Verslag bijeenkomst GWL klimaatneutraal
Maandagavond 16 juni lieten zo’n twintig bezoekers de wedstrijd Iran-Nigeria schieten voor een
bijeenkomst van GWL klimaatneutraal. Dit project van Richard Zwiers en Rolf Steenwinkel beoogt –
zoals de naam al zegt – onze mooie wijk klimaatneutraal te maken. Het project werd door de
sprekers belicht vanuit gezichtspunten als techniek, organisatie, leningen en subsidies, VvE’s en
huurders.
Ondertekende mocht de spits afbijten. Het GWL is op energiegebied nodig toe aan een
modernisering. Dat is goed voor iedereen, want naast de milieuwinst levert het een prettiger
binnenklimaat, een lagere energierekening en een toename van de woningwaarde op. Maar wat is
daarvoor nodig? Veel seinen staan al op groen: de overheid kan het zelf niet, maar wil het wel graag
ondersteunen. Sinds de bouw zijn er bovendien vele nieuwe energiezuinige technieken ontwikkeld
die direct toepasbaar zijn. Op dit moment is vooral steun en enthousiasme van bewoners, zowel
leden van VvE’s als corporaties, nodig om het project verder te brengen. Als wij, de bewoners van het
GWL terrein ons organiseren – en laten zien dat wij onze wijk willen moderniseren, dan komen ook
andere partijen in beweging, komen middelen ter beschikking, worden creatieve ideeën ontwikkeld,
en worden er uiteindelijk scherpe aanbiedingen gedaan die– als ze ons bevallen – kunnen worden
gerealiseerd. GWL Klimaatneutraal wil dat proces graag organiseren en nodigt u uit om mee te doen.
Frans Horst, onlangs nog prijswinnaar met het renovatieproject ‘De Koningsvrouwen van Landlust’
ging uitvoerig in op de theorie en techniek van energiebesparing en op toekomstbeelden voor het
GWL. Isolatie van de ‘woningschil’ is natuurlijk altijd belangrijk, maar ventilatie en ramen blijven vaak
een belangrijk warmtelek. Met name voor dat laatste had Frans een futuristische oplossing. Met
behulp van zogenaamde zeer innovatieve ‘screens’ kunnen ramen meerdere functies krijgen:
zonwerend in de zomer, zondoorlatend in de winter, en zelfs als projector in plaats van een
televisie(!).
Als VVE’s energie besparende maatregelen willen treffen gaat daar een heel besluitvormingsproces
aan vooraf. Frank Huizinga (Energiesprong Amsterdam) liet zien hoe Energiesprong VVE’s hierin kan
begeleiden.
De overheid stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen met diverse regelingen. San
Yin Kan van de gemeente Amsterdam lichtte deze achtereenvolgens toe: het VvE advies, de subsidie
woningisolatie, de energielening tegen een gunstige rente en de subsidie energiebesparing van het
stadsdeel West. Tot slot lichtte San Yin een tipje van het nieuwe Coalitie akkoord van D’66, SP en
VVD: het ‘Aanvalsplan Energie’ waarin onder meer een nieuw fonds van 30 miljoen wordt opgetuigd
voor gunstige energiebesparingsleningen.
Huurders hebben op het eerste gezicht enkel maar baat bij energiebesparende maatregelen omdat
de energielasten dan afnemen. Maar als de huur tegelijkertijd wordt verhoogd dan kunnen per saldo
de totale woonlasten toch nog stijgen. Robbert Willé van de Woonbond beschreef de
‘woonlastenwaarborg’, een afspraak tussen corporatie en bewoners die er voor zorgt dat de
woonlasten op hetzelfde niveau blijven.
Af en toe waren de presentaties nog wat abstract en was het daardoor moeilijk deze te vertalen naar
concrete maatregelen voor de eigen woonsituatie. Daar valt nog een wereld te winnen.
GWL Klimaatneutraal is een kansrijk project: iedereen wordt er beter van, de overheid wil het
ondersteunen en de techniek is er. Het is een win-win situatie. Als wij als GWL-bewoners met zijn
allen laten zien dat we het willen dan kunnen we een eind komen. Al 32 buurtbewoners waren u
voor. Doet u ook mee? Teken dan de steunbetuiging.

Met hartelijk dank aan de bewoners van het Magazijn voor de gastvrijheid!
Richard Zwiers
GWL klimaatneutraal
De presentaties kunt u hier vinden

