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  “We streven ernaar om de groene koploper van 
Nederland en Europa te worden. Het vraagt 
dat we kiezen voor aardgasvrije wijken, voor 

verdere verduurzaming en energiebesparing en het 
verbeteren van de luchtkwaliteit.”  

 (Gemeente Amsterdam)
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Amsterdam levert de komende jaren een 
serieuze bijdrage aan het behalen van de Parijse 
klimaatdoelstellingen – in 2030 reduceert de stad zijn 
CO2-uitstoot met 55%, in 2050 zelfs met 95% (ten 
opzichte van het niveau van 1990). In lijn daarmee is 
de hoofdstad in 2040 volledig van het aardgas af. Om 
deze doelstellingen te verwezenlijken, moet een aantal 
ingrijpende maatregelen genomen worden. 

Projectambitie Amsterdam Zuidoost
Het bestuur van zowel Amsterdam als het stadsdeel zal 
de komende jaren aandacht en focus hebben op het 
gebied van de energietransitie. Het doel is dat Zuidoost 
gaat bijdragen aan de ambities uit het coalitieakkoord. 
Het streven is echter om in Zuidoost een stap verder 
te gaan dan het coalitieakkoord. Daarvoor wordt er 
de komende jaren in Zuidoost ingezet op een sociale 
energietransitie. Hiertoe behoort de doelstelling dat 
er in het stadsdeel meer energie wordt opgewekt 
door bijvoorbeeld zoveel mogelijk gebouwen 
energieleverend te maken in plaats van energieneutraal. 
Bewoners met een kleine beurs profiteren met lagere 
energierekeningen van de extra opgewekte energie 
of vanwege de extra bespaarde energie door hybride 
warmtepompen of extra ‘schil’, waardoor ze er 
financieel op vooruit gaan. 

De energietransitie biedt kansen om opgaven als 
klimaatadaptatie integraal aan te pakken. Het is 
belangrijk dat de energietransitie samen met bewoners 
en andere stakeholders wordt vormgegeven.

Het stadsdeel Zuidoost is een gebied waarin een grote 
diversiteit te vinden is. Zo is er in Zuidoost zowel ruimte 
voor hoofdkantoren van grote bedrijven in de financiële 
sector als kleinschalige detailhandel en garages. Het 
Academisch Medisch Centrum (AMC), de Johan Cruijff 
Arena en de Bijlmer zijn belangrijke identiteitsdragers 
in het gebied. Rondom het AMC zijn zorg gerelateerde 
bedrijven te vinden en rond de Johan Cruijff Arena heeft 
zich een divers aanbod aan leisure en entertainment 
gevestigd. De bewoners van Zuidoost worden 
gekenmerkt door een grote rijkdom aan culturele 
achtergronden. Het merendeel van de woningen in 
Zuidoost is in het bezit van woningcorporaties. In de 
komende jaren wordt ingezet op het realiseren van een 
goede mix tussen wonen, recreatie, detailhandel en 
werken. Zuidoost heeft ook op het gebied van recreatie 
en verblijfskwaliteit een divers aanbod. Er zijn mooie 
parken met goed onderhouden fietsverbindingen en er 
zijn veel openbare sportvoorzieningen te vinden.  

De ambitie voor het stadsdeel Zuidoost is om in 2040 
energieneutraal te zijn en de bijbehorende CO2 uitstoot 
van energie tot een minimum te beperken. Zuidoost 
zal hiervoor de komende jaren een grote transformatie 
ondergaan. De energietransitie wordt ingezet om 
een gezond leefklimaat  inclusief en energieneutraal 
stadsdeel te realiseren. 

Het huidige energiegebruik in 
Amsterdam Zuidoost is 4,8 PJ 
elektriciteit en 2,4 PJ warmte. 

Getallen uit: Masterplan Energie - 
Amsterdam Zuidoost (2017)
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SOCIAAL-ECONOMISCH EFFECT
Besparing

Om de ambitie vorm te geven is een 
quickscan gemaakt waarin met behulp 
van tien bouwstenen een voorzet wordt 
gedaan op een mogelijke invulling van 
een energieneutraal Amsterdam Zuidoost. 
Hieronder worden de bouwstenen 
toegelicht gevolgd door een sprekende 
beschrijving van Amsterdam Zuidoost in 
2040. 

De visie Zuidoost energieneutraal 2040 
is opgebouwd uit tien bouwstenen. De 
bouwstenen zijn onderling verbonden en 
vormen samen het bedieningspaneel van 
de energietransitie. De gidsprincipes uit het 
‘Masterplan Energie – Amsterdam Zuidoost’ 
(2017) vormen de basis. 

Energie besparing 
Energie besparen op de huidige woningvoorraad: 
isoleren, energiezuinig renoveren, bewustwording 
gebruik, energiezuinigere producten: realiseren 
van labelstappen. In totaal gaan we uit van 30% 
besparing op de huidige energiebehoefte. (referentie 
Drechtsteden)

 > Renoveren van circa 12.800 woningen in slechte 
staat en lage energetische waarde (32% van 
totale woningvoorraad) van gemiddeld label E / D 
naar B en indien mogelijke naar NOM+

 > Energiebesparing op de huidige kantoren en 
bedrijvenvoorraad 

 > Besparen op energieverbruik ten behoeve van 
mobiliteit

 > Zuiniger omgaan met energie door gebruikers. Dit 
vraagt om goede integratie en samenwerking.

 > De QuickFit-methode: 50% besparing op het 
gasverbruik door grootschalige (coöperatieve) inkoop 
van hybridewarmtepompen, in combinatie met 
kierdichting. Voor 5.000-15.000 woningen. Investering: 
13-37 miljoen Euro.

 > Uitkoppeling datacenters (data besparing 1 PJ). 

BOUWSTENEN 
VISIE ENERGIENEUTRAAL 
AMSTERDAM ZUIDOOST 2040 

Investering: 
520 miljoen euro

Toegevoegde waarde (afzet): 
294 miljoen euro (a.g.v. investering)
135 miljoen euro (exploitatie)

Werkgelegenheid: 
5598 fte (a.g.v. investering)
198 fte (exploitatie)

Bron: E-PROG m.b.v. CBS/NEV(2017), bewerking 
Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies BV

Productiewaarde (omzet): 
706 miljoen euro (a.g.v. investering)
183 miljoen euro (exploitatie)
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Zuidoost van het gas af
De beschikbaarheid van een warmte alternatief: 
Het warmtenet uitbreiden / koppelen aan andere 
warmtenetten en het aanboren van nieuwe bronnen 
zoals bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte, 
groengas, waterstof, oppervlakte water, zonneboilers, 
geothermie, warmte uit oppervlakte water en 
grootschalige toepassing van WKO-systemen. 
Hiervoor worden smart grids voor elektra en warmte en 
koude gerealiseerd. In Zuidoost willen we ook ruimte 
maken voor het aanwenden van nieuwe bronnen, 
zoals hedendaags groengas, gemaakt middels 
hogedrukvergisting uit rioolwater en groente-, fruit- en 
etensresten. Hiervoor hoeft geen nieuwe smart grid te 
worden gerealiseerd, want het bestaande gasnet kan 
voor dit groengas worden benut. Dit levert een enorme 
maatschappelijke kostenbesparing zonder nieuwe 
investering in nieuwe CV ketels.

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van 
Zuidoost is dat de bewoners optimaal wooncomfort 
krijgen tegen de laagste kosten en minimale belasting 
van het milieu.

Sociale energietransitie bestaande bouw
Stadsdeel Zuidoost wordt gekenmerkt door een 
relatief hoge graad van armoede, werkloosheid en 
laaggeletterdheid. De situatie is sinds de jaren tachtig 
wel sterk verbeterd. De woningvoorraad is sterk 
verbeterd, maar nog steeds is veel hoogbouw slecht 
geïsoleerd, waardoor bewoners met een kleine beurs 
veel geld kwijt zijn aan energiekosten. Aan de andere 
kant vindt zich in Zuidoost veel bedrijvigheid, met als 
icoon de Johan Cruijff ArenA. Deze twee ‘werelden’ 
worden gescheiden door het spoor- en metrotraject 
(backbone) dat door Zuidoost loopt. Stadsdeel Zuidoost 
biedt kansen om verduurzaming samen te laten gaan 
met armoedebestrijding en sociale verbetering, door 
woningisolatie, zonnepanelen via de subsidieregelingen 
zoals de postcoderoosregeling en bewustwording en 
verbeteren sociale cohesie onder andere via lokale 
groeninitiatieven. Ook valt te denken aan initiatieven 
gericht op het inzamelen van groente-, fruit- en 
etensresten voor groengas. 

Economisch effect bestaande bouw
Het sociaal-economisch effect voor de bewoners van 
Zuidoost in termen van investering, productiewaarde 
(omzet, maar ook exploitatie) wordt bereikt door de 
kansen van een nieuwe energieinfrastructuur voor de 
nieuwbouw te benutten voor de bestaande bouw. Op 
deze manier kan de energietransitie van de bestaande 
bouw sneller verlopen. 

Door bijvoorbeeld de warmtestructuren door te trekken 
naar de bestaande bouw - die minder goed geïsoleerd 
is - kan een gevelrenovatie (thermische schil) op een 
later tijdstip plaats vinden en worden kosten bespaard. 
Een ander voorbeeld van een kans voor een sociale 
energietransitie is wanneer  restwarmte van datacenters 
aan een (open) warmtenet wordt gekoppeld, zodat 
deze lage,- of middentemperatuurwarmte naar de 
nieuw bouw kan worden geëxporteerd. Op deze manier 
komt de hoge temperatuur warmte beschikbaar voor de 
bestaande bouw. 

Doordat daarnaast de kabels en leidingen opnieuw 
worden geordend voor de nieuwbouwprojecten 
ontstaat een kans  om in dezelfde operatie het maaiveld 
meer te voorzien van groen, fiets,- en wandelpaden. 
Zodoende profiteren alle bewoners van een dergelijke 
ontwikkeling.
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Lokale opwekking
Elektriciteit   

 > Zonneweiden in het buitengebied/
energielandschap: maximaal landschappelijk 
inpasbaar 208 hectare, opwekking: 0,42 PJ (er van 
uitgaande dat 1 hectare 0,002 PJ opwekt) 

 > Zonnepanelen op 60% van de beschikbare daken 
(1,4 km2). Het opwekken van energie op daken 
kan worden gecombineerd met groene daken. 
Hiermee kan maximaal 0,73 PJ worden opgewekt. 
Dit levert energie op voor 57.350 huishoudens (bij 
een gemiddeld gebruik van 3.500 kwh per jaar per 
huishouden)

 > Windenergie in buitengebied: 12 landschappelijk 
inpasbare molens langs het Amsterdam-
Rijnkanaal,10 molens langs de A2 en 4 molens 
in de buurt van het AMC (totaal 26 molens, 93,6 
MW). Hiermee kan maximaal 0,94 PJ worden 
opgewekt.  

Warmte
 > Geothermie: kansen voor diepe geothermie bij het 

AMC en bij de Diemercentrale. Omdat er niet veel 
bekend is over de potentie van de ondergrond 
in Zuidoost is het kansrijk om aan te sluiten bij 
lopende onderzoeken, bijvoorbeeld het onderzoek 
naar de potentie van geothermie in de Greenport. 
Door middel van samenwerking met de Greenport, 
kunnen kosten voor proefboringen bespaard 
worden. Met de kennis van nu lijkt het gebied 
Zuidoost kansrijk voor geothermie. Er wordt ingezet 
op twee geothermische bronnen die een besparing 
leveren van 4 tot 5 miljoen m³ aardgas (LTO 
Noord, 2010). Eén boring bij de Diemercentrale 
en één boring bij het AMC. Beiden hebben ze een 
thermisch vermogen van 5MW. In totaal leveren 
twee bronnen ongeveer 0,32 PJ.  

 > Winning van warmte uit oppervlakte water. 
Bijkomend effect is een verbetering in waterkwaliteit 
(Deltares & IF Technology). 

 > Restwarmte is in overmaat aanwezig bij bedrijven, 
datacentra en fabrieken in het gebied en in de 
omgeving. Er is een potentieel van meer dan 4 PJ  
aan restwarmte beschikbaar. Dit is meer dan 
de warmtevraag in Zuidoost. Het overschot aan 
warmte kan elders in Amsterdam worden benut. 

 > Groengas kan in overmaat geproduceerd worden 
uit rioolwater en groente- fruit en etensresten. 
Voor alleen al Gaasperdam (met 5.000-13.000 
riool aansluitingen) is een potentieel aan groengas 
beschikbaar van 50% van de huidige benodigde 
hoeveelheid aardgas (voor warmte, koken en 
douchen), zeker als overtollige energie uit PV of 
wind ook nog eens in waterstof wordt omgezet en 
ingevoed in de hogedrukvergister (om zo de CO2 
te binden tot extra CH4). Juist door de combinatie 
met hybride warmtepompen kan zo een volledig 
aardgasvrije situatie gecreëerd worden, zonder 
dat de gasinfrastructuur, zowel in de wijk als in de 
woning zelf ,hoeft te worden aangepast. Sterker 
nog: bijkomend voordeel van de Nederlandse 
gasinfrastructuur is dat het groengas dat in de 
zomer lokaal geproduceerd wordt  gewoon in de 
gasinfrastructuur elders kan worden opgeslagen. 
Een soort ‘warmte’-batterij voor de winter.

Koude 
 > Uit Ouderkerkerplas en Gaasperplas. 
 > Toepassing van koeling concepten als ‘Oxycom’ in 

bijvoorbeeld de Bijlmerflats. (Oxycom)

7



Investering: 
398 miljoen euro

Toegevoegde waarde (afzet): 
166 miljoen euro (a.g.v. investering)
121 miljoen euro (exploitatie)

Werkgelegenheid: 
1117 fte (a.g.v. investering)
114 fte (exploitatie)

Wind energie

Productiewaarde (omzet): 
479 miljoen euro (a.g.v. investering)
167 miljoen euro (exploitatie)

Investering: 
128 miljoen euro

Toegevoegde waarde (afzet): 
94 miljoen euro (a.g.v. investering)
13 miljoen euro (exploitatie)

Werkgelegenheid: 
1243 fte (a.g.v. investering)
65 fte (exploitatie)

Zonne-energie

Productiewaarde (omzet): 
241 miljoen euro (a.g.v. investering) 
13 miljoen euro (exploitatie) 

Bron: E-PROG m.b.v. CBS/NEV(2017), 
bewerking Rienstra Beleidsonderzoek en 
Beleidsadvies BV

Investering: 
14 miljoen euro

Toegevoegde waarde (afzet): 
7 miljoen euro (a.g.v. investering)
1 miljoen euro (exploitatie)

Werkgelegenheid: 
88 fte (a.g.v. investering)
19 fte (exploitatie)

Geothermie

Productiewaarde (omzet): 
18 miljoen euro (a.g.v. investering)
3 miljoen euro (exploitatie)

SOCIAAL-ECONOMISCH EFFECT
Energieopwekking

Het investeren in een verduurzaming 
van Zuidoost biedt kansen voor nieuwe 
werkgelegenheid in Zuidoost. Het realiseren 
van windenergie zal vooral  werkgelegenheid 
buiten de regio bieden, maar investeringen in 
zonne-energie en renovatie naar bijvoorbeeld 
‘nul op de meter’ zal naar verwachting 
veel lokale werkgelegenheid bieden. Rond 
energiebesparing en duurzame energie 
ontstaan namelijk in een rap tempo nieuwe 
oplossingen, producten en markten. 
Tegelijkertijd zien we dat er juist in sectoren 
gericht op fossiele energie banen verdwijnen. 
Per saldo leiden de maatregelen uit het 
Energieakkoord tot 2020 tot circa 76.000 
extra voltijdbanen, zo stelt de Nationale 
energieverkenning. In Zuidoost zou dit naar 
schatting ruim 1200 extra banen kunnen 
opleveren. Daarnaast ligt er een gigantische 
opgave om bestaande woningen duurzaam te 
renoveren. In de bouwsector is een groot tekort 
aan onder meer installateurs, elektrotechnici 
als bouwvakkers die hiervoor hard nodig zijn;in 
2018 al 15.000 vacatures (bron: Branche 
organisatie UNETO VNI). Aansluiting met 
opleidingsinstituten en het koppelen van 
werkzoekenden biedt zodoende grote kansen 
voor Zuidoost. 

GroenGas 
Investering in Hogedrukvergister 
(volgens methode AH2PD):  
18 miljoen Euro (excl. opstalkosten)
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Investering in duurzame opwekking 
buiten Amsterdam Zuidoost 
Inkopen van duurzaam opgewekte elektriciteit. 
Bijvoorbeeld uit nabijgelegen provincies (wind uit 
Flevoland) of wind van de Noordzee.

Gezondheid & groen
De transformatie van Amstel III betekent een forse 
intensivering van het bebouwd oppervlak. Daarbij is 
aandacht nodig voor klimaatopgaven als hittestress 
en extreme regenval. Het inzetten op groene gevels, 
groene daken en een landschapsplan voor de openbare 
ruimte kunnen bijdragen aan het oplossen van deze 
klimaatopgaven.

Gezondheid staat ook voor het beschikbaar zijn van 
schone lucht en het investeren in biodiversiteit en 
water- en natuurkwaliteit. Het huidige verkeerssysteem 
in Amsterdam ZO (scheiding tussen snel en 
langzaamverkeer) biedt met het oog op deze opgaven 
veel kansen. Wanneer er op een goede manier wordt 
geïnvesteerd kan dit systeem versterkt worden: 
meer ruimte voor een hoogwaardig OV-systeem en 
nog minder ruimte voor de auto door toevoeging 
van extra parken, waterlopen en snelfietspaden. 
De huidige groenstructuur in combinatie met het 
langzaamverkeersysteem biedt eveneens kansen 
voor bijvoorbeeld het inzetten van het landschap rond 
het AMC ten behoeve van het herstel en vitaliteit van 
bezoekers (speciale kruiden en bloemenmix).

Openbare ruimte in Zuidoost als groene long 
het gezonde leefklimaat. 

 > Verbetering van het woongenot en openbare 
ruimte: Kwaliteitsimpuls voor de buurten. 

 > Vanuit de oorspronkelijke gedachten van de 
Bijlmer: een veiligere en gezondere woonsituatie, 
als antwoord op de steeds meer verstikkende 
binnenstad. 

 > Karakteristiek voor Zuidoost is de water- en 
groenstructuur. Met de ondertunneling van de A9 
is deze structuur verder uit te breiden. Inzetten 
op grotere biodiversiteit, natuurwaarden en 
waterkwaliteit.

 > Investeren in een gezonde leefomgeving. Ruimte 
om te ademen. Ruimte voor sport, beweging en 
recreatie.

 > Een natuur inclusieve stad: ruimte voor diversiteit 
en ecologie. Bijvoorbeeld gierzwaluwnesten 
geïntegreerd in nieuwbouw gevels.

 > Met de voltooiing van de 
Gaasperdammerwegtunnel is er een fysieke 
ecologische verbinding gemaakt tussen 
Gaasperdam en Bijlmer.  

Circulaire HUB’s 
 > Circulaire HUB per wijk/ buurt: Vrijkomende (bouw)

materialen direct doorzetten in een volgend project. 
Dit door middel van een nieuwe fysiek hub met 
opslag van materialen, of een integratie in een 
bestaande opslag. Bijvoorbeeld een bouwmarkt 
die circulaire producten in het assortiment gaat 
opnemen.  

 > Inzamelpunten voor GFE (groente- fruit en 
etensresten (naar het voorbeeld van IJburg) en 
TuinafvalBouwlocaties als circulaire hub: de plekken 
waar gesloopt of gerenoveerd gaat worden inzetten 
als circulaire HUB.  

 > Nieuwbouwprojecten verplichten materiaal af te 
nemen van de HUB. 

 > Gemeentewerf als circulaire HUB. 
 > Waterzuivering als circulaire HUB.
 > Een circulaire HUB in Amstel III en in Arenapoort. 

 

9



Systemen
Smartgrid electriciteit
Omdat de elektriciteitsvraag en het aanbod sterk zullen 
toenemen moet de elektrische infrastructuur worden 
verzwaard. Het netwerk moet altijd stabiel en leverings-
zeker zijn. Vooral op piekmomenten van gebruik of 
levering kan dit problematisch zijn. Daarom is het nodig 
om energiebuffers toe te voegen. Dit zijn batterijen in 
alle soorten en maten bijvoorbeeld de elektrische auto 
met accu en smart charging, een brandstofcel, het 
huis of de buurtbatterij. Een mogelijkheid is ook door 
de koppeling met de Groengas hogedrukvergister een 
electrolyzer te installeren kan op piekmomenten de 
overtollige zonne- en windenergie grootschalig omgezet 
worden in H2 voor extra groengas opwek. Zo neemt 
ook de druk op het electriciteitsnet af.

Energiezuinig mobiliteitssysteem
 > Het maken van mobiliteitshub’s rondom de 

stations: verdichting, ontmoetingsplekken en 
overstapplekken voor de last mile. 

 > Oplaadplekken in combinatie met datacentra. 
Doordat de zware ondergrondse infrastructuur al bij 
de datacentra in de buurt ligt is het interessant om 
daar in de buurt ook een laadplek te realiseren. 

 > Waterstof tankstation faciliteren in de 
bedrijvenstrook van Amstel III.

 > Twee oude Bijlmergarages als ‘funfactor’ in de wijk. 
Bijvoorbeeld als buurtaccu in combinatie met een 
groente en fruittuin op het dak. 

 > Het bestaande infrasysteem inzetten om door 
te bouwen aan een slimmer mobiliteitssysteem 
voor de toekomst. Bijvoorbeeld door gecodeerde 
verkeerscamera’s die door algoritmes leren hoe je 
de infrastructuur slimmer in de spits kan inzetten. 
Maar ook door de GPS en sensor communicatie 
te gebruiken om actuele kritieke situaties zoals 
ongelukken en pieken met bouwlogistiek, de 
verkeerstromen bij te sturen m.b.v een digital twin.

 > Inzetten op het faciliteren van nieuwe 
mobiliteitsconcepten zoals bijvoorbeeld Mobility as 
a Service (MAAS) en deelauto’s/fietsen/brommers.

Smartgrid warmte
In Amstel III wordt met het steeds verder uitrollende 
groene warmtenet toegewerkt naar een intelligent net, 
oftewel een Smart Grid. Slimme meters op dit net 
stemmen de (groene) warmtevraag en -aanbod op 
elkaar af. Bronnen als WKO’s en datacenters kunnen dit 
net gaan voeden en worden zo (rest)warmteleveranciers 
die kan worden afgezet in het  warmtenet. Op deze 
manier wordt de capaciteit van het net vergroot, zodat 
meer woningen aangesloten kunnen worden. Het 
warmtenet zal opgedeeld worden in LageTemperatuur 
(LT), MiddenTemperatuur (MT) en Hogetemperatuur 
(HT). 

Op deze manier verduurzamen datacenters hun 
bedrijfsvoering, omdat zij hun warmte nu kunnen 
aanbieden voor ‘duurzaam hergebruik’. Bovendien 
krijgen datacenters hiermee koudere temperatuur 
terug geleverd, zodat zij geld besparen voor hun 
koeling. Voor de gemeente ten slotte, is de inzet van 
restwarmte van de lokale industrie eveneens voordelig. 
Amsterdam kan daarmee namelijk concurrerender zijn 
in het aantrekken van werkgelegenheid. Tenslotte biedt 
de benutting van restwarmte kansen voor de sociale 
energietransitie doordat minder goed geïsoleerde 
woningen meeprofiteren als ze een aansluiting op 
deze restwarmteleiding krijgen en zodoende de 
energiekosten in de toekomst  kunnen dalen.

Energiezuinig logistieksysteem
De komende jaren wordt er veel gebouwd aan de 
uit-/inbreiding van Amsterdam Zuidoost. Zuidoost 
heeft hoge ambities als het gaat om de leefbaarheid 
en bereikbaarheid van het gebied, tijdens en na de 
bouw. Door middel van slimme bouwlogistiek wordt 
er de komende jaren gebouwd aan en in een leefbaar 
Zuidoost. Daarvoor wordt ingezet op:

 > Het opzetten van een slim logistiek systeem voor 
bouwgerelateerd verkeer. De focus moet liggen 
op minder mobiliteitsbewegingen, het spreiden 
van vervoersbewegingen zowel in tijd als over 
modaliteiten, de inzet van schonere voertuigen en 
het verkorten van de duur van overlast.

 > Samenwerking tussen verschillende bouwlocaties 
met betrekking tot (tijdelijke) bouwmaterialen 
depots, hergebruik van materialen, off-site 
bouwmethodes en levering van goederen.

 > Pakketservice op specifieke locaties in de wijken 
faciliteren (bijv. zoals DHL Rotterdam).
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Sociaal maatschappelijke investering 
De energiebesparende maatregelen en 
energieopwekkende (collectieve) maatregelen in de 
woonbuurten leiden tot een lagere energierekening voor 
de bewoners. Naast een lagere energie rekening kan 
ook de buitenruimte en omgeving worden verbeterd 
omdat de huidige kabels en leidingen in de ondergrond 
worden vervangen.

Een dergelijke sociale energietransitie is zodoende te 
bereiken door maximaal op zoek te gaan naar synergie 
tussen:  

 > Functionaliteit (de gebruikerswaarde),
 > Belevingswaarde (attractiviteit en identiteit) en
 > Toekomstwaarde (duurzaamheid).

Zo kan de energietransitie ook voor mensen die het wat 
moeilijker hebben, bijdragen aan een beter leven en 
extra kansen bieden voor de volgende generatie. Deze 
aanpak maakt Amsterdam Zuidoost hét voorbeeld van 
sociale energietransitie. 
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VISIE AMSTERDAM ZUIDOOST 
ENERGIENEUTRAAL 2040

LEGENDA

Duurzame renovatie

Duurzame zelfbouw

Sloop / nieuwbouw
energieleverend

Datacenter i.c.m.
oplaadpunten

Waste to energie
met OAT

Circulaire HUB

Living Machine
waterzuivering

Onderstation

Waterstof 
tankpunt / buffer

Groengas

Geothermieboring
2 km diep

Windturbine 
3 MW

Grootschalige 
zonne-weide
25 hectare

Het is 2040: Amsterdam Zuidoost is 
energieneutraal. Er is een gezonde balans 
tussen de energie die verbruikt wordt om 
comfortabel te leven en de hoeveelheid 
duurzaam opgewekte energie. De duurzame 
energie wordt opgewekt door diverse 
oplossingen. Een belangrijk uitgangspunt bij de 
ontwikkeling van deze wijk is dat de toekomstige 
bewoners optimaal wooncomfort krijgen tegen 
de laagste kosten en minimale belasting van het 
milieu. Zuidoost profileert zich als de voorloper 
op het gebied van sociale energietransitie. 

Een uitgebreide beschrijving van dit perspectief 
vindt u op de volgende pagina’s.

PRAATPLAAT
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VISIE AMSTERDAM ZUIDOOST 
ENERGIENEUTRAAL 2040

ENERGIE-ICONEN

Het is 2040: Amsterdam Zuidoost is energieneutraal. Er 
is een gezonde balans tussen de energie die verbruikt 
wordt om comfortabel te leven en de hoeveelheid 
duurzaam opgewekte energie. De duurzame energie 
wordt opgewekt door diverse oplossingen.

Zuidoost profileert zich als de voorloper op het gebied 
van sociale energietransitie. De energietransitie is 
in Zuidoost samen met bewoners en stakeholders 
ingezet om een gezond, inclusief en energieneutraal 
stadsdeel te realiseren. Bewoners met een kleine beurs 
profiteren door een lagere energierekening direct van 
de transitie. Zij houden meer geld over om te investeren 
in bijvoorbeeld een sportabonnement of bijles voor hun 
kinderen. Zo wordt door middel van de energietransitie 
een gezonde basis gelegd voor de volgende generatie.

De woningcorporaties hebben hierin een belangrijk 
aandeel gehad door hun vastgoed op grote schaal te 
renoveren voor energieleverende of neutrale gebouwen. 
Samen met de gemeente is fors geïnvesteerd in de 
openbare ruimte om een aangename leefomgeving 
te realiseren. Hierdoor is de omgevingskwaliteit in 
Zuidoost enorm verbeterd. Het stadsdeel Zuidoost 
is hierdoor een gewilde locatie geworden voor de 
bestaande bewoners en woningzoekenden van diverse 
doelgroepen.

De openbare ruimte is in Zuidoost ingezet als bron 
voor duurzame energie. Zo wordt warmte gewonnen 
uit oppervlaktewater ten behoeve van de nabijgelegen 
buurten. Hierdoor wordt het oppervlaktewater koeler, 
waardoor de waterkwaliteit verbeterd en er minder 
kans is op kroosvorming, blauwalg en vissterfte. 
De verbetering van de waterkwaliteit verhoogt de 
biodiversiteit en landschappelijke waarden en helpt bij 
het voorkomen van hittestress. Dit heeft een positief 
effect op de verblijfskwaliteit van de wijken. 

Ook wordt restwarmte vanuit de datacentra en andere 
bedrijven in Amstel III geleverd aan het een lage 
temperatuur open warmte,- en koude net. Het AMC 
levert eveneens haar restwarmte aan het warmtenet. 
De warmtenetten van Amsterdam zijn in 2040 met 
elkaar verbonden. Daarnaast is er bij het AMC en de 
Diemercentrale een geothermische boring gerealiseerd. 
Deze zal worden gevoed met biomassa, datacenter 
warme en later via geothermische zodat het bestaande 
warmtenet gevoed met duurzame aardwarmte, zodat er 
bovendien een minimale CO2 uitstoot is.

In het buitengebied wordt energie opgewekt 
door middel van zonnevelden en windmolens. 
De zonnevelden (totaal ongeveer 200 hectare) 
liggen aan de rand van het stedelijk gebied en 
op de spoortaluds. Windturbines staan langs 
infrastructurele lijnen in strakke opstellingen die de 
ruimtelijke structuren versterken. Zo staan langs 
de A2 14 turbines en wordt het Amsterdam-
Rijnkanaal begeleid door twaalf turbines (totaal 
93,6 MW). 

Er wordt niet alleen energie opgewekt door 
zonnevelden en windmolens. Ook wordt er 
GroenGas opgewekt door gebruik te maken 
van riool en groente, fruit- en etensresten voor 
de productie van GroenGas, voor 5.000-13.000 
huishoudens (voor warmte, koken en douchen). 
Een optie is  tussen het AMC en de A9 langs de 
spoorlijn een groengasvergister te installeren. 
De installatie heeft een hoogte van 13 meter, 
een oppervlakte van 600 m² en kan ecologisch 
inpasbaar worden gemaakt in het landschap; hij 
maakt geen geluid en geeft geen stank.

Niet alleen in het landelijk gebied wordt energie 
opgewekt, ook het stedelijk gebied draagt 
zijn steentje bij. Zo is in Zuidoost 60% van de 
beschikbare daken voorzien van zonnepanelen, 
soms in combinatie met een groen dak. En is 
er in de Arenapoort naast het zonnedak en de 
buurtaccu ook een lokale waterzuivering en 
een ‘waste to energy’ omzetstation voor afval 
gerealiseerd. Het Amstel III gebied is in 2040 
getransformeerd naar een gemengd stedelijk 
milieu waarin de warmte uit kantoren en bedrijven 
in de avond wordt gebruikt voor het verwarmen 
van appartementen. 

Ook de openbare ruimte heeft een opknapbeurt 
gehad. Door meer ruimte te reserveren voor 
groen en water fungeert de openbare ruimte als 
klimaatbuffer die bijdraagt aan het oplossen van 
klimaatopgaven als hittestress en opvang van 
extreme regenval. Het gebied is door middel van 
hoogwaardig groene routes verbonden met de 
parken in de nabij gelegen woongebieden en is  
zo aangesloten op het groen blauwe systeem  
van Zuidoost.
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ENERGIE-ICONEN 
(Zie aparte bijlage)

Tot 2040 fungeren een aantal gebouwen en 
transformaties als icoon voor de energietransitie in 
Zuidoost. Een uitgebreide lijst vindt u in de bijlage. 

ENERGIEBALANS

Uit deze quickscan blijkt dat Amsterdam 
Zuidoost middels een forse investering in lokale 
energieopwekking en besparing energieneutraal kan 
worden. 

Amsterdam Zuidoost produceert meer warmte 
dan het gebruikt. Dit komt door de warmte uit de 
datacenters (potentieel meer dan 4 PJ warmte). Het 
stadsdeel kan met dit overschot een bijdrage leveren 
aan de warmtevraag van andere stadsdelen. 

1,68
pj

zONNEWEIDE 0,42 pj
zON OP DAK 0,73 pj

wINDENERGIE 0,94 pj
OVERIGE INITIATIEVEN 0,27 pj

uitkoppeling datacenters 
besparing van 1 pj

 
gEOTHERMIE 0,32 pj

rESTWARMTE 1,36 pj

30% 
1,68

pj

2,36 
pj

2,36 
pj

15



COLOFON

Visie Amsterdam Zuidoost energieneutraal 2040
Deze brochure is verzorgd door BVR adviseurs 
ruimtelijke ontwikkeling in samenwerking met 
Richard Ruitenbeek (Gemeente Amsterdam) en 
Gerlof Rienstra (Rienstra beleidsadvies). De brochure 
schetst een perspectief van mogelijke ingrepen om 
Amsterdam Zuidoost energieneutraal te maken. De 
teksten in deze brochure zijn niet vastgesteld door de 
Raad.
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