
buurt-initiatief aardgasvrij
22 januari 2021

Ardine Nicolaï: 
voorzitter energie-coöperatie MeerEnergie



Amsterdamse buurten 
Middenmeer – Watergraafsmeer in Amsterdam Oost 



CBS-buurten: 

Middenmeer-Noord 
Linnaeusparkbuurt 
Middenmeer-Zuid 
+ hoekje: sportpark MMZ 

AANSLUITING: 
circa 5000 woningen (WEQ’s) 





Watergraafsmeer - Middenmeer  



80% particulier bezit 
waarvan de helft verhuurd 

20% woningcorporaties  
plus wat bedrijvigheid & scholen 

bestaande bouw: 
. 
   +  eind 19e-eeuws 
   + 1920-1930 
   + na-oorlogs 

Opbouw van de buurt:  
5000 huishoudens 



29 oktober 2015 
energiebedrijf in eigen beheer

Ardine Nicolaï: voorzitter
Siward Zomer: secretaris
Job van der Grinten: techniek
Michiel Lensink: financiën

Mede- 
eigenaar- 

schap

Economische 
participatie 

van de leden
Democratisch 
zeggenschap

Winsten 
worden 

uitgekeerd 
aan leden en 
de omgeving

Oprichting coöperatie



DIGITAL REALTY

EQUINIX

Bron: 
restwarmte van datacenter 



Datacenter 
Equinix

Afstand bron tot rand van buurt: 1,5 km.



Bijeenkomsten 
met enthousiaste  
bewoners 



OIS-enquête •  9 van 10 bereid tot een kleine investering

•  88% is geïnteresseerd in een goed plan

•  Voorwaarden: 

! medezeggenschap over uitvoering (70%)

! medezeggenschap over leverancier (52%)

!  geen hogere kosten (52%)

!  positieve bijdrage aan het milieu

Wil de buurt dit wel?

Voorjaar 2018: 
4.731 huishoudens 



All Electric Warmtenet

€ 48.000
(grove raming)

€ 12.000
(grove raming)

Dus: kosten per woning bij warmtenet zijn veel lager  
dan bij “All Electric”

DWA-onderzoek: gemiddelde investering per woning:

Is er geen beter alternatief?



Aan de slag! 





Met wie werken we 
samen? 

25 april 2018: intentie-overeenkomst 



Ons netwerk



vast/flexibel 
recht inkoop warmte 

om niet 

Klanten 

Leden 

Kapitaal 

rendement 

Rekening 

MeerEnergie U.A. 

Potentële partner Potentiële partner +/- 50 % Firan 

kapitaal 

energie-tarief 
(NMDA) 

Opzet warmte-coöperatie

Bron Infra Levering 

kapitaal / 
concessie? Winst? 

kapitaal 
0-50% / 
concessie? 

winst? kapitaal winst 

contract uitvoering 
kapitaal 
50-100% winst inkoop dienst 



Datacenter 
Equinix

Gemeente gaat graven in deelgebied



Datacenter 
Equinix 

Afstand bron tot rand van buurt: 2 km.



• Datacenter:  wil koeling, warmte doneren & verbinding met samenleving

• Overheid:    wil beëindiging gasgebruik

• Gemeente:    heeft grote ambities voor aardgasvrij

• Gemeente:    streeft naar warmtenet in eigen beheer van bewoners; 
    (dit is overeengekomen in het in het coalitie-akkoord) 

• Bewoners:    willen een warmtenet dat hun eigen belangen voorop stelt     
    en zetten zich toegewijd in voor ontwikkeling warmtenet 
        van en voor bewoners, in eigen beheer

Iedereen wil dit!



• Gemeente: - formaliseren samenwerking;  
 - vergunningen, subsidie, garanties? 
 - gezamenlijke planning graafwerk (onderhoud)  
 - optuigen team t.b.v. van specifiek ons project 

• Equinix - afspraken over uitwisseling warmte-koude 
 - delen technische kennis  (t.b.v. uitkoppeling) 
   - medewerking uitkoppeling; locatie, pompen?

• Firan: - kennis ontwikkelen en delen 
 - ontwikkeling infra 

Iedereen wil dit!  Maar hoe??



Op naar de samenwerking van de toekomst

Tijd voor vragen!


