
Wist je dat?  
We 5.000 woningen in 
de Watergraafsmeer 
 kunnen verwarmen? 
Met  restwarmte uit 

onze buurt?



Wist je dat? 
We vanaf 2040 in 

Amsterdam geen aardgas 
meer kunnen gebruiken?

Wist je dat? 
Restwarmte van de 
datacenters op het 

Science Park nu gewoon 
de lucht in wordt geblazen? 

Zonde toch?

Wist je dat? 
Het warmtenet een

gezamen lijke oplossing is die
(financieel) aantrekkelijker is
dan individuele alternatieven

voor aardgas?

Waarom nu?
MeerEnergie is een buurtinitiatief dat de restwarmte van Science Park wil gebruiken om circa 
5.000 woningen in de Watergraafsmeer te verwarmen. De gemeente gaat binnenkort aan de slag 
met groot onderhoud in onze buurt. Hierbij worden ook leidingen aangelegd die nodig zijn voor 
een warmtenet als alternatief voor verwarming op gas. Dit is de kans voor MeerEnergie om deze 
leidingen te gebruiken als start voor een eigen warmtenet, in handen van bewoners. We hebben 
het enthousiasme en de steun van de buurt hierbij hard nodig. Want hoe meer belangstellenden, 
hoe groter de slagingskans!

Hoe?
Als de gemeente kiest voor een buurtwarmtenet ván en vóór bewoners kan MeerEnergie op volle 
kracht vooruit. De gemeente wil dan voldoende vertrouwen hebben dat zo’n warmtenet 
succesvol kan zijn en goed is voor de buurt. MeerEnergie heeft hard gewerkt aan uitwerking van 
ontwerp en samenwerking met anderen. Er ligt nu een heel kansrijk plan. Belangrijk is nu om te 
laten zien dat wij, bewoners, dit zelf willen!

Wat kun je zelf doen?
Je kunt je belangstelling tonen door je aan te melden als lid van de coöperatie voor €10 
(eenmalig). Al 800 buurtgenoten gingen je voor! Ga vandaag nog naar 
www.meerenergie.amsterdam/doe-mee. 

Over MeerEnergie
Een groep enthousiaste buurtgenoten wil restwarmte van de datacenters op Science Park 
gebruiken om woningen en water mee te verwarmen. Hierdoor kunnen we op termijn het gebruik 
van aardgas stopzetten. We hebben geen winstoogmerk en doen alles in het belang van 
bewoners. Jij kunt ook meedoen! Meer info vind je op www.meerenergie.amsterdam. 

Een buurtcoöperatie met energie voor de buurt




