bent of een eigen dak hebt, bij een 
VvE zit of in een monument woont. Op de 
website van Nieuw Amsterdams Klimaat 
kunt u er in een paar stappen achter 
komen wat voor u mogelijk is.

 Subsidie  Ook deze zomer werd het duide-
lijk: het wordt steeds warmer en droger. 
En de buien worden heviger. Amsterdam 
maakt zich klaar voor de toekomst met 
blauw-groene daken. Die houden water 
vast, brengen verkoeling en zorgen voor 
meer soorten groen en beestjes.

Duurzaam wonen

Zon zonder zorgen

‘Mooi dat een dak kan helpen water op te vangen’

Amsterdam wil dat uiterlijk in 2022 250 
megawatt aan zonne-energie op Amster-
damse daken wordt opgewekt. Dat is ge-
noeg om 250.000 huishoudens tegelijk 
van energie te voorzien. Veel Amster-
dammers willen zonnepanelen, maar 
weten niet altijd goed waar ze moeten 
beginnen. Daarnaast denken mensen 
vaak dat hun dak niet geschikt is. Bij-
voorbeeld omdat zij in een monument of 
oud pand wonen. Maar meestal kunnen 
zonnepanelen daar ook.  
 
Makkelijk 
Om het Amsterdammers zo gemakkelijk 
mogelijk te maken om zonnepanelen op 
hun daken te plaatsen, is er nu ‘Zon 
Zonder Zorgen’. U krijgt online in een 
paar stappen advies op maat. Zo kunt u 
meteen zien of uw dak geschikt is voor 
zonnepanelen. Kijk op  
www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/zon. 
 
Samen inkopen 
De afgelopen 3 jaar is het aantal zonne-

panelen in Amsterdam met ongeveer 50 
procent per jaar gegroeid. De naderende 
economische recessie kan die groei be-
dreigen. Daarom biedt de gemeente 
hulp. Bijvoorbeeld door diverse geza-
menlijke inkoopacties voor zonnepane-
len te organiseren. Maar ook door 
sportparken en scholen te helpen met de 
aanleg van zonnepanelen. Bij interesse 

kunnen ze een mail sturen naar  
klimaatneutraal@amsterdam.nl.  
 
11 zonnepanelen 
Op het platte dak van zijn rijtjeshuis op 
IJburg heeft Wouter Balm 11 zonnepane-
len laten plaatsen. Balm: “Na wat uit-
zoekwerk was het (laten) plaatsen en 
aansluiten uiteindelijk een fluitje van 

een cent. Ik was destijds te laat om bij 
een collectiefje van buren aan te sluiten. 
Dat had mij uitzoekwerk bespaard én 
een korting opgeleverd. Maar ik wilde 
niet langer wachten. Dat de gemeente is 
gestart met collectieve inkoopacties lijkt 
mij helemaal ideaal.”  
 
www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/zon

Groene daken zijn bij de meeste mensen 
wel bekend. Een dak met vetplanten die 
veel vocht vasthouden en het gebouw zo 
beter isoleren. Nieuwer is het blauw-
groene dak. Regenwater wordt opgesla-
gen in een afgesloten laag onder de 
groene laag. In droge periodes wordt het 
water direct gebruikt door het groen op 
het dak. Een blauw-groen dak is goed te 
combineren met zonnepanelen. 
 
12 vierkante kilometer 
Amsterdam heeft 12 vierkante kilometer 
plat dak dat blauw-groen kan worden. Het 
RESILIO-project onderzoekt de effecten 
van blauw-groene daken op het klimaat, 
leefbaarheid en gezondheid. RESILIO legt 
10.000 m2 dak aan, waarvan 8.000 m2 op 
daken van woningcorporaties en 2.000 
m2 via subsidie aan particulieren. Ook 
worden in enkele buurten met veel water-
overlast de daken blauw-groen gemaakt. 
Job de Wit (Oosterparkbuurt): “Bij een 
flinke regenbui knalt het water echt uit de 
regenpijp hier aan de overkant. Mooi dat 
een blauw-groen dak straks kan helpen 
om het water op te vangen.” 
 
Netwerk 
Voor het onderzoek worden de daken 

met een netwerk met elkaar verbonden. 
De kennis en ervaring worden met an-
dere Europese steden gedeeld. Wie weet 
wat voor nieuwe vindingen er nog 
komen. Irmina Burger (Rivierenbuurt): 
“Het zou super zijn als het opgeslagen 
water van het blauw-groene dak gebruikt 
kan worden om het toilet mee door te 
spoelen.” 
 
Meer informatie 
Als u eigenaar van een woning bent, kunt 
u een blauw-groen dak aan laten leggen. 
Dit kan ook samen met uw VvE. Voor de 
subsidie moet uw dak namelijk minimaal 
200 m2 zijn.  
www.amsterdam.nl/vergroenuwbuurt

 Hulp   Wie aan de slag wil met duurzaamheid, krijgt hulp van 
de gemeente. Want een duurzame toekomst voor de stad en 
Amsterdammers maken kan de gemeente niet alleen. Iedereen 
moet meedoen. Bedrijven, (kennis-) instellingen én Amster-
dammers.

Duurzaamheid en subsidies

Zo biedt de gemeente adviezen, subsidies 
en leningen aan. Bijvoorbeeld voor de 
aanleg van een geveltuin of om uw huis 
duurzaam te renoveren met goede isola-
tie. Sommige maatregelen vragen om een 
investering die later wordt terugver-

diend. De gemeente zorgt ervoor dat ie-
dereen mee kan in de overgang naar een 
schone energie (energietransitie). En naar 
een circulaire economie.  
Kijk wat u kunt doen op  
www.amsterdam.nl/duurzaam.

Blauw-groen dak op het Marineterrein  |  Foto Maikel Thijssen Photography

Foto Chris Willemsen
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De tijdelijke tuin ‘Soep uit Noord’

 Gratis advies  Veel Amsterdammers 
wonen in appartementen in oude gebou-
wen. Als het gebouw niet duurzaam is, 
kan de energierekening behoorlijk oplo-
pen. VvE’s die hun pand willen verduurza-
men krijgen gratis energieadvies van de 
gemeente.

 Stadslandbouw  Groente verbouwen op het 
dak, eten uit de buurtmoestuin. Stadsland-
bouw is in opkomst, ook in Amsterdam. De 
gemeente ondersteunt bewoners en onder-
nemers die met stadslandbouw aan de slag 
willen gaan met advies en subsidie.

Duurzaam wonen

Bespaar energie met de VvE

‘Bieten zo groot als babyhoofdjes’

Een adviseur kijkt samen met de Vereni-
ging van Eigenaren (VvE) naar de moge-
lijkheden om energie te besparen en/of 
zonnepanelen te plaatsen. De energie-
adviseur kan u daarnaast helpen bij het 
besluitvormingsproces in de VvE. 
 
Mooier, beter, groener 
Sinds Stijn Thiecke het voorzitterschap 
van zijn VvE overnam, zag hij de ener-
gie- en gaskosten steeds verder stijgen. 
Hoewel er plannen waren om het pand 
te verduurzamen, gebeurde er niet echt 
veel. Dat moest veranderen: “Ik wilde 2 
dingen aan elkaar koppelen: onze wen-
sen om te verduurzamen en tegelijker-
tijd onze energiekosten omlaag krijgen. 
Daarnaast vind ik het ook leuk om 
bezig te zijn met hoe we het een beetje 
mooier, beter, groener en toekomstbe-
stendig kunnen maken. Dáár krijg ik 
energie van.” 
 
Eerste stappen 
“We hebben al een aantal stappen ge-

nomen om te verduurzamen. We heb-
ben nu groene stroom en een slimme 
meter. Daarnaast zijn we begonnen met 
het aanschaffen van ledlampen, het iso-
leren van leidingen en dubbele begla-
zing voor onze ramen. Dit zijn deels ook 
voorbereidingen om op lange termijn 
van het gas af te kunnen.” 
 

In Noord, net boven de Sixhaven, ligt 
een tijdelijke tuin van 1.000 m2. Hier 
kweken bewoners soepgroenten en krui-
den voor buurtsoep. De gemeente heeft 
de grond en inrichting geregeld, de 
buurtbewoners doen de rest. Nancy Wil-
tink heeft de tuin opgezet, samen met 
buurman Michel Olden. Beiden hebben 
eerst een opleiding stadslandbouw ge-
volgd.  
 
Succes 
Wiltink: “Deze tuin hebben Michel en ik 

vanuit het niets aangelegd. Dat was hard 
werken. Samen zijn we gemiddeld 4 
dagen per week op de tuin. Zo’n 20 
buurtbewoners helpen mee, de 1 wat 
vaker dan de ander. De tuin is een succes. 
Bieten zo groot als babyhoofdjes, enorme 
courgettes, andijvie, uien, bonen, alles 
groeit hier. Elke donderdag oogsten we 
en die middag vanaf 14.00 uur kunnen 
mensen verse groente kopen. Dit kan 
nog tot eind oktober.”  
 
Schooltuin voor volwassenen 
“Het idee was dat we hier een jaar moch-
ten tuinieren. Inmiddels is bijna zeker 
dat we nog een jaar mogen doorgaan. Het 
idee is om tuinles te gaan geven. Een 
soort schooltuin voor volwassenen.” Als 
u belangstelling hebt kunt u een mail 
sturen naar info@soepuitnoord.nl. 
Er is ook subsidie beschikbaar. Kijk op 
www.amsterdam.nl/stadslandbouw.

 Voedselverspilling  Amsterdam komt in actie tegen voedsel-
verspilling. We gooien te vaak voedsel weg. Daarom wil de 
gemeente 50 procent minder voedselverspilling voor 2030. 
U kunt daarbij helpen.

Tosti’s en restjesdag

Per persoon wordt tot wel 41 kilo per jaar 
aan eten weggegooid. Dat is zonde en 
onnodig. Want eten is om op te eten, 
niet om weg te gooien. Het is niet alleen 
zonde van het geld, maar ook van de 
energie. Energie die wordt gebruikt om 
het voedsel te produceren, te vervoeren 
en te koelen.  
 
Koop bewust  
Minder voedsel verspillen is heel makke-
lijk: koop bewust in. Maak bijvoorbeeld 

een lijstje met de dingen die u nodig 
hebt. Koop het liefst lokaal en van het 
seizoen. Dat is duurzamer. Bewaar voed-
sel dat u over heeft op een goede manier. 
Wie toch overhoudt, kan creatief zijn.  
U kunt van oud brood bijvoorbeeld 
tosti’s maken. Of u houdt een ‘restjes-
dag’, waarop u de dingen eet die over  
zijn gebleven.  
 
www.amsterdam.nl/circulair

Ook aan de slag 
“Mijn tip aan andere VvE’s die ook 
duurzaam willen worden, zou zijn: 
zorg dat je eerst de basis op orde hebt, 
check wat de duurzame wensen bin-
nen jouw VvE zijn en ga dan aan de 
slag. Zoals het aanvragen van een gra-
tis energieadvies of door het maken 

van een Groen Meerjarenonderhouds-
plan.” 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over het verduur-
zamen van uw VvE en het maken van 
een afspraak voor gratis energieadvies, 
kijk op www.amsterdam.nl/vve.

Foto George Maas

Foto Edwin van Eis
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Duurzaam Amsterdam

Iedereen aan de slag met duurzaamheid
De weg naar een duurzame stad kan de gemeente alleen samen met de Amsterdammers bewandelen. Door afval 

te scheiden, energie te besparen, door elektrisch te koken en te rijden. Door zonnepanelen te plaatsen en voed-

sel duurzaam te verbouwen. Door steen te vervangen voor groen en te zorgen dat regenwater beter wegloopt of 

juist wordt opgevangen voor hergebruik. Nieuw Amsterdams Klimaat is een platform waar inmiddels 226 duur-

zame projecten van Amsterdammers zijn te vinden. Om van elkaar te leren en om anderen te inspireren. Op deze 

pagina’s vindt u voor elk stadsdeel een voorbeeld. Op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/initiatieven staan alle 

226 projecten op de kaart. Misschien is uw project wel nummer 227.

Ja, het kan: een groene, eetbare oase midden in een dichtbevolkte 
buurt in Bos en Lommer. In Landlust heeft het initiatief ‘I can 
change the world with my two hands’ van een binnenterrein een 
moestuin van 1.200 m2 gemaakt. Hier houden bewoners zich bezig 
met lokale voedselproductie, composteren en regenwateropvang.  
 
In het midden is een pluktuin waar buurtbewoners groente, fruit en 
bloemen kunnen plukken. Eromheen liggen tuinen waar bewoners 
hun eigen groente en kruiden kweken. Elke zaterdag tussen 12.00 
en 17.00 uur is de tuin vrij toegankelijk. In het 'Tuinkafe' kunt u dan 
genieten van een kopje zelf geplukte kruidenthee. Via een luik in de 
deur naar het binnenterrein kunnen buurtbewoners al sinds 2013 
hun Groente- en fruitafval inleveren. Initiatiefnemer Natascha  
Hagenbeek: "De gemiddelde vuilniszak bestaat uit 35 procent orga-
nisch afval. Zonde! Wij zetten het GF-afval van buurtbewoners om in 
compost voor de pluktuin.” Het tuinseizoen wordt afgesloten met 
een oogstfeest op zaterdag 26 september. 
www.icanchangetheworldwithmytwohands.nl

Ecologische binnentuin in West

2020 begon goed voor Sportpark de Eendracht in Tuinen van 
West. Maar liefst 350 zonnepanelen werden op het dak van het 
nationaal rugbycentrum gelegd, naast de 40 panelen die op het 
dak van het Sparkgebouw liggen. Zo is het sportpark weer een 
stap dichterbij de ambitie om volledig energieneutraal te worden.  
 
Meer dan 20 sportorganisaties gebruiken het sportpark. Stichting 
Sportpark de Eendracht zorgt voor de uitvoering van deze duur-
zame ambities. Zo hebben 5 velden en 5 gebouwen inmiddels led-
verlichting. De stichting heeft een afvalstraat opgezet. Daardoor 
komen er 10 keer minder vuilniswagens op het terrein. Ook zijn er 
50 deelfietsen aangeschaft en 2 elektrische buurtbusjes met eigen 
chauffeurs. De busjes leveren stroom terug aan het elektriciteitsnet 
op piekmomenten. Het sportpark doet ook mee aan de proef van 
circulair terreinbeheer in Tuinen van West. Na het maaien en 
snoeien brengt de stichting zijn ‘groene grondstoffen’ naar de col-
lectieve composthoop vlakbij.  
www.amsterdam.nl/sport/duurzaam

Sportpark de Eendracht verduurzaamt in Nieuw-West

De eerste Amsterdammers zijn van het aardgas af. 
Ook Martijn en Larissa uit stadsdeel Zuid wonen in-
middels zonder aardgas. Zij vertellen hoe ze dit heb-
ben aangepakt.  
 
“We hebben ons huis in maart 2019 gekocht. De wo-
ning was een ravage en we hebben alles eruit ge-
sloopt: van de vloer tot de balken. Zo hadden we de 
mogelijkheid om ons huis duurzamer te maken. We 
hebben gekeken wat er mogelijk was op het gebied 
van aardgasvrij verwarmen en isolatie. Op internet is 
genoeg informatie te vinden. Maar leveranciers, aanne-
mers en installateurs hebben nog niet zoveel ervaring. 
Soms kostte het iets meer tijd om een oplossing te vin-
den. Maar dat was voor ons geen probleem. Een 
warmtepomp was voor onze woning uiteindelijk de 
beste optie. Daar zijn we heel tevreden over. De cv-
ketel uit 2014 kon hergebruikt worden in een ander 
huis.” Als u uw woning aardgasvrij wilt maken, vindt u 
meer informatie op www.amsterdam.nl/aardgasvrij.

Aardgasvrij wonen in Zuid
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Zonde om voedsel weg te gooien als er nog heerlijke maaltijden van gekookt 
kunnen worden. In 2016 is BuurtBuik in Noord gestart met het koken van gratis 
driegangenmaaltijden. Inmiddels zit Buurtbuik in elk stadsdeel. 
 
Vrijwilligers en buurtgenoten halen het eten voor de maaltijden op bij supermarkten, 
horeca en andere organisaties in Noord. Wat vervolgens op tafel komt, is een crea-
tieve uitdaging. Want de opbrengst van de dag is steeds weer anders. Naast het te-
gengaan van voedselverspilling draait het bij BuurtBuik vooral om gezelligheid. 
Normaal gesproken is iedereen welkom om aan te schuiven bij de gratis maaltijden. 
Alleen in deze periode van corona even niet. Elke dinsdag kunt u een gratis maaltijd 
afhalen bij het Koekoeksnest op Koekoeksplein 22. U moet wel reserveren om te 
voorkomen dat het te druk wordt. Een berichtje naar noord@buurtbuik.nl is vol-
doende. Neem, indien mogelijk, bij het afhalen uw eigen afhaalbakjes mee.

Voedsel delen in Noord

De historische binnenstad wordt steeds groener. Het oudste ge-
deelte van de stad, inclusief het Red Light District, is omgedoopt 
tot Green Light District. Green Light District gaat de uitdaging 
aan om de oude binnenstad van Amsterdam te verduurzamen. 
 
Green Light District daagt bewoners en ondernemers uit om mee te 
doen. Dat kan door aan te sluiten bij projecten of evenementen of 
door zelf initiatieven aan te dragen. Dat kan van alles zijn, groot en 
klein. Groen aanleggen op een plat dak, uw huis beter isoleren of op 
een duurzame manier energie opwekken. De mensen van Green 
Light District helpen u daar graag bij. Een greep uit de projecten: 
een zo groot mogelijk groen dak voor het Blaauwlakenblok en de 
aanleg van groene geveltuintjes. Fijn voor het leefklimaat en goed 
voor de luchtkwaliteit en opvang van regenwater. 
Als u nieuwsgierig bent naar wat u kunt doen: elke dinsdag, woens-
dag en donderdag bent u welkom op de Oudezijds Voorburgwal 
136. www.greenlightdistrict.nu

Green Light District in Centrum

In 2021 komt bij de parkeergarage onder de Johan Cruijff ArenA een aantal 
zeecontainers te staan. Op het eerste gezicht doodgewone containers, 
maar schijn bedriegt. In deze containers zit een soort fabriekje dat voedsel-
afval omzet in energie, een ‘Waste Transformer’. 
 
Brandstof voor dit fabriekje is voedselafval dat met elektrisch vervoer wordt in-
gezameld bij onder andere markten in Zuidoost, het stadsdeelkantoor en de 
bedrijven die meedoen met dit project. De techniek om elektriciteit van voed-
selafval te maken zit verstopt in de zeecontainers. In het vergistingsproces 
komt biogas vrij, dat wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Daarnaast blij-
ven de voedingsstoffen beschikbaar. De elektriciteit gaat terug de Johan Cruijff 
ArenA in. De vrijgekomen warmte wordt omgezet in kou, om de servers van 
een datacentrum te koelen. De voedingsstoffen uit het voedselafval worden 
omgezet in een vloeibare, organische meststof. Die kan worden gebruikt in de 
volkstuinen en in de tuinen van bewoners. Andere partijen met organisch afval 
kunnen zich na de oplevering in 2021 aanmelden.

Energie uit voedselafval in Zuidoost

Bewoners en ondernemers in stadsdeel Oost met vragen 
over duurzaamheid kunnen sinds 2016 terecht bij Jungle 
Amsterdam. Jungle is een kennis- en informatiecentrum 
voor iedereen, ook als u de eerste stap wilt gaan zetten.  
 
Het infopunt duurzaamheid van Jungle heeft elke vrijdag 
een spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur. Hier krijgt u advies 
om zelf te verduurzamen. Dit is goed voor de stad en vaak 
ook voor uw portemonnee. Bespaar geld op uw energiere-
kening, deel de auto met buurtgenoten en repareer spullen 
in plaats van ze weg te gooien. Ook als u advies zoekt over 
het verduurzamen van uw woning bent u welkom. Bijvoor-
beeld isoleren, zonnepanelen, de aanleg van een groen dak 
of aardgasvrij wonen. Voor mensen met een laag inkomen 
is er de FIXbrigade. Deze brigade helpt met energiebespa-
ring. Niet alleen voor advies kunt u bij Jungle terecht. Er is 
ook een weggeefbibliotheek en -winkel. En op woensda-
gen kunt u bij buurtmoestuin Oost Indisch Groen uw stoep-
tegels komen ruilen voor plantjes. Bekijk de website voor 
het actuele overzicht en de agenda.  
www.jungle.amsterdam

Advies over duurzaamheid in Oost

Misschien vindt u het wat veel om een project op te 
starten, maar wilt u toch iets doen. Kijk op 
www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/wat-kan-jij-doen 
voor tips en stappenplannen waar u meteen mee aan 
de slag kunt. Vanaf 9 oktober vindt u hier ook de Duur-
zame Wegwijzer. Hiermee krijgt u snel een persoonlijk 
overzicht van de duurzame stappen die u kunt zetten 
en hoe u dat kunt financieren.
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Duurzame stad

 Zwerfafval  Alle straten in een dag of 3 schoon. Het kan als 1 op de 4 Neder-
landers elke dag 1 stuk zwerfvuil opraapt. Dat berekende Peter Smith van 
stichting Klean. Klean laat zien hoe grote problemen kunnen worden opge-
lost door iets kleins te doen.

 Minder kilometers   Amsterdam groeit en 
het aantal fietsen, scooters en auto’s 
neemt toe. Minder rondrijdende en gepar-
keerde voertuigen houden de stad leefbaar 
en toegankelijk. Daarom breidt Amster-
dam het deelvervoer uit.

 Werken   De coronacrisis raakt 
inwoners en bedrijven in Am-
sterdam. Maar de klimaatver-
andering zet door en kan 
Amsterdam net zo hard raken. 
Daarom kan de verduurzaming 
niet stil komen te staan. Extra 
inzet op economie én duur-
zaamheid is nodig. Die combi-
natie biedt kansen voor de 
werkgelegenheid.

Wereldproblemen oplossen door klein te beginnen

Kunstenaar Peter Smith richtte in 2010 
Klean op. Smith: “Veel mensen denken dat 
het geen zin heeft om iets kleins aan grote 
problemen te doen. Ze denken dat het te 
weinig is om verschil te maken. Dat is een 
misvatting. Om dat te bewijzen begon ik 
elke dag 1 stuk zwerfvuil op te rapen. Ik 
maakte er een foto van en zette die op soci-
ale media: een zwerfie. Zo werd ik de 
Zwerfielosoof.” 
 
Plastic in eten 
“Zwerfafval komt vaak in het water te-
recht. Ik begreep al snel dat het dan ook in 
ons eten komt. Toen vond men dat een 
vreemd idee. Ik maakte een enorme we-
reldbol van zwerfafval en liet die in het IJ, 
de Maas en de Waal drijven. Dat kwam op 

de radio, de tv en in de kranten. Daardoor 
wordt zwerfafval eindelijk als milieupro-
bleem gezien.” 
 
Dankbaar  
“Ik ruim op uit dankbaarheid voor alles 
wat de aarde me geeft. 1 stukje opruimen 
kun je makkelijk combineren met dingen 
die je toch al doet. Bijvoorbeeld terwijl je 
de hond uitlaat of boodschappen doet. 
Afval op straat opruimen is makkelijk. Het 
later uit de oceaan vissen is veel moeilij-
ker.” 
 
Samen houden we de stad schoon 
Raap ook afval op en gooi het in de afval-
bak. Ga voor tips en inspiratie naar 
www.amsterdam.nl/elkedageentje.

Samen vervoer delen geeft ruimte

Inzetten op economie en 
duurzaamheid

Bij deelvervoer maken meerdere mensen 
gebruik van 1 fiets, scooter of auto. Vanaf 
september komen er 1.400 deel(bak)fiet-
sen op straat bij. En een nieuwe deel-
scooteraanbieder is nu bezig het aantal 
deelscooters naar 700 uit te breiden. Ook 
komen er steeds meer nieuwe deelauto’s 
beschikbaar voor Amsterdammers.  
 
Minder ruimte  
Het voordeel van deelvervoer is dat er 
minder auto’s, scooters en fietsen in de 
stad nodig zijn. Van 1 deelauto maken 

Duurzame maatregelen dragen bij aan 
economisch herstel. Ontwikkeling, 
bouw, installatie en onderhoud leveren 
extra werk op. Daarom werkt de ge-
meente aan een pakket met maatregelen 
die extra banen opleveren én bijdragen 
aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld extra 
groen aanleggen en op grote schaal 
(huur)woningen en panden renoveren en 

isoleren. Woningen versneld aardgasvrij 
maken en aansluiten op het warmtenet. 
En extra zonnepanelen installeren op 
daken van woningcorporaties, parkeerga-
rages en gemeentepanden. Dit alles levert 
werkgelegenheid op, schonere lucht en 
meer wooncomfort. En het is duurzaam.  
 
Leefbare stad 
Er gebeurt van alles om klimaatverande-
ring tegen te gaan, maar de verandering 
is ook al in gang. De zomers worden war-
mer en de regen heviger. Doen we niets, 
dan kan dit nog meer (economische) ge-
volgen hebben voor de stad. Als de ge-
meente het pakket maatregelen doorzet 
is de stad beter voorbereid, duurzamer, 
en krijgt het de economische impuls die 
het nodig heeft.  
 
Advies en subsidies 
Als ondernemingen willen verduurza-
men, staat de gemeente klaar met advies, 
ondersteuning en eventuele subsidies. 
www.amsterdam.nl/ondernemen/ 
ondersteuning

Ledverlichting 
De gemeente verduurzaamt ook. De straatverlichting in Amsterdam brandt op 100 
procent groene energie. Om flink energie te besparen, zijn eind 2022 alle 150.000 
lichtpunten vervangen door ledlampen.

Vermijd besmetting met corona 
Maak uw handen schoon nadat u iets hebt opgeraapt of gebruik een handschoen 
of grijper. Ga voor informatie over grijpers lenen naar  
www.amsterdam.nl/elkedageentje.

Foto Marco Keyzer
bijvoorbeeld tot wel 20 mensen gebruik. 
Dit scheelt veel parkeerruimte. Daar-
naast leert onderzoek dat mensen die een 
deelauto gebruiken minder kilometers 
maken. Dat is beter voor het milieu. Bo-
vendien is steeds meer deelvervoer elek-
trisch, waardoor de luchtkwaliteit 
verbetert.  
 
Goed gevoel  
Matthijs Bourdrez maakt al langer ge-
bruik van deelvervoer met zijn duur-
zame buurt ‘Schoon Schip’ in Noord. 
Samen delen ze 8 elektrische auto’s. “Een 
auto delen geeft een goed gevoel. Elek-
trisch rijden is fijn en er is geen uitstoot. 
Er hoeven minder auto’s gemaakt te wor-
den, en de kostbare ruimte in de stad kan 
voor iets anders gebruikt worden dan het 
parkeren van auto’s.”  
 
www.amsterdam.nl/deelvervoer 
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Duurzame stad

 Website   De overgang naar een duurzame en klimaatneutrale 
stad is een enorme opgave. In 2040 moet elke woning en elk ge-
bouw in Amsterdam aardgasvrij zijn en verwarmd worden door 
een duurzaam energiesysteem.

 Eigen initiatief  Amsterdam werkt toe naar een leefbare stad die 
draait op schone energie. Een stad waar we bouwen, verwar-
men en koken zonder daarmee ook de aarde op te warmen. 
Daarom wil Amsterdam vóór 2040 volledig aardgasvrij zijn. 
Maar voor sommige mensen gaat dit niet snel genoeg. Zij 
nemen zelf het initiatief om hun huis, gebouw of buurt aan te 
pakken. Energiecoöperatie KetelhuisWG bijvoorbeeld. Annette 
Schermer, 1 van de 10 initiatiefnemers, vertelt.

Bekijk wanneer uw buurt aardgasvrij wordt

‘Energietransitie moet toch sneller kunnen?’

Als u op www.amsterdam.nl/aardgasvrij 
uw adres invult, ziet u meteen wanneer 
uw buurt van het aardgas af gaat. Ook 
ziet u welke warmteoplossing voor uw 
buurt van toepassing is. Daarnaast vindt 
u informatie over wat u alvast kunt gaan 
doen om uw eigen woning voor te be-
reiden op de toekomst. 
 
De gemeente helpt 
Iedere (gebouw)eigenaar gaat uiteinde-
lijk zelf met de energietransitie aan de 

slag en maakt zijn eigen keuzes. Ener-
gietransitie is de overgang naar een 
nieuwe manier van energievoorzie-
ning. De gemeente helpt en onder-
steunt bij deze overgang. 
 
Gemeentelijke panden ook aardgasvrij 
De gemeente wil in 2030 haar eigen 
kantoren, werven, sporthallen en 
zwembaden al zoveel mogelijk aard-
gasvrij hebben.

Op het WG-terrein in stadsdeel West 
wonen veel actieve mensen die graag 
nieuwe dingen aanpakken en zich inzet-
ten voor een betere buurt. Annette: “Wij 
vonden dat die hele energietransitie te 
langzaam ging. We wilden aantonen dat 
het sneller kan. Daarom hebben we in 
2018 de coöperatie opgericht. Ons doel: 
Het WG-terrein in 2028 klimaatneutraal.”  
 
'We doen het samen' 
“We hebben ervoor gekozen om over te 
stappen op een warmtesysteem waarbij 
we de warmte uit oppervlaktewater ge-
bruiken voor de verwarming van onze 
huizen. Maar dat kan alleen als minstens 
75 procent van de bewoners meedoet. An-
ders is het onbetaalbaar. Maar ja, hoe krijg 
je zo veel mensen enthousiast? En hoe 
bereik je iedereen? Dat was onze vol-
gende uitdaging.” 
 
Gemakkelijk 
“We proberen het de bewoners zo gemak-

kelijk mogelijk te maken. Zo stonden we 
in de hallen van de gebouwen met infor-
matie en houden we regelmatig buurtin-
formatiebijeenkomsten. Elk gebouw 
heeft een energie-ambassadeur gekre-
gen. We hebben een website gebouwd 
waar je alles te weten kunt komen over 
de coöperatie, het warmtesysteem en 
energie besparen. Via de website kunnen 
bewoners een bezoek van een energie-
coach aanvragen voor besparingsadvies. 
Die maakt meteen een infraroodfoto 
van de woning, waarop je kunt zien 
waar energie weglekt. Daarnaast staat de 
Aardgasvrij-bus 3 keer in de buurt. Daar 
kan iedereen zich individueel laten in-
formeren.” 
 
De ledenaantallen nemen toe. “We zijn 
nu druk bezig om alles financieel rond te 
krijgen. Als alles goed gaat sluiten we in 
2023 het eerste gebouw aan.”  
 
www.ketelhuiswg.nl

 Vondelpark  Borrelen op een oude gymzaalvloer, naar een wc uit 
een oud kantoorpand en houten dakbedekking uit de Frederik 
Hendrikstraat. In het Vondelpark staat het eerste circulaire ge-
bouw van de gemeente. Een horecapaviljoen dat is gemaakt van 
zoveel mogelijk gebruikte en herbruikbare materialen.

Nieuw gebouw van oude materialen

In de circulaire economie bestaat geen 
afval en worden grondstoffen steeds op-
nieuw gebruikt. Zo is het ook met circu-
lair bouwen. De bouwmaterialen komen 
overal vandaan en meestal niet uit de 
bouwmarkt.  
 
Gebruikte stenen 
De vlonders op het terras zijn gemaakt 
van hout. Het terrein is geplaveid met 
gebruikte stenen die over waren van an-
dere projecten. De buitengevel is deels 
gemaakt van oude stoepbanden uit het 
Amstelpark. De opvallende houten leien 
van de dakbedekking zijn gemaakt van 
watercypressen uit de Frederik Hen-
drikstraat. Ook binnen in het gebouw is 
veel gewerkt met gebruikt hout. Zo was 
de prachtige, orginele houten sportvloer 
van de monumentale Apollohal in Am-
sterdam toe aan vervanging. Die vloer 
van minstens 80 jaar oud is nu de vloer 
van het restaurant geworden. 
 
Kantoorwc’s 
Voor de betonnen fundering is gebruik 
gemaakt van circulair beton. De staal-

constructie is wel van nieuw staal maar 
demonteerbaar, dus herbruikbaar. Ka-
belgoten en installatiemateriaal zijn af-
komstig uit het voormalige kantoorpand 
van KPMG. Net als de wc-potten. De lat-
ten van de plafonds uit het oude kan-
toorgebouw zijn gebruikt als 
wandafwerking.  
 
Energiezuinig 
Het gebouw is aardgasvrij. Verwarmen 
gebeurt met vloerverwarming en een 
warmtepomp. Voor het grootste deel is 
cellulose-isolatie gebruikt van oude 
kranten. Op het dak liggen zonnepane-
len. 
 
Zoektocht naar materialen 
Projectleider Arno de Wijn is trots op 
het resultaat: “Nieuw in de aanpak van 
circulair bouwen is vooral de zoektocht 
naar materialen, langs sloopwerken en 
opslagloodsen. En het belangrijkste is de 
enthousiaste en open samenwerking 
tussen architect, aannemer, gemeente, 
exploitant en buurtbewoners met als 
motto ‘We leren door te doen’.”

Foto Coco Broeken
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 Coronacrisis  Centrum voor revalidatie en 
reumatologie in Amsterdam Reade 
opende aan het begin van de coronacrisis 
een speciale COVID-revalidatie-unit. Daar-
voor waren veel beschermingsmiddelen 
nodig. Veel van deze beschermingsmidde-
len zijn van plastic en voor eenmalig ge-
bruik. Reade greep de crisis aan om 
oplossingen te zoeken op het gebied van 
herbruikbare beschermende kleding.

Amsterdammers

Hergebruik

Herbruikbare beschermende kleding voelt als een ‘tweede uniform’

Katja Hoorn van Reade: “In het begin 
van de crisis was ons belangrijkste 
doel het plotselinge probleem van te 
weinig beschermingsmiddelen op te 
lossen. Tegelijkertijd zagen we dit als 
kans om een eerste stap te zetten naar 
meer circulaire beschermingsmidde-
len. Want alleen in Nederland worden 
per week al 6 miljoen beschermende 
plastic schorten gebruikt en wegge-
gooid. Verschillende organisaties hiel-
pen ons met het vinden van 
oplossingen om de tekorten tegen te 
gaan, zoals het hergebruiken van oude 
OK-jassen en katoenen overhemden.” 
 
Schorten van overhemden 
Om de eerste tekorten aan wegwerp-
schorten op te vangen, stelden ver-
schillende organisaties bestaand 
textiel beschikbaar, zoals oude OK-
jassen, laboratoriumjassen, overhem-
den en overalls. Daarnaast werden van 
overhemden schorten gemaakt. Deze 
circulaire schorten werden in een 
proef getest door zorgprofessionals 
van Reade. 
 
Zorginstellingen doen mee met proef 
Tijdens de proef verzamelde Reade 

feedback om de circulaire schorten 
veiliger en comfortabel te maken. 
Het doel van de proef is om de hui-
dige plastic schorten, die eenmalig 
worden gebruikt, te vervangen en 
ook na de coronacrisis te blijven ge-
bruiken. De circulaire schorten wor-
den door meerdere zorginstellingen 
getest, zoals het OLVG. 
 
‘Regenjas fijner dan plastic poncho’ 
Kiki Drion, kwaliteitsadviseur 
Reade. “In de ontwikkeling van her-
bruikbare beschermende kleding 

3 Amsterdammers over duurzaamheid

Colofon 
Special duurzaamheid, september 2020 
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staat veiligheid op nummer 1, ge-
volgd door draagcomfort. De circu-
laire en wasbare beschermende 
kleding voelt meer als een ‘tweede 
uniform’. Dit kan je vergelijken met 

een goede regenjas of een plastic pon-
cho, dat voelt toch anders. En dan is de 
regenjas fijner.”  
 
www.reade.nl

Foto Reade

Bente (36) 
“Ik heb op de Postjesweg een winkel in tweedehands 
kinderkleding. Ik verkoop ook nieuw speelgoed, dan let 
ik erop dat het handgemaakt is, of van duurzaam mate-
riaal. Mijn moeder heeft al 20 jaar een tweedehands 
winkel in de Jordaan, dus bij mij is het met de paplepel 
ingegoten. Of ik verder nog iets duurzaams doe? Nou, 
op m’n balkon heb ik een moestuintje. Vooral kruiden 
doen het goed. Het is me tot nu toe 1 keer gelukt om een 
goeie tomatenplant te kweken. Komkommers probeer 
ik ook, maar die komen er meestal uit als een soort mis-
lukte augurkjes.”

Kamal (43) 
“Vlakbij mijn huis staat een container voor plastic, dat 
lever ik gescheiden in. Papier en glas hou ik ook apart. Er 
zijn helaas veel mensen die hun vuilniszakken naast de 
container zetten. Dan word ik ’s ochtends wakker ge-
schreeuwd door de meeuwen. Vroeger stonden hier in 
de buurt ook bakken waar je batterijen en lampen in kon 
gooien, maar die zijn nu weg. Dat vind ik jammer. Oh, 
moet ik ook op de foto? Dan hou ik die kleine even voor 
m’n gezicht. Anders heb ik straks ruzie met de vuilnis-
mannen omdat ik geklaagd heb over het afval, haha.”

Sinem (38) 
“De laatste jaren eet ik steeds minder vlees, omdat de 
vleesindustrie slecht is voor het milieu. En áls we een 
keer vlees eten, dan is het biologisch. Dan weet ik in 
ieder geval dat het dier geen rotleven heeft gehad. Ver-
der koop ik veel spullen voor mijn kinderen via Markt-
plaats. De kinderwagen bijvoorbeeld, die heb ik zo goed 
als nieuw opgehaald bij een villa in Hilversum. Spullen 
die ik niet meer nodig heb, verkoop ik weer door. Of ik 
breng ze naar de kringloopwinkel. En ik spaar lege wc-
rollen om mee te knutselen, telt dat ook?”

Als u wilt weten wat de  gemeente Amsterdam zelf doet  aan duurzaamheid, kijk dan op www.amsterdam.nl/greenoffice.


