
Wist je dat?  
We 5.000 woningen in 

de Watergraafsmeer  
kunnen verwarmen? Met  

restwarmte uit onze 
buurt?

Een buurtcoöperatie met energie voor de 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?

Het begon met een wild idee
Kunnen we zélf energie opwekken in de Watergraafsmeer? Kunnen we onze huizen 
verwarmen met restwarmte? Kunnen we onze eigen energieleverancier worden? Zonder 
tussenkomst van commerciële partijen? 

Ja, dat kan dus
Wat begon als een gek plan, bedacht op de achterkant van een bierviltje, groeide uit tot 
een waanzinnig initiatief, waar de hele wereld nieuwsgierig naar kijkt. En de kans dat het 
allemaal echt gaat gebeuren, wordt steeds groter.

Ooit moeten we ‘van het gas af’
De boringen leven problemen op (denk Groningen), de verbranding is schadelijk en 
bovendien komt er een einde aan de gasvoorraad. De overheid is druk op zoek naar 
alternatieven. Ook de gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 de hele stad 
‘afgeschakeld’ te hebben. Dat wilde idee kwam dus op het goede moment. 

De Coöperatie MeerEnergie werd opgericht en ging hard aan het werk. Er werd 
genetwerkt. En er kwam een ontwerp: de restwarmte van de datacenters op Sciencepark 
levert energie op voor wel 5000 woningen. Er werd nog meer genetwerkt. De gemeente is 
enthousiast. De banken ook. Alle seinen staan op groen. Bovendien wordt er binnenkort 
groot onderhoud gepleegd in onze wijk. Dan worden er ook leidingen aangelegd die nodig 
zijn voor een warmtenet. Precies wat we nodig hebben dus. 

Eigenlijk ligt de slagingskans dit moment voornamelijk in jouw handen
De gemeente en de banken willen immers pas doorpakken als er voldoende draagvlak is. 
Met andere woorden: als er voldoende bewoners enthousiast zijn. Dat lijkt ons niet zo 
moeilijk. Hoe kun je hier nou tegen zijn? Je belangstelling tonen is simpel: je kunt je 
aanmelden als lid van de coöperatie. Dat kost eenmalig €10. Dat betekent niet dat je 
ergens aan vast zit natuurlijk. Het betekent alleen dat je het een goed idee vindt. En dat 
we je op de hoogte mogen houden van alle ontwikkelingen. 

We hebben al 800 leden. Sluit je ook aan!
Ga vandaag nog naar www.meerenergie.amsterdam/doe-mee of scan de QR-code




