Verslag seminar Energie Lab Zuidoost
Sociale energietransitie: lessen uit de praktijk

Op 11 april 2022 heeft het seminar van het Energie Lab Zuidoost plaatsgevonden. Dit event
was een vervolg op het kick-off event op 9 maart 2021 en bouwt voort op de structurele
samenwerking tussen wetenschappers, gemeente Amsterdam en betrokken organisaties in
Amsterdam Zuidoost. In dit seminar hebben diverse partners van het Energie Lab Zuidoost
teruggeblikt op de resultaten van afgelopen jaar en gereflecteerd op de geleerde lessen uit
de praktijk in drie parallelsessies.
Daarnaast heeft het seminar de verbindingen tussen praktijk en wetenschap versterkt.
Hieronder volgt een verslag van de drie sessies. Alle uitkomsten zijn daarnaast
gedocumenteerd op het openresearch platform.

Korte living lab presentaties tijdens de plenaire sessie | 11 april 2022 | HvA Fraijlemaborg

>> Op zoek naar de onzichtbare kracht van Zuidoost
Discussies over de energietransitie in Amsterdam Zuidoost gaan vaak over arme en werkloze
bewoners met weinig vertrouwen in de instanties die ook iets aan de veranderingen moeten
overhouden. Dat is deels terecht, maar ontneemt het zicht op groepen bewoners uit
Zuidoost die succesvol zijn en die kunnen bijdragen aan de energietransitie. Daarnaast zijn
er bepaalde groepen die de overheid moeilijk weet te bereiken. In deze parallelsessie zijn
we samen met Andro Bottse van stichting CoForce, Stan Majoor van de HvA en Imrat
Verhoeven van de UvA opzoek gegaan naar deze mensen.
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Bevindingen parallelsessie:
•

Het is lastig om bewoners van Zuidoost te betrekken. Hier zijn verschillende redenen
voor: taalbarrières, weinig vertrouwen in de overheid, veel verschillende groepen.

•

De energietransitie is niet populair onder bewoners van Zuidoost, doordat zij vaak
bezig zijn met overleven of een gebrek aan kennis en weinig vertrouwen hebben in
instanties.

•

Het beeld dat er is van de Bijlmer is niet meer van deze tijd. De cijfers en resultaten
geven continu aan dat het een kansarm stadsdeel is. De kracht van Zuidoost komt
weinig in uiting, zoals de succesvolle ondernemers en de vele buurtinitiatieven.

•

We moeten kijken naar de positieve kanten van het stadsdeel: het is een kansrijk
stadsdeel met ondernemende mensen en er is eigenaarschap. Er zijn zoveel
netwerken en krachten in Zuidoost die gebruikt kunnen worden.

•

Doe een beroep op de mensen die het goed hebben en laat hen bijdragen. Mensen
die succesvol zijn binnen het stadsdeel horen het voortouw te nemen. Ga samen met
hen langs de deuren om mensen te betrekken die het nodig hebben.

•

We moeten eerst beginnen met een sociale transitie, gevolgd door de
energietransitie en uiteindelijk de sociale energietransitie. Zet mensen die bekend
zijn in de buurt in om de informatie over de transitie te delen.

•

Co-Force probeert de energietransitie een gezicht te geven. Enerzijds maken zij
mensen enthousiast om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing en duurzame
energieopwekking en anderzijds helpen ze bewoners bij het vinden van organisaties
die hen verder kunnen helpen met het verduurzamen van hun huis en buurt.

Ervaringen met de gemeente
•

Communicatie vanuit de gemeente moet anders. Volgens Virgil, zelfstandig
ondernemer uit Zuidoost, werkt mond tot mond het beste in Zuidoost maar ook de
inzet van sociale media en podcasts. Momenteel wordt er veel ingezet op
bijvoorbeeld informatieavonden en flyers, echter is de belangstelling hiervoor gering
en eindigen de flyers vaak in de prullenbak.

•

Er is een nieuwe vorm van een samenwerkingsverband nodig tussen bewoners en
verschillende instituties om de kracht van Zuidoost te benutten en een sociale
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energietransitie te realiseren. Als gemeente is het belangrijk om aanwezig te zijn in
de buurt, mensen bij elkaar te brengen en verbinden: hoe zorg je ervoor dat je de
verschillende problemen van mensen samen kan brengen en samen kan oplossen?
Het creëren van netwerken is hierbij essentieel.
•

Aanbevelingen om de onzichtbare kracht van Zuidoost te benutten en de sociale
energietransitie te realiseren:
-

Wees toegankelijk voor verschillende groepen bewoners: maak onderscheid
tussen groepen die informatie snel willen verwerken en groepen die te kampen
hebben met taalbarrières. Houd rekening met huurdersrechten, brengen de
rechten van verschillende groepen in kaart om inclusief beleid te vormen.

-

Verhoog de grip door de lokale bewoners in Zuidoost te betrekken die dezelfde
taal spreken en dezelfde normen en waarden delen om zo de interesse in de
energietransitie te verhogen.

-

Maak een taakverdeling om zo samen een sociale energietransitie te creëren en
weet elkaar te vinden.

-

Promoot initiatieven zoals de infraroodpanelen van de Groene Hub en de
QuickFix brigade.

>> Een slim energiemanagement systeem voor diverse gebruikers
In deze parallelsessie gaven Stefan Kop van Spectral en Abhigyan Singh van de TU Delft een
presentatie over de technische en sociale kansen en uitdagingen binnen het LIFE platform.
Hoe zou dit slimme energie managementsysteem, waarmee gebruikers energie kunnen
verhandelen, mogelijk werken in de praktijk? Zie voor meer informatie de presentatie van
deze parallelsessie op het openresearch platform.
Bevindingen parallelsessie:
•

In het LIFE-platform komen de sociale en technische uitdagingen bij elkaar: hoe
kunnen we netcongestie vermijden door lokale energie op een inclusieve manier te
delen? Welke elementen zijn nodig om het LIFE platform inclusiever te maken?

•

De onderzoeksgebieden ArenAPoort en Venserpolder hebben verschillende
uitdagingen.
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-

ArenAPoort kent enorme pieken in de energievraag door de grote bedrijven en
grootschalige evenementen. De uitdaging hier is het vermijden van netcongestie.

-

Venserpolder is een wijk waar bewoners risico lopen op energiearmoede. De
uitdaging is hier om hun behoeften op het gebied van energie goed te begrijpen
en te onderzoeken wat hun gebruikerswensen zijn.

•

LIFE werkt volgens een driehoek waarbij niet alleen het technische aspect wordt
aangevlogen, maar ook wordt gekeken waar de verschillende stakeholders behoefte
aan hebben:
-

Het technische LIFE platform met cloud/grid database

-

De Digital Twin: een digitale representatie van het platform waarbij je situaties
kan simuleren en doorrekenen

-

De Sociale Emulator: een living lab setting waarin we inzicht krijgen in de
voorkeuren van eindgebruikers

De waarde van flexibiliteit ontsluiten - Stefan Kop, Spectral
•

Er zijn verschillende energiebronnen in het onderzoeksgebied die aangesloten
kunnen worden aan het digitale platform: de batterij van de Johan Cruijff Arena, PVpanelen, de ‘vehicle-to-grid’ technologie en de warmtepompen (ATES systeem) van
het ING-hoofdkantoor. Deze potentiële energiebronnen kunnen gesimuleerd worden
in de Digital Twin.

•

Netcongestie kan op verschillende manieren gemitigeerd worden. Binnen LIFE is er
een focus op het gebruik van energie flexibiliteit.

•

Netoptimalisatie door vraag en aanbod op gebiedsniveau op elkaar af te stemmen.
-

Bijvoorbeeld door het opladen van elektrische voertuigen midden op de dag
wanneer er een grote vraag naar EV’s is in de avond. Hierdoor is er een terug
levering van energie in de avond en verlaag je de piek.

•

Schoonschip is als voorbeeld genoemd van een ‘community batterij’. ArenAPoort en
Venserpolder zullen hier uitdagingen in ervaren omdat ze een groot gebied
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omvatten: je wilt er niet alles meten, maar wel iedereen kunnen betrekken. Wat
moeten we opnemen om het toch beheersbaar te houden?

Verkenning van sociale uitdagingen en kansen voor het LIFE Platform – Abhigyan Singh, TU
Delft
•

Momenteel heeft de energietransitie een beperkte aantrekkingskracht. Een van de
uitdagingen is om de transitie op zo een manier te communiceren dat het
aantrekkelijk is voor bewoners.

•

Het is belangrijk om de sociale dimensie van het platform te begrijpen om twee
redenen: het kan sociale uitdagingen tijdig identificeren en aanwijzingen geven voor
ontwerp- en ingenieursinspanningen.

•

Er is een wisselwerking tussen het technische en sociale gedeelte. Het platform zal
voortbouwen op het sociale leven van de eindgebruikers. Als we willen dat het
platform wordt geaccepteerd door de gebruikers, moeten we ook kijken hoe het
platform de samenleving vormt.

•

We moeten beginnen bij de mensen die in het gebied wonen en werken: wat is de
huidige betrokkenheid bij de energietransitie en hoe kan deze aantrekkelijker worden
gemaakt? Er is meer vertrouwen in persoonlijke netwerken en lokale initiatieven.
Betrek deze vooral in het proces. Werken via een ‘Design Anthropological Approach’

•

De bewoners worden door de verschillende onderzoeken al overbevraagd. We
moeten daarom rekening houden met de ‘participatie’ die we willen. Hoe kunnen wij
het concreet en zinvol maken om de bewoners te laten participeren? Dit kan
bijvoorbeeld door een samenwerking met Co-Force.

•

Aan de ene kant is er een technische uitdaging: hoe maak je een digitaal platform
waarop lokale energiebronnen met elkaar kunnen communiceren, zodat je weet waar
en wanneer lokale energie beschikbaar is? Aan de andere kant is er ook een sociale
uitdaging: hoe maak je zo’n platform toegankelijk voor de verschillende gebruikers?

•

Naast de uitdagingen zijn er ook verschillende kansen binnen de energietransitie:

-

Waarde creëren voor energie kwetsbare burgers

-

De lokale bevolking een rol geven in het LIFE-platform door bijvoorbeeld informele
banen te creëren voor werkloze bewoners

-

Uitwisseling via markt- en niet-markt mechanismes
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-

Verder voortbouwen op lokale initiatieven

•

Hoe gaat ArenAPoort bruikbaar zijn voor energiearme bewoners in Venserpolder?

•

Als vervolg stap in gesprek gaan met studenten over onderzoeken die binnen het
LIFE project gedaan kunnen worden.

Parallelsessie 2: Presentatie van Stefan Kop over de waarde van flexibiliteit | 11 april | HvA Fraijlemaborg

>> Gebruikerservaringen van de gerenoveerde demowoning in
Reigersbos
In deze parallelsessie stonden de gebruikservaringen van de gerenoveerde demowoning in
Reigersbos centraal. Baudouin Knaapen van Stichting !WOON schetste de context van de
dynamiek van het renovatieproces waar de bewoners mee te maken hebben. Daarna deelde
Stella Boess van de TU Delft de inzichten die zij heeft opgedaan tijdens haar onderzoek in
demowoning naar de gebruikservaring van bewoners. Deze sessie eindigde met een
discussie over wat we hiervan hebben geleerd en wat er beter kan. Zie voor meer informatie
de presentaties van Stella op het openresearch platform.

Duurzaam renoveren van woningen – door Baudouin Knaapen, Stichting !WOON
•

Reigersbos is een buurt in Amsterdam Zuidoost. Deze presentatie gaat over tien
bouwblokken die in totaal ca 280 appartementen huisvesten. Ze zijn rond de jaren
'80 voor sociale huur ontworpen door architectenbureau Dam & Partners. In de loop
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der tijd zijn ca. 60 procent van deze appartementen ook sociale koop geworden
waarbij ieder bouwblok zijn eigen VVE heeft gevormd.
•

In de presentatie is te zien dat veel woningen te maken hebben met schimmel en
achterstallig onderhoud. De schimmel en vochtproblemen worden verergerd door
slechte isolatie en ventilatie. De huizen zijn toe aan renovatie waarbij de gehele
gebouwschil (bestaande uit gevel en dak) en een bijpassend installatieconcept moet
bijdragen aan een beter binnenklimaat. Hierbij moet echter rekening gehouden
worden met de kleine portemonnee van de bewoners.

•

Het probleem is dat de VVE’s niet de kennis hebben om zelf deze vergaande
renovatie op te pakken. Daarnaast hebben de VVE’s weinig financiële reserves.
Sommige hebben meer dan de andere VVE’s in kas. Ook is het niet waarschijnlijk dat
het gebouw gesloopt wordt en opnieuw gebouwd, omdat meer dan de helft
koopwoningen zijn en de rest in handen van een woningbouwcorporatie.

•

Daarom is de gemeente te hulp geschoten met stichting !WOON om de bewoners te
ondersteunen met technische, juridische en financiële begeleiding. Baudouin heeft in
het hele proces meegedacht met andere experts aan een totaaloplossing voor het
hele complex dat opgeschaald kan worden naar meer soortgelijke panden in
Zuidoost en de rest van Amsterdam. Hierdoor wordt het voor de bewoners
betaalbaar om hun huis energieneutraal te renoveren.

•

Met een subsidie van het programma Circulair van de gemeente Amsterdam is eind
2021 een demowoning opgeleverd om de bewoners een indruk te geven hoe de
renovatie van hun huis er in de toekomst uit zou kunnen zien. Verder wordt het
demohuis gebruikt voor gedragsonderzoek om te onderzoeken hoe bewoners, maar
ook experts de woning gebruiken en wat er verbeterd moet worden in het definitieve
ontwerp van de woningen.

•

De demowoning is boven de standaard geïsoleerd (met een Rc waarde van 6.5 is dat
veel hoger dan de norm van 3,5 voorschrijft) wat resulteert in een te brede gevel die
de toegang op de gallerijen blokkeert voor hulpdiensten. Daarnaast is het
automatisch ventilatiesysteem oncomfortabel door harde en koude inblaas, en
vertoont het demohuis nu al lekken.

•

De bewoners willen liever een gebouw dat voldoende isoleert, waardoor ze niet te
hard hoeven te stoken in de winter, maar wel comfortabel koel gehouden worden in
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de zomer. Daarnaast willen ze geen lekken die opnieuw schimmel kunnen
veroorzaken.
•

De VVE’s hebben vorige week ingestemd met een financieel model voor een
grootschalige renovatie. Het zal gaan om een renovatie van 60.000 euro per huis
waarvan 30.000 euro wordt gesubsidieerd en de overige 30.000 euro geleend voor
een periode van 30 jaar tegen een gunstige rente van het nationale warmtefonds.
Dit komt neer op 100 euro aan aflossing van de lening per maand. Deze 100 euro is
vergelijkbaar met de energiekosten die men nu per maand betaald.

•

In het publiek vindt een discussie plaats over de optie dat de bewoners na de
renovatie alsnog hun huis verkopen en gentrificatie niet opgelost zal worden.
Baudouin antwoord dat het gaat om een gebouw gebonden lening via de VVE,
waardoor de nieuwe bewoners ook vastzitten aan deze lening. Verder wordt
vastgelegd dat bewoners hun huis niet aan investeerders mogen verkopen.
Daarnaast zullen ook de andere huizen niet goedkoop zijn binnen Amsterdam en
willen de meeste bewoners graag in Amsterdam Zuidoost blijven. Dit is hoe het op
een verantwoorde manier kan.

Parallelsessie 3: Duurzaam renoveren van woningen | 11 april 2022 | HvA Fraijlemaborg

Gebruiksonderzoek Reigersbos: Bruikbaarheid, binnen luchtkwaliteit en circulariteit door
Stella Boess- assistent professor inclusief ontwerp faculteit Industrieel Ontwerpen aan de
Technische Universiteit Delft
•

Stella vertelt kort over haar achtergrond op de faculteit Industrieel Ontwerpen aan
de TU Delft. Stella richt haar onderzoek op’ leren door gebruik’ om onderzoek te
doen naar inclusief ontwerp. Inclusief ontwerpen betekend ontwerpen voor een
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grote groep mensen. Dit is ook aan de orde bij het Reigersbos waar bij uitstek de
bewoners bestaan uit een diverse groep mensen. Het onderzoek is onafhankelijk en
wordt bekostigd door de gemeente Amsterdam.
•

Dit onderzoek richt zich op de fysieke interactie tussen mensen en hun omgeving in
de demowoning in Reigersbos. Het onderzoek focust zich op hoe de woningen een
betere bruikbaarheid en binnenklimaat (luchtkwaliteit) kunnen krijgen. Er wordt
onderzocht hoe het ontwerp van de demowoning verbeterd kan worden.

•

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de demowoning en een nietgerenoveerd naastgelegen appartement. Voor het onderzoek hebben verschillende
mensen overnacht in de demowoning. Hierbij is hoofdzakelijk gemeten op: beweging
door sensoren op deuren en ramen, luchtvochtigheid, temperatuur. Er moet vermeld
worden dat de demowoning slechts een prototype is van het uiteindelijke ontwerp.
De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen bij het maken van het
definitieve ontwerp.

Bevindingen:
•

Hoewel de gevel van de demowoning niet luchtdicht is gemonteerd, kun je toch zien
dat het huis extreem goed isoleert. In de winter met lage temperatuur buiten, daalt
de temperatuur 1 graad per dag als de verwarming niet aanstaat en er niemand het
huis bewoont.

•

De temperatuur wordt als comfortabel stabiel gemeten.

•

Er is voor het onderzoek in alle kamers gemeten: de woonkamer en de twee
slaapkamers. Het ventilatiesysteem werkt automatisch door te meten wat de
hoeveelheid CO2 in de kamer is. Echter, door de inblaas kan het systeem lawaai
maken. Wanneer de instellingen niet goed zijn ingesteld, kan de CO2 in een kleine
kamer erg snel oplopen wat ongezond is voor de gebruiker.

Lucht kwaliteit
Volgens de metingen is de luchtvochtigheid in de demowoning goed in bewoonde staat. De
ideale luchtvochtigheid is namelijk tussen 40-70 procent en deze zijn enkel lager gemeten
als er niemand in de demowoning aanwezig was. Echter, uit ervaringsonderzoek zijn er
klachten geweest dat de lucht droog is. Wat de verklaring kan zijn is dat het
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ventilatiesysteem koude lucht aanvoert. Koude lucht bevat minder vocht en is daardoor
droger wanneer het opgewarmd wordt. Een aanbeveling is daarom dat er geen koude lucht
wordt ingeblazen maar dat warmte-koude uitwisseling wordt toegepast. Een ander punt is
dat het oppervlak van de luchttoevoer in de kamer zo groot mogelijk wordt ontworpen en
zeker bij de kleine (slaap)kamers is het raadzaam om meerdere luchttoevoer kanalen in de
kamers te plaatsen. Dit is beide belangrijk om microklimaat in een (kleine) kamer te
voorkomen.
Bewoners informatie:
•

Er is een app ontwikkeld voor de bewoner maar deze is op dit moment niet
werkzaam. Wat bij dit project is misgegaan is dat verwachtingen en afspraken tussen
partijen niet goed gecommuniceerd zijn. Het communicatieplan is pas gemaakt na
het ontwikkelen van het renovatie- en installatieconcept. Hierdoor zijn de wensen
van de bewoners onvoldoende meegenomen in het ontwerp van de app.

•

Een aanbeveling is daarom dat er eerst een communicatie concept wordt bedacht
waarbij met prototypes wordt gewerkt om concepten uit te testen op bewoners. Pas
daarna moet het installatie en renovatie concept worden gekozen. Hierdoor sluiten
de wensen van de bewoners beter aan en wordt het plan breder gedragen doordat
de bewoners ambassadeur worden en vertrouwen krijgen in het plan.

>> Plenaire terugkoppeling per sessie
Kracht van Zuidoost: een rechtvaardige energietransitie
•

Het klassiek beeld dat er is van de Bijlmer is niet meer van deze tijd. De cijfers en
resultaten geven continu aan dat het een kansarm stadsdeel is. De kracht van
Zuidoost komt weinig in uiting, zoals de succesvolle ondernemers en de vele
buurtinitiatieven. Tijdens de parallelsessie zijn succesvolle bewoners centraal gezet
en is er met een positieve blik gekeken naar het stadsdeel.

•

Er is een nieuwe vorm van een samenwerking nodig die de energietransitie met veel
meer gelijkwaardigheid aanpakt.

•

Het is belangrijk om de kracht van de wijk beter te gebruiken: we moeten meer
samenwerken en een faciliterende rol spelen. Ook moet er een andere vorm van
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participatie gebruikt worden: wees op de plekken waar bewoners komen, zoals de
supermarkt of de kerk.
•

Er moet haast gemaakt worden!

Slimme energiesystemen
•

Het LIFE-project is bezig met een technisch en sociaal vraagstuk: hoe kunnen we
netcongestie voorkomen door slim lokale energie te delen op een inclusieve manier?

•

We moeten balans vinden in iedereen betrekken bij de energietransitie en het
werkbaar houden.

•

Als vervolg in gesprek gaan met studenten over onderzoeken die gedaan kunnen
worden binnen het LIFE-project.

Duurzaam renoveren van woningen
•

In Reigersbos gaat het over de renovatie van 280 woningen (gevel, dak en
duurzame installaties). Volgens Baudouin moet er nog veel gesleuteld worden. Van
de ventilatiesystemen werd verwacht dat ze goed zouden werken, alleen
functioneerden ze niet zoals werd verwacht. Theorie en praktijk zijn niet hetzelfde
geweest.

Koffiepauze en de posters bekijken | 11 april 2022 | HvA Fraijlemaborg

Het seminar heeft tot vele vruchtbare discussies geleid tussen de partners. Het is belangrijk
dat wij naar elkaar luisteren, integreren en door- en voortbouwen op onze geleerde lessen.
Samen werken wij aan een energieneutraal Amsterdam Zuidoost in 2040!
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