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Bewoners Energie Dag 

 

Datum: vrijdag 7 oktober 2016 

Tijd: 11:30 - 16:30 

 

Vrijdag 7 oktober is de jaarlijkse Bewoners Energie Dag. Een dag voor alle Amsterdammers 

die inspiratie willen opdoen over energie besparen en duurzaam wonen. In de ochtend zijn er 

excursies naar o.a. het Afval Energiebedrijf, een Amsterdamse gasloze woning met Triple 

Solar, het Groen Gemaal Sarphatipark en een aantal renovatieprojecten in Nieuw-West. 

Wethouder Laurens Ivens geeft (o.v.) het feestelijke startschot voor het stedelijke project 

Energiecoaches. Ook is er dan een lezing van URGENDA en zijn er een aantal workshops, 

korte projectpitches en stands met informatie. 

Het middagprogramma vindt plaats in de Honingraat aan de Slotermeerlaan. 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 30 september. 

 

Klik hier om u aan te melden. 

 

U kunt tijdens het aanmelden één van de excursies kiezen. Mocht de workshop van uw 

keuze vol zitten, dan nemen we contact met u op. Details over exacte start locatie en tijd van 

de excursie ontvangt u in de eerste week van oktober. 

 

Informatie over de excursies: 

1. Gasloze Woning in De Pijp/ GroenGemaal Sarphatipark. Dubbelexcursie: éen naar een 

woning waar met behulp van innovatieve zonnepanelen geen gas meer nodig is; en éen 

naar het informatiepunt over duurzaam bouwen in het park. Max. aantal deelnemers: 15 

2. Airey woningen Slotermeerlaan. We bezoeken een woning die in oude staat is en éen 

die verbeterd is. Eigen Haard vertelt over de aanpak en een bewoner vertelt over de 

wensen van de buurt. Maximaal 15 deelnemers. 

3. Stadstuin Overtoom. We lopen door deze ‘klimaatneutrale’ buurt en horen van de 

ontwikkelaar hoe de duurzaamheid in de woningen is gerealiseerd. Energiecoaches 

vertellen over de ervaringen van bewoners met deze nieuwe technieken. Maximaal 15 

deelnemers. 

https://hbo-argus.email-provider.nl/link/wy1kqanp55/glxn9m9fzd/26h5cwzhku/lbgjh44i8c/sou7kgi1lm


 

4. Afval Energie Bedrijf. We bezoeken de centrale in de havens van binnen. Hoe wordt ons 

afval omgezet in energie en hoe duurzaam is dat eigenlijk? Maximaal 15 deelnemers. 

Het Afval Energie Bedrijf stelt voor het bezoek de volgende veiligheidsvoorschriften: 

Leeftijd vanaf 16 jaar; 

Lange, enkel bedekkende broeken, lange mouwen en platte, gesloten, stevige schoenen 

(géén slippers of hakken) zijn verplicht; 

vrouwen die zwanger zijn, zijn van harte welkom, maar kunnen helaas niet deelnemen aan 

de rondleiding; 

Geen last van hoogtevrees en goed ter been (geen krukken of rollators). Open roostervloeren 

en trappen zijn onderdeel van de rondleiding. 

 

 

 

  

  

 

 


