
Aardgasloos verwarmen: 
Warmtebedrijf voor, door en van bewoners 
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energie-coöperatie van de buurt:
warmtenet in handen van bewoners zelf





Onze buurt: 



Warmte in de buurt die de lucht in gaat:
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Coöperatie



De interesse is groot……

Jarenlange verkenning van mogelijkheden:



DIGITAL REALTY

EQUINIX

Bron: restwarmte van datacenter

Nog véél meer warmte die de lucht in gaat:





opwaardeer-
station

Wat is een warmte-net:



In de ondergrond

Aanleg warmte-net:

Warmte-leidingen

In huis



CBS-buurten:

+ Middenmeer-Noord
+ Linnaeusparkbuurt
+ Middenmeer-Zuid
+ hoekje sportpark MMZ

AANSLUITING:
circa 5000 woningen



•  5.000 huishoudens
•  Bestaande bouw: 

19e-eeuws, 1930 & naoorlogs
•  80% particulier bezit 

waarvan helft verhuurd
•  20% woningcorporaties 

Hoe ziet onze buurt eruit?



Coöperatie – achthonderd leden:



• Datacenter:  wil koeling, wil warmte doneren & verbinding met samenleving

• Rijk:      wil beëindiging gasgebruik

• Gemeente:    heeft grote ambities voor aardgasvrij 
     wil bewonersinitiatieven een rol geven bij warmtenetten

• Bewoners:    willen een warmtenet dat bewonersbelangen voorop stelt     
        van en voor bewoners, in eigen beheer

• Banken:        ook de Rabobank zoekt wegen om een serieuze rol te nemen   
                       bij de ‘energietransitie’ 

Iedereen wil dit!



Principes Coöperatie:

Voordelen Coöperatie:
!   Winst blijft bij onszelf, bij bewoners
!   Zelf keuzes maken: over aanbod, duurzaamheid, kosten, enz.
!   Niet afhankelijk van grote commerciële partijen

!   Democratisch
!   Transparant
!   Solidair
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met Equinix: als warmte-bron
met gemeente: aanleg en ondersteuning
met Firan: als partner in infra-bedrijf 

Vastlegging samenwerking:



Intentie-overeenkomsten:
• Intentie-overeenkomst: MeerEnergie met Firan & Equinix
• LOI: gemeente
• Adhesie woningcorporaties:  

     Alliantie & Eigen Haard
• Ondersteuningsverklaring: Rabo



!    Organisatie
!     Techniek
! Financiën
! Wijkbereik

Coöperatie – werkgroepen:



Klanten

LedenMeerEnergie U.A.

Potentële partner Potentiële partnermet Firan

Uitkomsten Werkgroep Organisatie: 

Bron Infra Levering

opzet warmte-coöperatie 



" 
Jaap Edenijsbaan: 
goed voor nog
vijfhonderd
aansluitingen

- 80 *C 

Uitkomsten Werkgroep Techniek: 



Vernieuwde website:

Nieuw logo:

Gegevens over de buurt Media:

Buurt-enquête:
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ja, zolang ik het maar terugverdien 

ja, zolang mijn huis er maar beter op 
wordt (meer waard, comfortabeler) 

ja, vanwege een andere reden 

weet niet, geen antwoord 

% 

Zou u bereid zijn om een kleine investering in uw huis te doen om de aansluiting van uw 
huis op een warmtenet mogelijk te maken? 

Uitkomsten Werkgroep Wijkbereik: 



vast/flexibel
rechtinkoop warmte

om niet

Klanten

Leden

Kapitaal 

rendement 

Rekening 

MeerEnergie U.A.

Potentële partner Potentiële partner +/- 50 % Firan 

kapitaal 

energie-tarief
(NMDA)

Bron Infra Levering

kapitaal /
concessie? Winst?

kapitaal
0-50% /
concessie?

winst? kapitaal winst

contract uitvoering 
kapitaal 
50-100% winst inkoop dienst 

Uitkomsten Werkgroep Financiën: 



Sprints met de gemeente en partners: 



Samenwerking – met de gemeente

Stadsdeelbestuurder Oost: 
Rick Vermin

Onder meer:
Democratisering
Duurzaamheid 
Energietransitie 
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit



Tijd voor nog 
meer vragen



Welkom bij de borrel !


