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Voorwoord 

Overtuigen of verleiden 
 
Binnen de opdracht die projectbureau Zuidas aan de Dienst Milieu en Bouwtoezicht heeft 
gegeven valt de strategie voor milieu, duurzaamheid en energie. In de acht jaar dat ik aan 
die onderwerpen heb ik geleerd dat eisen of voorschrijven vooral moet worden gezien als 
het laatste redmiddel. De Zuidas zoekt voor de ontwikkeling partners, klanten, die de 
doelstelling en de ambitie van het project niet alleen onderschrijven, maar daaraan zelf 
ook een bijdrage willen leveren. 
In een dergelijke ambiance wordt men het eens over de grote lijnen, de strategie en 
ontstaat wederzijds enthousiasme. 
Het Masterplan Zuidas en de Visie Zuidas zijn in mijn ogen uitgekristalliseerde ideeën die 
bij alle betrokkenen het gevoel oproepen: daar wil ik aan meedoen, of op z’n minst bij 
horen. Dat is ook mijn bedoeling met deze publicatie. Mijn grootste uitdaging was - om 
met goede voorbeelden uit heden en verleden - op te roepen om op de ingeslagen weg 
voort te gaan: het eindbeeld van een duurzame Zuidas in 2030 voor ogen te houden. 
Als ik in die opzet ben geslaagd dan zullen de voorbeelden en feiten de lezers inspireren 
om hun eigen activiteiten op een soortgelijke wijze vorm te geven. 
Ik ben er steeds meer van overtuigd dat kostenreductie en –beheersing hand in hand 
gaan met energiebesparing en –efficiency. Overtuigd zijn is niet genoeg, om het 
daadwerkelijk te doen moet de ander worden verleid, moet het een aanbod zijn dat je niet 
kunt weigeren. Dat is de reden dat er van deze uitgebreide publicatie ook een kortere en 
wervende publieksversie is uitgebracht. Daarmee kan de doelgroep van 
projectontwikkelaars, beleggers, architecten, woningcorporaties, adviseurs, 
energiebedrijven en gemeentelijke managers worden benaderd.  
 
Ik dank Robert Dijckmeester, directeur van het Projectbureau, voor de uitdaging die hij mij 
heeft gegeven door te vragen ‘iets over de energievoorziening van de Zuidas’ op papier te 
zetten. Voorts dank ik Caspar Noach die met zijn stage en onderzoek een deugdelijke 
onderbouwing heeft geleverd van mijn beschouwingen over heden en verleden. Tot slot 
ben ik mijn collega’s en de leden van de Stuurgroep MENZ erkentelijk voor de vele wijze 
en constructieve opmerkingen die ik op mijn concepten mocht ontvangen. 
 
 
Amsterdam, juli 2005 
 
 
Nic Frederiks 
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Samenvatting 

 
 
Tien jaar terug kijken, analyseren, en met de kennis van vandaag en de wijsheid van het 
verleden de toekomstige energievoorziening aan de Zuidas beschrijven. Dat is kort en 
krachtig de kern van dit rapport. 
Een gebied met vooral sportvelden is op een plankaart in een handomdraai veranderd in 
een plek waar hoge ambities voor wonen, werken, recreëren en ontspannen samengaan. 
Dat voor de realisatie daarvan veel meer nodig is dringt in de planfase niet overal door. 
De energievoorziening en met name de elektriciteitsvoorziening is niet het echte 
probleem. Het vraagstuk is: hoe krijgen we de energie op de juiste plek?  
In de Amsterdamse ondergrond is het, zeker na de komst van de vele telecombedrijven, 
al bijzonder druk. En het bouwen van 2,5 miljoen vierkante meter woningen, kantoren en 
voorzieningen op een klein oppervlak, vergt meer ruimte in de ondergrond dan onder het 
trottoir beschikbaar is. Daarom is vanaf 2001 bij de Zuidas veel aandacht voor de 
ondergrondse infrastructuur die nodig is om nu en in de toekomst alles te laten 
functioneren.  
De aandacht voor milieu en duurzaamheid is er vanaf het prille begin. Aan de Zuidas zijn 
van meet af aan nieuwe technieken toegepast. Die technieken inspireren weer nieuwe 
projecten. Het succes van de opslag van warmte en koude diep onder de grond  
(’s winters verwarmen met de warmte die zomers is opgeslagen en ’s zomers koelen met 
de koude die in de winter is opgevangen) leidt er inmiddels toe dat bedrijven met elkaar 
concurreren om een plekje onder de grond te bemachtigen. 
Deze schaarste is voor energiebedrijf NUON aanleiding om een Zweedse techniek te 
introduceren die qua milieuprestatie met opslag van warmte en koude kan concurreren, 
maar niet de beperkingen daarvan kent. De enige beperking van die techniek is dat er 
omvangrijke leidingen onder de grond moeten worden aangelegd. 
De mogelijkheden om van de Zuidas het meest energiezuinige en duurzame project van 
Amsterdam en misschien zelfs wel van Nederland te maken worden in het laatste deel 
van het rapport verkend. Dat het niet vanzelf zal gaan en dat de markt niet alles zal doen 
wordt in de hoofdstukken een en twee aangetoond.  
Het laatste hoofdstuk gaat vooral over het brede scala aan mogelijkheden dat we nu voor 
de komende vijftien jaar voorzien. Samenwerking tussen overheid, marktpartijen en 
energiebedrijven staat daarbij centraal. De opgave waarvoor we zijn gesteld is zo complex 
dat niemand alleen de oplossingen kan bedenken, laat staan realiseren. Die constatering 
sluit goed aan bij de ideeën over energietransitie die het Ministerie van EZ heeft 
ontvouwd. En misschien, zo eindigt het rapport, zijn er ook wel Amsterdammers die 
geïnteresseerd zijn om te participeren in een duurzame energievoorziening voor de 
Zuidas.   
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1  De terugblik 

1.1  Inleiding: de Zuidas en de energievoorziening 

Op 7 januari 1998 stelt de gemeenteraad het Masterplan Zuidas vast, waaraan de Dienst 
Ruimtelijke Ordening de voorafgaande jaren heeft gewerkt. Dat plan is inmiddels een 
collectors item. De inzichten van 1998 staan voor sommige aspecten nog recht overeind. 
Het enthousiasme voor het ‘dokmodel’ is daar een van. Leefbaarheid en duurzaamheid 
zijn van meet af aan prominent in de ontwikkeling van de Zuidas1. Over energie wordt kort 
opgemerkt dat de duurzame stad spaarzaam is met primaire grondstoffen en fossiele 
energie. De Zuidas is op dat moment nog vooral een kantorenlocatie met ongeveer 1500 
woningen. Aan de energievoorziening wordt dan nog geen aandacht besteed: hoe krijgt 
men via kabels en leidingen de energie op de juiste plek? Dat is op zichzelf niet bijzonder. 
De ervaring met de meeste locaties in de stad die van bestemming veranderen, leert dat 
er in de stedelijke energievoorziening wel enige reserve zit. 
 
Hoewel in het Masterplan al wordt verwezen naar de hoge dichtheden die men hier wil 
realiseren, wordt de energie-infrastructuur dus niet als een knelpunt gezien. Bij de ICT-
branche die aan het eind van de jaren negentig explosief groeit, zijn de alarmbellen 
inmiddels echter wel gaan rinkelen. In 1999 verschijnt in kranten de kop: 
’Stroomvoorziening ICT in Amsterdam loopt gevaar’. Voor de gemeente aanleiding om 
samen met de beheerder van het elektriciteitsnet, Continuon, een werkgroep ‘Full Power 
2001’ op te richten. Opdracht: het dreigende tekort keren. De eerste vaststelling is dat er 
niet zo zeer een tekort is aan elektriciteit, maar dat het probleem is de elektriciteit op de 
gewenste plek te krijgen. 

 

Figuur 1. De afvalverbrandingsinstallatie die tevens 
elektricitiet en warmte opwekt 

Figuur 1. De 
afvalverbrandings-
installatie waarin 
tevens warmte en 
elektriciteit wordt 
opgewekt. 

 

 

 

 

 
1Masterplan Zuidas p. 39 
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De elektriciteitsvoorziening 
 
In Nederland wordt elektriciteit opgewekt in centrales. Daar worden kolen, olie of gas verbrand en 
wordt stoom gemaakt waarmee turbines worden aangedreven. Die turbines drijven op hun beurt 
weer generatoren (dynamo’s) aan waarmee elektriciteit wordt opgewekt. 
Via hoogspanningsnetten wordt de elektriciteit over grote afstanden getransporteerd. In Europa met 
een spanning van 380 kV (380.000 Volt) en lokaal met 150 kV. In en rond de stad wordt die 
spanning teruggebracht naar 50 kV, en verder naar 10 kV. In de wijken en bij de grote verbruikers 
staan transformatoren waarmee de spanning verder wordt teruggebracht naar 400 en 240 Volt. 
Voor al die transformatiestappen zijn gebouwen en transformatoren noodzakelijk. 
Netbeheerder Continuon heeft de laatste jaren aan de Zuidkant van Amsterdam het net en de 
transformatiecapaciteit vergroot. Zo kwam er een 150-kV-station bij in Zuidoost (Bijlmer-Noord) en 
bij Nieuw Sloten (Nieuwe Meer).  
De huidige elektriciteitsvoorziening aan de Zuidas vindt plaats via het station Zorgvlied aan de 
Drentestraat (Vivaldi).  
Bij het opwekken van elektriciteit ontstaat warmte die meestal via koelwater verdwijnt naar het 
oppervlaktewater. In de centrale Diemen wordt een deel van de warmte nuttig gebruikt en via buizen 
getransporteerd naar onder meer IJburg, Zuidoost, de Zuidas, Buitenveldert en Amstelveen. 
Het gemiddelde rendement van een elektriciteitscentrale ligt in Nederland op 43 procent. Door de 
warmte nuttig te gebruiken kan dat fors hoger worden (60 tot 70 procent). 
 

 

Figuur 2. Werkzaamheden aan het 150- kV- station in Amsterdam Zuidoost. 
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In het programma ‘Full Power 2001’ worden twee nieuwe 150-KV-stations aan de 
zuidkant van Amsterdam gepland, een in Amsterdam Zuidoost en een nabij de Nieuwe 
Meer in Slotervaart. Tegen de tijd dat het eerste station is opgeleverd heeft de ICT-
branche haar verwachtingen al enkele malen bijgesteld en is het voorspelde stroomtekort 
niet opgetreden. De Zuidas zal door deze versterking van het net geen problemen 
ondervinden met het krijgen van stroom op de juiste plek. Toch speelt het vraagstuk op 
kleinere schaal. Voorlopig wordt de Zuidas gevoed vanuit het 50/10KV-station Zorgvlied in 
het gebied Vivaldi. Het aansluiten van de projecten Mahler en Gershwin vergt kabels 
vanuit Vivaldi. De ruimte om die ondergronds te kunnen aanleggen is beperkt, omdat 
bomen een belangrijk onderdeel zijn van de ruimtelijke kwaliteit die men aan de Zuidas wil 
creëren. En waar bomen staan kunnen geen kabels liggen. Dit voorbeeld illustreert 
problemen die andere vormen van centrale energievoorziening kunnen oproepen. Ook 
decentrale energievoorziening zoals warmte- en koudeopslag (WKO) in de bodem neemt 
ondergronds veel ruimte in beslag (zie ook 1.7). 
 
De grote dichtheid en het gevarieerde programma van de Zuidas vragen bijzondere 
inspanningen om de benodigde energie beschikbaar te krijgen. Daarnaast is er de wens 
om spaarzaam met fossiele brandstof om te gaan: een regelrechte uitdaging om – vooraf 
- tot energiebesparing te komen. Deze ambities kunnen elkaar versterken (zie ook 2.8). 
Dat gaat echter, zo is de afgelopen jaren gebleken, niet vanzelf - daar is beleid voor 
nodig, maar meer nog: sturing. 
 
1.2  Het beleid: uitgangspunt duurzaamheid 

In het begin van de jaren negentig beleeft de aandacht voor milieu een hoogtepunt. 
Tijdens de internationale conferentie in Rio de Janeiro (1992) wordt het begrip 
duurzaamheid2 mondiaal vastgelegd als uitgangspunt. De term People, Planet, Profit vindt 
breed ingang. Ook de hoofddoelstelling van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP2) is het 
streven naar een duurzame ontwikkeling. De uitvoering wordt versterkt en de integrale 
milieuvergunning doet haar intrede. Het eerste gemeentelijke milieubeleidsplan 1996-
1999 verschijnt, waarin voor energiebeleid nog vooral wordt verwezen naar de jaarlijkse 
milieuactieplannen (MAP) van het energiebedrijf (zie ook 1.3). Het begrip duurzaamheid 
blijkt aan te spreken. Het komt terug in het Masterplan en ook in de volgende visies 
Zuidas. Het is dan ook onvermijdelijk dat ‘duurzaamheid’ zich in de loop van de jaren 
ontwikkelt tot een containerbegrip: iedereen verstaat er iets anders onder. In combinatie 
met ‘energie’ in de term ‘duurzame energie’ kan de begripsverwarring nog verder 
toenemen. Vandaar dat het begrip hier nog eens wordt gedefinieerd. (box) 
 
In de Zuidas zijn duurzaamheid en kwaliteit aan elkaar gekoppeld. Dat is logisch: de 
begrippen zijn in de stedenbouwkundige en milieukundige context in hoge mate 
synoniem. Bij het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen bijvoorbeeld, die weinig 
of geen emissies naar de omgeving veroorzaken, kunnen stedenbouwkundige, 
beheersmatige en milieuambities hand in hand gaan.  

 
2 Uit het VN-rapport Our Common Future [van de commissie Brundtland]: duurzame ontwikkeling: de 
ontwikkeling waarbij de levenswijze van de huidige generatie niet bedreigend is voor de levenswijze van 
toekomstige generaties. 
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Duurzaamheid 

In 1983 werd de Brundtland-commissie ingesteld door de Verenigde Naties om: ‘Een universeel 
programma te formuleren en een ommekeer teweeg te brengen, [...] door voorstellen te doen voor 
het lange termijn milieubeleid, milieuzorg te vertalen in een grotere samenwerking tussen en met 
ontwikkelingslanden, bij te dragen tot het formuleren van een gemeenschappelijke visie over de 
milieuproblematiek [...]’ 

Een onovertroffen definitie komt uit het Brundtland-rapport Our common future: ‘Sustainable 
development is development that meets the need for the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs.’ (Brundtland-commissie, 1987)  

Vrij vertaald: 
Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij sociaal-economische, ecologische en culturele 
aspecten in dynamisch evenwicht zijn, met als resultaat dat na ons komende generaties dezelfde 
kansen hebben om in hun behoeften te voorzien als de huidige. 
 
De ontwikkelingen aan de Zuidas beslaan een periode van twintig tot dertig jaar. Dat 
is dezelfde periode als beschreven in het NMP4 (2001). Dat plan gaat uit van 
doelstellingen voor 2030: ‘gezond en veilig leven in een aantrekkelijke omgeving 
temidden van vitale natuur, zonder biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke 
hulpbronnen uit te putten’. Het beschrijft welke maatregelen nodig zijn om deze 
doelstelling te bereiken. Dit streven is ook dat van de Zuidas, zoals verwoord in de 
visie 2004. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3. De kaart van de Zuidas in 2030 (eindbeeld).
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Beleid Amsterdam 
 
In het Amsterdamse Milieubeleidsplan 2004-2006 heeft de gemeente haar ambities vastgelegd voor 
de bijdrage die zij wil leveren aan het terugdringen van de broeikasgassen, vooral CO2. De 
Amsterdamse ambitie loopt in de pas met de nationale doelstelling. Amsterdam wil bijna vier 
procent van de landelijke doelstelling voor zijn rekening nemen. In concreto reduceert Amsterdam 
vijfhonderd kiloton CO2 in 2007. De energiemaatregelen van de Zuidasprojecten leveren daaraan 
hun bijdrage: afhankelijk van het bouwtempo oplopend van acht kiloton in 2007 tot dertig kiloton in 
2010, en mogelijk zestig kiloton in 2020. 
 
 
 
1.3  Historische ontwikkelingen 

De ontwikkelingen in de energiewereld zijn vanaf het begin van de jaren negentig 
stormachtig. Het Gemeentelijke Energie Bedrijf (GEB) verandert in Energiebedrijf 
Amsterdam (EBA). In 1995 fuseert EBA met het Provinciale Elektriciteitsbedrijf tot Energie 
Noord West. Eind jaren negentig ontstaat het energiebedrijf NUON, dat actief is in 
Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en delen van Zuid-Holland. Deze 
schaalvergroting is ingegeven door het vrijgeven van de zakelijke markt in 2002 
(middelgrote verbruikers) en 2004 (klein zakelijke verbruikers) en de particuliere markt per 
1 juli 2004. Deze veranderingen hebben met zich meegebracht dat productie van 
elektriciteit en de grootschalige distributie daarvan bij verschillende bedrijven zijn 
ondergebracht. De rijksoverheid heeft besloten dat de netten onder toezicht staan van de 
Dienst Toezicht Energievoorziening (DTe). Mogelijk komen de netten zelf geheel in 
overheidshanden. Die veranderingen zijn voor de Zuidas een – kansrijke - complicatie 
gebleken. Want velen hebben bij de naam NUON nog het klassieke GEB voor ogen - een 
bedrijf waarbij je automatisch terechtkwam - terwijl NUON nu via dochter Continuon de 
netten beheert, maar daarin strikt gebonden is aan de regels van de DTe. Verder is 
NUON energieleverancier voor een aantal bedrijven en partijen aan de Zuidas, maar die 
markt is volledig vrij. Daarnaast investeert NUON in bestaande (stadsverwarming) en 
nieuwe (stadskoeling) ontwikkelingen aan de Zuidas (zie ook 2.8/2.9). Die verandering is 
meer dan een naamsverandering: langzaam komen energiebedrijven los van denken in 
elektriciteit en gas, en richten zich op wat we uiteindelijk nodig hebben: licht, kracht, 
warmte, koeling. 
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Figuur 4. Het energiebedrijf is de laatste 10 jaar een aantal keren van naam 
veranderd. 

 
De energie-infrastructuur van de Zuidas was een product van de plannen uit de jaren 
vijftig voor de wijk Buitenveldert. Aan de voet van het dijklichaam van het ringspoor werd 
een 150-KV-station neergezet en de PTT bouwde er een nieuwe telefooncentrale. Aan de 
voet van de dijk waarop de A10 werd aangelegd en langs de sportvelden was 
ondergronds ruimte genoeg voor de kabels en leidingen. 
 
 VU, VUMC, RAI, WTC en ABNAMRO: trendsetters en ‘launching customers’  
 
Ook toen er nog geen sprake was van een Zuidas waren er al andere dan de klassieke vormen van 
energievoorziening. Zo beschikken de Vrije Universiteit en het VU Medisch Centrum (VU-VUMC) 
over een eigen elektriciteitscentrale waarin de basisbehoefte aan elektriciteit wordt opgewekt en 
waarvan de vrijkomende warmte nuttig wordt gebruikt (zie verder 1.7). Aan de andere kant van de 
Zuidas staat het RAI-complex, waar een groot vermogen voor verwarming en koeling is opgesteld, 
dat echter vrijwel alleen bij grote evenementen nodig is. Als in 1985 het WTC wordt geopend is dat 
een van de eerste kantoren in Nederland met een eigen Warmtekrachtkoppeling (WKK): net als bij 
de VU een eigen elektriciteitscentrale met gebruik van de warmte voor de verwarming van de 
kantoren. In die periode is dit – mede door een stimuleringsregeling van de rijksoverheid - een 
economisch zeer aantrekkelijke techniek, waar veel grootverbruikers van elektriciteit en warmte voor 
kiezen. 
De bouw van de ABN-AMRO introduceert twee nieuwe vormen van energievoorziening: 
stadsverwarming en warmte- en koudeopslag in de bodem. Het energiebedrijf ziet mogelijkheden 
om (delen van) Buitenveldert en Amstelveen aan te sluiten op het stadsverwarmingsnet dat al in 
Amsterdam Zuidoost ligt. ABN-AMRO is de eerste klant aan de westzijde van de Amstel. Deze 
voorbeelden zijn tekenend voor de snelle ontwikkelingen die de afgelopen twintig jaar in de energie- 
en installatiewereld hebben plaatsgevonden. 
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Figuur 5. Op de 
achtergrond de 
energiecentrale  
van de VU-
VUMC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het effect van trendsetters of zogenoemde launching customers voor nieuwe 
energiesystemen mag niet worden onderschat. In de Energiestudie Mahler 43 wordt de 
klassieke vorm van energievoorziening (met Cv-ketels en koelmachines) vergeleken met 
twee alternatieven: warmtepompen met WKO en stadsverwarming en 
absorptiewarmtepompen (zie voor de techniek bijlage1). Het eerste alternatief kan 
volgens de berekeningen met lagere exploitatiekosten in vijf jaar worden terugverdiend 
(de grens die de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB), op basis van de Wet milieubeheer, 
hanteert bij het voorschrijven van energiebesparende technieken). De resultaten van deze 
studie zijn beschikbaar gesteld aan het consortium van projectontwikkelaars, financiers en 
uitvoerende partijen. Uiteindelijk kiest dat voor warmtepompen en WKO. Het systeem is in 
het voorjaar van 2005 operationeel. 
 
Aan de grenzen van het Zuidasgebied zijn inmiddels interessante ontwikkelingen gaande: 
het hoofdkantoor van ING waar architectuur en techniek van het begin af zijn 
geïntegreerd, en het Forumgebouw van Loyens Loeff aan de Fred. Roeskestraat, een 
prijswinnend gebouw met een goed energieconcept dat een energieprestatie heeft die 
bijna vijftig procent beter is dan op basis van de voorschriften werd vereist (zie ook pag. 
24 ‘Pronkstuk’). 
 

 
3 Energiestudie Mahler 4 uitgevoerd door DWA in opdracht van het projectbureau Zuidas, juli 2000 
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Figuur 6. Het Forum-gebouw, een van de meest energiezuinige gebouwen van de 
Zuidas. 

Bij Gershwin ten slotte worden in de contracten met de consortia algemene afspraken 
opgenomen over de gewenste energieprestatie. Hoe die prestatie wordt gerealiseerd is 
hun zaak, de gemeente toetst. De consortia besluiten gezamenlijk om adviesbureau 
Cauberg Huijgen de opdracht te geven een concept-energiesysteem uit te werken. In alle 
(voorlopige) ontwerpen die zijn gepresenteerd wordt aan de gewenste prestatie voldaan. 
Gershwin opteert voor een WKO-systeem (zie ook 1.5). 
 
1.4  De periode 2000-2004 

Na het Masterplan en de eerste Visie Zuidas is het denken over de toekomstige 
energievoorziening goed op gang gekomen. NUON heeft een Masterplan 
Energievoorziening Zuidas opgesteld. Dat is na de zomer van 2002 gepresenteerd. 
Projectbureau Zuidas had inmiddels de Stuurgroep Masterplan Energie- en 
Nutsinfrastructuur Zuidas(MENZ) in het leven geroepen en via het Ontwikkelingsbedrijf 
ingenieursbureau Tebodin de opdracht gegeven om zo’n plan te ontwikkelen. Dat 
Masterplan verschijnt eind 2001 in concept, en in het voorjaar wordt de definitieve versie 
gepresenteerd, na consultatie van alle betrokkenen. Een van de kenmerken van dat plan 
is een ringvormige structuur rond het kerngebied van de Zuidas. Die structuur houdt de 
ruimte vrij voor de ontwikkeling van het dok en biedt de mogelijkheid om linksom of 
rechtsom gebouwen aan te sluiten. Het plan is ook de aanzet om in de Mahlerlaan een 
ondergrondse bundeling van kabels en leidingen te realiseren in een integrale 
leidingtunnel (ILT). Op 25 maart 2004 verrichten wethouder Stadig en zijn collega 
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Koldenhof van Zuideramstel gezamenlijk de starthandeling voor de aanleg van deze ILT. 
In april 2005 is de ILT met alle kabels en leidingen volledig in gebruik genomen. 
 

 

Figuur 7. De integrale leidingtunnel (ILT) onder de Mahlerlaan. 

Voor de Visie Zuidas 2004 heeft de toenmalige Milieudienst samen met Tebodin eind 
2002 een Energievisie Zuidas opgesteld. Deze visie schetst het energieverbruik, 
uitgesplitst naar warmte, koeling en elektriciteit tot 2020 (zie ook 2.7). Een van de meest 
opmerkelijke bevindingen was de grote behoefte aan koeling. Er werd geconstateerd dat 
er aan de Zuidas onvoldoende capaciteit beschikbaar is om via WKO in die behoefte te 
voorzien. Ter indicatie: er is waarschijnlijk 120 tot 130 Megawatt  koeling4 nodig, en er kan 
maximaal 30 tot 50 Megawatt uit WKO worden gehaald (zie ook 2.7). NUON is op dit 
vraagstuk ingesprongen en heeft in juni 2003 zijn voornemen gepresenteerd om door 
middel van stadskoeling in deze vraag te voorzien (zie ook2.8). Inmiddels heeft NUON de 
benodigde vergunningen aangevraagd en is in de ILT met de aanleg van de 
                                                      

4 Zie hiervoor ook het rapport 15 Energieadviezen aan Amsterdam, ECN, 2004, waarin wordt beschreven 
dat er een optimum is voor de isolatie van kantoren en de invloed daarvan op het energieverbruik voor 
verwarming en koeling. 
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koudeleidingen begonnen. In januari 2005 wordt het contract tussen NUON en de eerste 
klant, ABN-AMRO, getekend; de bank wederom als launching customer. De gemeente is 
op het voorstel van NUON ingegaan, op voorwaarde dat wordt aangetoond dat het 
alternatief stadskoeling qua verbruik en prestatie minstens gelijkwaardig is met een goed 
werkende warmte- en koudeopslag in de bodem. 
 
1.5  De regie 

Wie voert er nu regie over deze processen, en vooral: wat is de aard van die regie? 
 
Tot nu toe loopt alles redelijk tot goed. Uit het voorgaande mag worden afgeleid dat zulks 
geen toeval is. Dat komt omdat bij de Zuidas de kringloop visie-strategie-aanpak goed is 
ontwikkeld. In het Masterplan Zuidas is de visie uiteengezet, die in de jaren daarna in de 
opeenvolgende visies (2001 en 2004) verder vorm heeft gekregen. In alle plannen die op 
basis daarvan worden en zijn ontwikkeld staat welke strategie moet worden gevolgd om 
de denkbeelden uit de visie te realiseren. In de concrete uitvoeringsplannen wordt de 
aanpak geschetst. Het sterke van deze Zuidasmethode is dat er continu aandacht is voor 
alle drie de niveaus, zonder dat ontwikkelingen worden gefrustreerd. Een ieder kent de 
visie en de strategie, en weet dus hoe die in de aanpak moeten worden verwerkt. 
 
 

 

Figuur 8, Principeschema van warmte- en koudeopslag in de bodem. Rechts de 
zomersituatie, links die in de winter. 
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Ten aanzien van de energie zijn er op strategische momenten beslissingen genomen 
(MENZ), zijn er ontwikkelingen gestart, gestopt en opnieuw begonnen (ILT), zijn er studies 
gedaan die tot nieuwe inzichten hebben geleid (Energievisie), hebben projecten door hun 
keuzes anderen de ogen geopend en een trend gezet (ABM-AMRO, ING, Loyens Loeff). 
Daarnaast heeft het klassieke instrument van vergunningverlening een bijdrage geleverd. 
De energiestudie voor Mahler heeft het mogelijk gemaakt dat het consortium vooraf kon 
bepalen welke alternatieven haalbaar waren. Bij Gershwin is aangegeven welke prestatie 
werd verwacht, maar de manier waarop die prestatie werd geleverd was vrij. 
Deze vorm van regie heeft er ook toe geleid dat NUON het besluit heeft genomen om te 
investeren in het stadskoelingssysteem. Deze subtiele vorm van regie is mede gebaseerd 
op de nadruk die de Zuidas als geheel in de eerste vijf jaar van dit decennium heeft 
gekregen. 
De regie verschuift nu naar de vele projecten. Het is van belang te voorkomen dat 
projectoverstijgende belangen in het gedrang komen. Ruimte houden voor nieuwe 
plannen kan soms ten koste gaan (letterlijk en figuurlijk) van plannen die in uitvoering zijn.  
 
Soms ontbreken de middelen om regie te voeren. Voor de optimale plaatsing van WKO-
bronnen bestaat eigenlijk geen goed wettelijk instrumentarium. De provincie verleent 
vergunningen op basis van de Grondwaterwet, die een totaal ander doel heeft dan het 
optimaal opslaan van energie in de bodem. Het projectbureau Zuidas heeft dit vraagstuk 
als een van de eersten onderkend en zoekt in samenwerking met anderen naar mogelijke 
oplossingen. 
 
Naast de tendens bij de Zuidas in de richting van projecten zijn er twee tendensen bij de 
overheid. De rijksoverheid - en in haar voetspoor de gemeentelijke - streeft naar minder 
regelgeving. Die tendens loopt gelijk op met de idee om de markt te laten bepalen welke 
mogelijkheden er worden gekozen. Immers, zo luidt de stelling, ‘wie kent de markt beter 
dan de markt zelf’. Tussen 1995 en 2000 was de markt zo gretig dat bij wijze van spreken 
alle regels, beleid en bemoeienis van de overheid werden aanvaard. Na 2001 loopt dat 
allemaal wat stroever, en neemt en krijgt de markt meer ruimte. Dat kan goed uitwerken, 
maar voor vraagstukken die te maken hebben met verdeling en schaarste (ruimte in de 
ondergrond) lijkt overheidsregie zeer op zijn plaats (zie ook 1.7, par. 4). 
 
Resumerend: de energievoorziening aan de Zuidas is tot op heden in de pas gebleven 
met de ambitie, de kwaliteit en de behoefte. Daartoe heeft een stelsel van afspraken 
(zoals bij Gershwin) en de vergunningverlening goed gewerkt. Bij een volgende 
uitbreiding is de ruimte echter nog schaarser, zijn er dus minder opties, en moet daarom 
meer worden gestuurd om een even goed resultaat te krijgen. 
 
1.6  De mogelijkheden van de markt 

In deze terugblik moet ook worden gekeken naar de markt. Er zijn voorlopers op het 
gebied van gebouwontwikkeling. De voorbeelden van ING en Loyens Loeff zijn al 
genoemd. Met name bij het hoofdkantoor van de ING hebben architect en 
installatieadviseur samengewerkt aan het verminderen van het energieverbruik door 
bouwkundige maatregelen, zoals de extra glazen omhulling van het gebouw. Bij Loyens 
Loeff is dat ook gebeurd – veel minder opvallend, maar zeer effectief. De isolatie van de 
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gevel en het gebruik van het atrium als buffer tegen grote temperatuursverschillen zijn 
daar voorbeelden van.  
 
 ING-House en ING 2 
 
Het ING-House is een prototype van integratie van gebouw en installatie. De vakpers en 
de advieswereld zijn lyrisch over dit soort ontwikkelingen. In de Amsterdamse ambtelijke 
wereld gaat het verhaal dat de ambtenaren die na de presentatie van het ontwerp 
terugkwamen op kantoor enigszins wit weggetrokken spraken: ’We hoeven niets meer te 
vragen; ze doen alles al en nog meer!’  
De gebruikers van het ING-gebouw bepalen nu het energieverbruik. Zo bleek bij een 
rondleiding dat de entreehal - die het klimaat van een stationshal zou krijgen - extra werd 
verwarmd. Bovendien kunnen de gebruikers de zonwering, in tegenstelling tot het 
ontwerpuitgangspunt, zelf openen, waardoor de koelvraag toeneemt. Dat strookt niet met 
het ontwerpuitgangspunt, en leidt tot een hoger energieverbruik en dus hogere kosten. 
Naast het ING-House staat het kantoorgebouw ING 2. Dat gebouw is zuiniger en was qua 
installatie goedkoper dan het in het oog springende landmark.  
 
 

 

Figuur 9. Het ING House: Architect en adviseur werkten van het begin af aan samen 

Het kan geen kwaad de markt te stimuleren, zodat er daadwerkelijk maatregelen worden 
getroffen. De gemiddelde investeerder kiest tegenwoordig al vaak voor WKO. Dat was in 
het begin van dit decennium nog een techniek die met argusogen werd bekeken. De 
methode kon nog nauwelijks concurreren met andere technieken. Enkele jaren later 
proberen partijen snel een vergunningaanvraag in te dienen om zich zo te verzekeren van 
een plek onder de grond voor hun bronnen. 
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Echt betrokken marktpartijen kiezen bijvoorbeeld voor betonkernactivering, in Duitsland al 
een populaire techniek. Het gebouw wordt zodanig uitgevoerd dat de constructie wordt 
gebruikt om warmte of kou op te slaan om die op het gewenste moment weer af te geven. 
Er zijn inmiddels goede Nederlandse voorbeelden: het gemeentehuis van Schouwen-
Duiveland en een middelbare school annex bibliotheek in de Haarlemmermeer. Omdat - 
zeker bij energieverbruik - besparing loont, is deze relatief simpele techniek in opkomst. 
Cruciale voorwaarde is wel dat de investeerder ook profiteert van de lagere 
exploitatiekosten. Echter, de markt is nog meer gericht op de korte termijn en het eigen 
gewin, dan op de langere termijn en lagere totaalkosten (zie ook 3.5).  
 
 
1.7  Analyse van het verleden 

De terugblik op tien jaar energie aan de Zuidas legt een aantal rode draden bloot: 
ontwikkelingen rond infrastructuur, energiebedrijven, milieu en duurzaamheid, en regie.  
 

1. Infrastructuur  
a. Elektriciteit. Er is voldoende elektriciteit, maar het 50/10KV-station 

Zorgvlied ligt niet centraal ten opzichte van de nieuwe klanten. Een nieuw 
station, meer centraal in het gebied, vergt een financiële garantie van de 
gemeente als vergoeding voor de extra investeringen die netbeheerder 
Continuon zou moeten doen. Zo kan worden voorkomen dat er een 
omvangrijk pakket kabels door het hele Zuidasgebied moet worden 
getrokken om de klanten aan de westzijde te voorzien. 

b. Gas. Er liggen al gasleidingen in het gebied. De vraag is of dat net moet 
worden uitgebreid voor een enkel restaurant. De warmtevoorziening kan 
even goed geregeld worden via het stadsverwarmingsnet. Gas zou eerst 
moeten worden gebruikt om er bijvoorbeeld elektriciteit mee op te 
wekken. De warmte die daarbij ontstaat is nog ruim voldoende voor de 
verwarming van gebouwen. De VU-VUMC en het WTC tonen dat aan. 

c. Warmtenet. Er ligt een stadsverwarmingsleiding en er wordt een 
verbinding gemaakt met de centrale van de VU-VUMC om de restwarmte 
aan het net toe te voegen en daarmee de leveringszekerheid te 
vergroten.  

d. Koudenet. De infrastructuur wordt aangelegd en er zijn potentiële klanten. 
De leidingen zijn echter omvangrijk en kunnen buiten de ILT met name bij 
nauwe passages problemen geven. Eventuele oplossingen lijken 
kostbaar. 

e. Bronnen voor WKO. Het ingenieursbureau Amsterdam heeft in haar 
rapportage (van 18 oktober 2004) aangegeven dat maximaal vijftig 
Megawatt in de Zuidasbodem beschikbaar is. Er is minimaal zeventig 
Megawatt via andere technieken nodig. 
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2. Energiebedrijven 
De rol van energiebedrijven is veranderd, maar het kost alle partijen, inclusief de 
gesplitste energiebedrijven zelf, moeite om aan die nieuwe rol te wennen. Het is 
interessant om te zien hoe gemakkelijk de rollen van netbeheerder en energiebedrijf 
elkaar soms overlappen. Zelfs als het energiebedrijf wil meedenken moet voortdurend 
worden gekeken of dit volgens de regels van de DTe wel mag. Anderzijds wil ‘NUON 
Warmte en Koude’ graag investeren, maar lonen investeringen alleen maar als klanten 
toezeggen. Als de klanten tot het laatste moment alle opties open houden, mede 
natuurlijk om een zo laag mogelijke prijs te bedingen, kan het moment voor 
stadsverwarming voorbij gaan. Voor koude kan hetzelfde gelden. De gemeente kan, 
zeker waar het stadsverwarming betreft, een sturende rol spelen. Voor sommige 
Nederlandse gemeenten is dat geen vraag, en bijvoorbeeld in Scandinavië ziet men 
het als de enige oplossing. 
 
Andere energiebedrijven zoeken de niche en proberen klanten voor hun systeem te 
werven, bij voorkeur met nieuwe, eigen infrastructuur. Grote installatiebedrijven 
proberen met nieuwe concepten voor aanleg, onderhoud en beheer de energiemarkt 
te betreden. De ontwikkelingen en mogelijkheden zijn op dat vlak nog maar net 
begonnen. Het is deels de invulling van de vrije energiemarkt die is ontstaan, waar 
partijen nieuwe concepten willen proberen. Het moeten dan concepten zijn die passen 
bij de behoefte en de dichtheid van de Zuidas. En daarvan moet de markt wel worden 
doordrongen 
 
3. Milieu en duurzaamheid 
Energiebesparing staat al sinds de eerste energiecrisis (1973) hoog op de agenda. 
Het is een aanpak die al meer dan dertig jaar succesvol is en nog steeds in 
ontwikkeling is. Verbetering van bijvoorbeeld isolatie, dubbel glas, Cv-ketels, 
verlichting en kantoorapparatuur heeft bijgedragen aan een forse reductie van de 
warmtebehoefte van woningen en kantoren. Daar staat tegenover dat er steeds meer 
apparatuur komt, en dat de elektriciteitsvraag uiteindelijk autonoom met ongeveer één 
procent per jaar stijgt. Dat is een extra probleem in de zomer, want alle elektriciteit 
wordt uiteindelijk omgezet in warmte. De warmtebelasting in gebouwen stijgt dan, en 
de koelbehoefte neemt toe. De kosten daarvan worden vaak als onontkoombaar 
gezien. Echter: investeren in zuinige apparatuur levert dan misschien niet een veel 
lager stroomverbruik op, maar leidt wel tot minder warmteproductie en dus tot minder 
koeling. Probleem is dat dit vraagstuk zich pas in de gebruiksfase voordoet en de 
koelinstallatie te groot is als vooraf niet bekend was dat er zuinige apparatuur zou 
worden geplaatst. Het omgekeerde kan ook voorkomen: als er gewone apparatuur 
wordt aangeschaft terwijl qua koeling op zuinige was gerekend. Projectontwikkelaars 
en beleggers zouden moeten investeren in minder. Dat uitgangspunt behoort echter 
niet tot het standaardvocabulaire. 
 
De andere cirkel die moet worden doorbroken is het mechanisme dat de partij die 
investeert in energiebesparing een andere is dan degene die daar bij exploitatie en 
beheer de vruchten van plukt. Bij de ontwikkeling van een gebouw is de huurder of 
gebruiker vaak nog niet bekend, en omdat de projectontwikkelaar zijn kosten zo laag 
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mogelijk wil houden blijven investeringen in energiebesparing uit. Bij de goede 
voorbeelden zijn huurders of gebruikers in een vroeg stadium bekend. 
 
Er zijn inmiddels nog extra argumenten om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan: 
de landelijke doelstelling om de uitstoot van CO2 terug te dringen en het lokale streven 
naar zo min mogelijk bronnen die stikstofoxiden uitstoten, zodat de Europese 
richtlijnen niet worden overschreden. Stadsverwarming kan daarin voor de Zuidas een 
belangrijke rol spelen. Daarnaast komen er op 1 januari 2006 Europese richtlijnen voor 
de energieprestatie van gebouwen. Bij nieuwbouw moet een aantal mogelijkheden 
worden onderzocht, bij verandering van gebruiker of bestemming van bestaande bouw 
moet inzicht in het energieverbruik worden gegeven (zie ook  Bijlage 2). 
 

4. Regie 
Zoals hiervoor beschreven is er regie geweest over de energievoorziening aan de 
Zuidas. De vraag doet zich voor of een zelfde wijze van relatief lichte sturing de 
komende vijftien jaar voldoende is. Trekken we de parallel met de ruimtelijke ordening, 
dan kunnen we vaststellen dat er via het Masterplan en de daaropvolgende visies 
sprake is van een grand design. Binnen de projecten, clusters of bouwenveloppen kan 
nog veel worden uitgewerkt, maar de grote lijnen liggen vast. De markt is daaraan 
gewend en accepteert dat.  
 
Voor energie ligt dat anders. Dat komt voor een deel omdat het niet eerder als een 
probleem werd ervaren. Maar sinds de Energievisie uitwees dat er in het project 
Zuidas evenveel elektriciteit wordt gebruikt als in een stad met 220.000 inwoners, gaat 
er soms wel een wenkbrauw omhoog. Want het gaat om on-Nederlandse dichtheden 
en daaraan gepaard een hoge koelbehoefte. Het opdrachtgevende deel van de markt 
beseft nog onvoldoende dat koelen circa vier keer duurder is dan verwarmen. Als dat 
besef doordringt en men zich ook bewust wordt van het besparingspotentieel, zullen 
de noodzakelijke investeringen gemakkelijker worden gedaan.De noodzaak en 
mogelijkheden van een grand design worden in 3.8 beschreven. 
 
Gemeenten beschikken over het zogenoemde BAEI, het besluit aanleg energie-
infrastructuur (zie ook bijlage 3). Hiermee hebben ze de mogelijkheid om de gehele 
energievoorziening van een gebied aan te besteden. Slechts één gemeente heeft dat 
instrument sinds 1 mei 2001 toegepast. In de Zuidas heeft men van deze mogelijkheid 
bewust afgezien, onder meer omdat het niet doenlijk leek om in het bestaande gebied 
de juiste knip aan te brengen tussen de oude en de nieuwe infrastructuur. Bovendien 
zou extra ruimte nodig zijn om het net van de oude beheerder aan dat van een nieuwe 
te koppelen. 
Voor een ander deel heeft de Zuidas toegelaten dat de markt stuurt, in dit geval 
energiebedrijf NUON. Dat werft klanten voor haar netten en vraagt vervolgens de 
gemeente om medewerking om die netten te realiseren. Met die vorm van sturing is 
niet veel mis en deze vorm kan een plek vinden in de beschouwingen over 
toekomstige regie in 3.9 
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2  De ontwikkelingen 

 
2.1  Inleiding  

Om de ontwikkelingen goed te schetsen wordt vanaf gebouwniveau opgebouwd naar 
projectniveau, Zuidasniveau en naar de schaal van Amsterdam en Nederland. De 
mogelijke ontwikkelingen zoals die in de Energievisie Zuidas staan worden expliciet naar 
voren gebracht. Ter voorbereiding van deze publicatie heeft een stagiair van de VU en het 
daaraan gelieerde Centrum voor Innovatie en Maatschappelijk verantwoord Ondernemen 
(CIMO) belanghebbenden geïnterviewd over de gemeentelijke en hun 
duurzaamheidsambitie, en over het huidige en toekomstige energiebeleid. Ook 
inventariseerde hij de bereidheid en mogelijkheden tot samenwerking. 
 
De toekomstige ontwikkelingen worden vooral beschouwd als mogelijke invulling van de 
‘energietransitie’ die landelijk door het Ministerie van Economische Zaken is ingezet, 
waarin samenwerking en coalitievorming belangrijke onderwerpen zijn. Een dergelijke lijn 
past goed bij de ontwikkelingen aan de Zuidas tot nu toe. 

 
2.2  Gebouwniveau 

Energiezuinige gebouwen zijn helaas nog geen standaard. De NOVEM-publicatie Alle 13 
goed, inspirerende nieuwbouw kantoren beschrijft dertien recente voorbeelden. Voor zes 
van de dertien is de overheid of semi-overheid opdrachtgever. Bij vijf gebouwen gaat het 
om bedrijven die zelf opdracht geven en die hun streven naar duurzaamheid en lagere 
exploitatiekosten zo willen verwezenlijken. De laatste is het Forum-kantoorgebouw dat 
gebouwd is voor de luxe verhuurmarkt. 
 
Energiebesparing in het topsegment (fragment uit de NOVEM-publicatie) 

 

 
Een kantoor om trots op te zijn 

Gebouw Forum is een topkantoor. Zowel qua ligging - aan de prestigieuze Zuidas in 
Amsterdam - als ontwerp, behoort het kantoor tot de absolute top van de Nederlandse 
kantorenmarkt. Het is om kort te gaan, een kantoor om trots op te zijn. Trots is ook Hans 
Lindeman; als ontwikkelingsmanager bij Amstelland Ontwikkeling Vastgoed was hij nauw 
betrokken bij de realisatie van het gebouw. ‘Geïnspireerd door de bijzondere omgeving, 
hebben we echt iets bijzonders met dit gebouw willen neerzetten, en ja, ik mag zeggen, 
het is aardig gelukt….’ Aldus een tevreden Lindeman.  
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Shake-out, voor de kwaliteit gunstig 
In een kantorenmarkt die gekenmerkt werkt door grote leegstandproblemen, oogt 
Lindeman opvallend rustig. ‘Er vindt op dit moment een behoorlijke shake-out onder 
projectontwikkelaars plaats,’ beaamt Lindeman de ernst van de zaak, ‘maar voor een 
solide bedrijf als Amstelland is zo’n ontwikkeling niet per sé slecht, misschien zelfs wel 
goed.’ Gevraagd naar het waarom van deze opvallende uitspraak, komt het gesprek al 
snel op het onderwerp ‘kwaliteit’: ‘De afgelopen jaren groeiden de bomen tot in de hemel. 
Er is door sommige ontwikkelaars snel veel geld verdiend, met soms nadelige gevolgen 
voor de kwaliteit van de gebouwen. Die snelle jongens zie je nu weer verdwijnen, 
waarmee wij en nog een paar andere projectontwikkelaars automatisch weer wat meer 
“in the picture” komen. Voor de kwaliteit van de kantoren is dat alleen maar gunstig.’  
 

Beter bellen 

Met bovenstaande statements geeft Lindeman aan dat het bij Amstelland niet alleen om 
geld verdienen als doel op zich gaat. Kwaliteit, hoe moeilijk ook te definiëren, is en blijft 
een belangrijk uitgangspunt. ‘Neem nou het binnenklimaat van een callcenter,’ vervolgt 
Lindeman zijn betoog, ‘ik ben er van overtuigd dat je met een extra investering van laten 
we zeggen vijf euro per vierkante meter een wereld van verschil kunt creëren. Je betaalt 
dan aan investeringskosten misschien honderd en tachtig euro in plaats van honderd en 
vijfenzeventig, maar je personeel werkt een stuk aangenamer, waardoor ook de kwaliteit 
van hun gesprekken omhoog gaat. Dat moet je dus gewoon doen vind ik.’ 
 

Pronkstuk 

Naast het aquifersysteem, zijn in het gebouw klimaatramen en daglichtafhankelijke 
verlichting toegepast. Maar pronkstuk in het energiezuinig ontwerp van Forum is 
misschien wel het Atrium: een grote open ruimte in het gebouw met een multifunctioneel 
gebruik. Lindeman noemt het ‘het hart’ van het gebouw, een mooie omschrijving voor een 
ruimte die ook nog eens een stevige bijdrage levert aan de uitstekende energieprestaties. 
De EPC is met een waarde van 0,98 zeer scherp te noemen. Al met al indrukwekkende 
kwalificaties voor een indrukwekkend gebouw. En... wat in de huidige kantoormarkt ook 
belangrijk is: het staat niet leeg! 
  
 
Voor maatregelen op gebouwniveau is een gedreven en kostenbewuste opdrachtgever 
nodig. Bij overheidsopdrachtgevers vloeit dat soms voort uit het eigen beleid en de 
voorbeeldfunctie die de overheid traditioneel heeft. De Rijksgebouwendienst (RGD) is 
zo’n opdrachtgever. Voor de Hoftoren in Den Haag overlegde de RGD als koper en 
toekomstig beheerder met de projectontwikkelaar. Resultaat was dat het glas nog kon 
worden vervangen door een ander type met een hogere isolatie. Een verandering aan het 
verwarmingssysteem bleek echter een te grote aanpassing te zijn.5  
                                                      

5 Novem: Alle 13 goed, voorbeeld Hoftoren Den Haag 
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Figuur 10. De gevel van het Forum-gebouw. 

 
Een andere interessante ontwikkeling op gebouwniveau is het ‘integraal ontwerpen’. De 
Nederlandse technische Vereniging voor installaties in gebouwen (TVVL) en de Bond van 
Nederlandse Architecten (BNA) hebben in 1999 gezamenlijk het initiatief genomen voor 
een onderzoek aan de Technische Universiteit Delft (TUD) met als thema ‘integraal 
ontwerpen’. De bedoeling van het onderzoek is veel huidige problemen uit de 
bouwpraktijk te voorkomen door een optimale afstemming en samenwerking in de eerste 
stadia van het bouwproces. Nevendoel was kennisoverdracht ter overbrugging van de 
kloof tussen architectuur en techniek, tussen gebouw en installaties en tussen theorie en 
praktijk. In de uitvoeringspraktijk moet blijken of de studie en de vele workshops voor 
belangstellenden de kloof hebben gedicht of minder diep hebben gemaakt. 
De supervisie van de gemeente op de architectuur en de bouwkundige ontwerpen zou 
zich ook moeten uitstrekken tot de mogelijkheden om vooraf tot energiebesparing en 
meer efficiënte gebouwen te komen.  
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Foutje 
Een van de ontwerpfouten die vaak wordt gemaakt, is de volledige scheiding tussen de 
oost- en de westgevel van een gebouw. Als in de winter of het vroege voorjaar de zon op 
de oostgevel staat, moet daar al snel worden gekoeld, terwijl men aan de westgevel op 
dat moment nog verwarming nodig heeft. In plaats van de warmte per verdieping van oost 
naar west te transporteren wordt veelal voor de oostgevel de koelmachine aangezet en 
voor de westgevel de ketel. De enige die bij zo’n concept garen spint is de 
energieleverancier. 
 
 

Zoals zo vaak zijn er buiten Nederland goede 
voorbeelden te vinden. De Maleisische architect Ken 
Yeang 6 is een van de voorlopers op het gebied van 
integraal ontwerpen. Hij heeft regelmatig lezingen 
gegeven in Nederland en is twee jaar geleden nog 
uitgenodigd om een ontwerpidee te maken voor het 
Sciencepark in de Watergraafsmeer. In zijn boek The 
Green Skycraper7 zet hij zijn ideeën uiteen en stelt dat 
duurzame gebouwen niet per definitie klein of laag 
hoeven te zijn. Hij heeft zelf goede voorbeelden 
gegeven met vele gerealiseerde ontwerpen (twaalf 
torens van meer dan tien verdiepingen en meer dan 
tweehonderd projecten van diverse grootte). 
Daarnaast zijn veel van zijn ontwerpen bekroond. 
(Beijing World Science & Trade Centre, 2000, en 
Elephant and Castle Eco Towers, London, 2000) 
 

Figuur 11. Een van de ontwerpen van Ken Yeang. 

 
Kostenbewustzijn kan natuurlijk aanleiding zijn om te 

besparen op investeringen. Het kost heel veel (installatie)vermogen om op de spaarzame 
tropische dagen het gewenst binnenklimaat in een kantoor te onderhouden. De vraag die 
opdrachtgevers zichzelf zouden moeten stellen is: ‘Hoe erg is het dat de 
binnentemperatuur zo’n vijf tot tien dagen per jaar een paar graden hoger is, en wat mag 
me dat kosten?’ Het antwoord zou wel eens verrassend kunnen zijn. 
 
2.3  Projectniveau 

Op projectniveau kunnen goede resultaten worden geboekt door functies te combineren. 
Klassiek voorbeeld is de combinatie ijsbaan en zwembad. De warmte die ontstaat bij het 
koelen van een ijsbaan kan uitstekend worden gebruikt voor het verwarmen van een 
zwembad. In Nederland is die combinatie op verschillende plaatsen gemaakt. 

                                                      
6 Ken Yeang, Bureau T.R. Hamzah & Yeang Sdn.Bhd. (Malaysia, London, Germany, China, Australia) 
7 Ken Yeang, The Green Skyscraper, Prestel Verlag, Munich – London- New York, 1999 
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De plinten (de begane grond en de eerste verdieping tot een totale hoogte van ongeveer 
acht meter) in de Zuidasprojecten bieden in principe goede mogelijkheden om 
energievraag en -overschot uit te wisselen. In het klein zijn die voorbeelden er al door 
bijvoorbeeld ventilatielucht uit een kantoor of woongebouw via de parkeergarage af te 
voeren, waardoor geen extra ventilatie-installatie voor de parkeergarage nodig is. 
Ook voor de constante warmte uit centrale computerruimten in kantoren moet een nuttige 
bestemming te vinden zijn. Probleem is natuurlijk wel dat de invulling van de plint bij het 
ontwerp en soms ook nog bij de start van de bouw of zelfs de oplevering onzeker is. Het 
gebruik van WKO kan het best op projectniveau worden afgestemd: op gebouwniveau 
worden de mogelijkheden van naastgelegen gebouwen te veel beperkt. 
 
Roken? 
De afgelopen tien jaar is roken in de werkomgeving uitgebannen. Sommige bedrijven 
hebben speciale rookruimtes, bij andere bedrijven staan rokers in groepjes buiten. De 
ventilatienormen voor gebouwen zijn echter al tientallen jaren hetzelfde, en gebaseerd op 
een werkomgeving waarin roken eerder regel dan uitzondering was. De toevoer van verse 
lucht bedraagt in die gevallen ongeveer vijftig kubieke meter per persoon per uur. Dat zou 
onder de huidige omstandigheden kunnen worden gehalveerd. Daarmee wordt nog 
onvoldoende rekening gehouden. 
 
2.4  Gebiedsniveau 

Op Zuidasniveau zijn de kansen legio. Vanaf het begin is al onderkend welke rol de 
restwarmte van VU-VUMC kan spelen en hoe de installaties van de RAI beter kunnen 
worden benut. Of uitwisseling van overschotten tussen projecten zinvol en mogelijk is, is 
nu nog niet te beoordelen. Enerzijds kan dat door aanleg van grote systemen als 
stadsverwarming en stadskoeling worden bevorderd, anderzijds zijn de eisen die aan de 
temperatuur en de kwaliteit van de warmte of de koude worden gesteld misschien te hoog 
om een eenvoudige uitwisseling mogelijk te maken. Zoals hiervoor al betoogd is het 
projectniveau hiervoor waarschijnlijk de optimale schaal. 
 
Een ander fenomeen zal zich wel op Zuidasniveau manifesteren. Dat is het zogenaamde 
Urban Heat Island Effect. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door veel grote gebouwen die 
de zonnewarmte absorberen en die warmte in de loop van de dag weer afstaan. 
Stedelijke centra zijn daardoor ongeveer drie graden Celsius warmer en koelen minder 
snel af dan hun omgeving. Dit vergt meer koelvermogen voor gebouwen, temeer omdat 
de koeling minder efficiënt werkt omdat de buitenlucht warmer is. (Zie afbeelding op p 28) 
De Zuidas is door zijn grote dichtheid en compacte bouw bij uitstek geschikt voor een 
meer centrale vorm van energievoorziening: de installaties staan centraal buiten of aan de 
rand van het gebied en toekomstige voorzieningen ter verbetering van de efficiëntie of de 
milieukwaliteit kunnen centraal worden getroffen. Het aantal emissiepunten 
(schoorstenen) in de Zuidas is klein en de luchtkwaliteit zal daardoor beter zijn dan in 
vergelijkbare gebieden zonder centrale voorzieningen.  
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Figuur 12. In deze grafiek is het temperatuurverloop in binnen- en buitenstedelijk 
gebied weergegeven. 

 
2.5  Stadsniveau 

De stad heeft in het Milieubeleidsplan 2004-2006 vastgelegd een bijdrage te zullen 
leveren aan het landelijk streven om de CO2-uitstoot terug te dringen. Grote 
nieuwbouwprojecten als de Zuidas spelen daarin een cruciale rol. Bovendien kan de 
aanpak bij de Zuidas een voorbeeld zijn voor andere projecten in de stad. De kaart van 
Amsterdam met projecten die gebruik maken van WKO toont het succes van deze 
techniek aan. Bij de Zuidas is de dichtheid van WKO-projecten zeer groot. Het Gershwin 
voorbeeld: prestaties afspreken en de techniek vrijlaten vindt inmiddels ook navolging. De 
Zuidas kan een belangrijk stadsverwarmingsproject worden. Hiermee wordt ook een 
belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot geleverd.  
 
2.6  Nationaal niveau 

De Zuidas is meer dan enig ander Amsterdams project een project dat alleen kan worden 
gerealiseerd door samenwerking. Vanzelfsprekend met de partners in het gebied: 
Rijkswaterstaat en de NS, de RAI en VU-VUMC. Kort na het vaststellen van het 
Masterplan in 1998 werd de Zuidas een Nationaal Sleutel Project (NSP). Daarna heeft de 
samenwerking met het Rijk verder vorm gekregen en rond de jaarwisseling 2004-2005 zal 
de samenwerking door de inspanningen van de gezamenlijk aangewezen ‘formateur’ 
Brinkman een definitieve vorm krijgen. Hoewel het proces in overdrachtelijke zin veel 
energie heeft gekost, maakt energie waarschijnlijk slechts een gering onderdeel uit van de 
samenwerking. Het Ministerie van Economische Zaken(EZ) is voor het Rijk de trekker van 
het energiebeleid en de veranderingen daarin. EZ heeft dat proces de titel Energietransitie 



 
 
 
 

  

Energievoorziening Zuidas 

Versie juli 2005  
Pagina 28 van 56 

Gemeente Amsterdam 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht 

gegeven, en er bij deze nieuwe aanpak voor gekozen om ‘in te spelen op de 
veranderende marktomstandigheden en op hardnekkige duurzaamheidproblemen’8. 
Kenmerken van de transitieaanpak zijn: langetermijnoriëntatie, systeembenadering, 
samenwerking tussen overheid en maatschappelijke stakeholders, en concrete acties op 
korte termijn. In 2.9  wordt dieper op de energietransitie in gegaan. 
 
2.7  Energievisie Zuidas 

De Energievisie Zuidas is de eerste poging om het energieverbruik en de ontwikkeling 
daarvan in de komende twintig tot dertig jaar in te schatten. NUON had in zijn Masterplan 
overigens ook een schatting van het totaalverbruik gemaakt. In de Energievisie is ervoor 
gekozen al het energieverbruik te herleiden tot primaire energie. Dus niet aan de hand 
van de vraag: hoeveel warmte is er nodig, maar: hoeveel aardgas is er nodig om die 
warmte op te wekken. Met dezelfde methode is ook het elektriciteitsverbruik 
weergegeven. 
 
Energieverbruik in 2020 voor In miljoen m3 aardgasequivalent (AE) percentage 
Verwarming 13 17 
Elektriciteit 62 83 
Koeling (Elektriciteit) 23 (van 62) 37 (van 83) 

of 30 (van 100) 
 
Het grote aandeel van koeling in het energieverbruik (1,75 keer zoveel als voor 
verwarming) kwam voor ingewijden niet als een verrassing, maar in de communicatie over 
dit onderzoek bleek het voor velen onbekend. Ruim eenderde van het elektriciteitsverbruik 
is nodig voor koeling: een prikkel voor velen om dat omlaag te krijgen. De WKO en 
stadskoeling zijn mogelijkheden om dat te doen, maar er is meer nodig. 
In eerste instantie is onderzocht of de cijfers uit de Energievisie konden worden 
vergeleken met gegevens uit andere openbare bronnen. Naast de schatting van NUON 
had kon ook de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) vanuit haar ervaring en met behulp 
van NOVEM-kengetallen de bandbreedte van de schatting vaststellen (zie tabel). 
 
Bron Prognose 2020 in miljoen m3 AE 
Energievisie 75 (redelijk niveau van maatregelen, TVT <5jaar) 
NUON  69 (idem) 
DMB NOVEM hoog 95 (geen extra maatregelen) 
DMB NOVEM laag 40 (extra maatregelen, TVT <5 –10 jaar) 
 
Deze tabel vormt zowel de kern als de kans van het energievraagstuk aan de Zuidas. 
Duidelijk is dat het energieverbruik fors te beïnvloeden is. Alle betrokken partijen in het 
gehele proces moeten daarvan worden doordrongen, én hun bijdrage willen leveren. 
 
De hoge schatting gaat uit van partijen die niet meer willen doen dan wat wettelijk is 
voorgeschreven - partijen zonder enige ambitie dus. In de lage schatting zijn alle 
maatregelen verdisconteerd die nu technisch uitvoerbaar zijn en die binnen vijf jaar 

                                                      
8 Innovatie in het Energiebeleid, Ministerie van EZ, april 2004 
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kunnen worden terugverdiend. Op basis van de technische ontwikkelingen schat de DMB 
dat in 2020 zelfs dertig miljoen kubieke meter AE haalbaar is.  
 
De focus op koeling heeft ook een schatting opgeleverd van het benodigde vermogen. 
 
Vermogen koeling in 2020 In MW 
Energievisie 120 – 130 
Beschikbaar vanuit WKO 30 - 50 (afhankelijk van plaatsing) 
Mogelijk vanuit stadskoeling fase 1 60 
Mogelijk vanuit stadskoeling fase 2 60 
 
Stadskoeling kan dus voorzien in het geraamde tekort van 70 tot 100 Megawatt. 
 
In de Energievisie wordt uitgegaan van de tendens naar steeds zuiniger elektrische 
apparatuur. Dat heeft niet alleen een lager elektriciteitsverbruik tot gevolg, maar ook een 
vermindering van de koelbehoefte, en, als daarmee rekening is gehouden bij het ontwerp, 
een vermindering van het benodigde koelvermogen. Dat betekent een lagere investering. 
Het is echter niet eenvoudig om partijen dit relatief simpele mechanisme in de praktijk te 
laten brengen. Het is - ook hier - geen gewoonte om te investeren in minder. 
 
2.8  Onderzoek belanghebbenden: de mening van de markt 

De urgentie die uit de Energievisie spreekt wordt maar door enkelen (overheids- en semi-
publieke partijen) zo gevoeld - omdat het een collectief probleem is. Bovendien werd, door 
de EZ-aanpak van de energietransitie, meer dan eens duidelijk dat deze vraagstukken 
niet alleen door de overheid kunnen worden opgelost. De luiken moesten open en het 
vraagstuk moest breed worden bediscussieerd. Dat inzicht leidde tot de opdracht van de 
DMB aan Casper Noach (bedrijfskundestudent aan de VU, begeleid door het CIMO) een 
onderzoek te doen onder de belanghebbenden bij energie aan de Zuidas. Het onderzoek 
resulteerde eind 2004 in het verslag Energie aan de Zuidas, de mening van de markt. 
 
Het onderzoek geeft antwoord op twee hoofdvragen: 

1. wat is de mening van de marktpartijen over voor de energievoorziening 
belangrijke onderwerpen? 

2. hoe kan samenwerking tussen de belanghebbenden een belangrijke bijdrage 
leveren aan een duurzame energievoorziening op de Zuidas? 

Deze vragen zijn gesteld tegen de achtergrond van de inzichten van de Energievisie 
Zuidas, het gemeentelijke milieubeleid, en de wens van EZ om tot energietransities te 
komen. 
Die belanghebbenden zijn: 

A. de gemeente Amsterdam 
B. energiebedrijven (leveranciers)  
C. eigenaren van infrastructuur voor de energievoorziening (netbeheerders) 
D. investeerders/beleggers 
E. bouwondernemers/projectontwikkelaars 
F. bedrijven (kantoren) aan de Zuidas 
G. (installatie)adviesbureaus. 
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Twaalf vertegenwoordigers van deze partijen zijn geïnterviewd. NS en RWS zijn buiten 
beschouwing gelaten. 
 
 
Ir. A.H.M. Struker Projectmanager Energiebureau 

ARC * 

(Amsterdam reduceert CO2) 

Gemeente Amsterdam 
(Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht) 

Ir. A.A.J. Thomassen Senior Projectmanager Nuon Verkoop Netwerk 
Services 

Drs. Ing. K.T.M. 
Jansen 

Business Manager Nuon District Heating 

Ing. W.F. Westendorp Projectmanager Essent Infra Solutions 
Buiten beschouwing gelaten omdat deze wat betreft de belangrijke thema’s in dit 
onderzoek; warmte en koude, samenvallen met de leveranciers. 
Dhr. D.P. Loos 
Dhr. J. Eijgelaar 

Asset Manager Offices 
Technical Project Manager 
Offices 

ING Real Estate Investment 
Management 
Idem 

Ir. M.A. Vrins Projectontwikkelaar  
Ir. R. Lokhorst Adjunct-directeur Project 

management 
ING Real Estate Development 

Ir. G.M. Sparreboom Project manager ING Real Estate Development 
Eigenaar van kantoorruimte: 
Dhr. G.J. Ehrenburg Vice President ABN-AMRO Property Services 

 
Huurder van kantoorruimte: 
Dhr. H. Jager Hoofd Facilitaire Dienst Loyens en Loeff 
Ing. M. A. van Ingen Projectleider Techniplan Adviseurs B.V. 

 
 
Hieronder volgen kort de vragen, de opvallendste antwoorden, en de conclusies.  
 
Vragen en antwoorden 
 

 Hebben de belanghebbenden een visie op duurzaamheid? 
Ja, zeggen gemeente, energiebedrijven en het adviesbureau. Ook ABN-AMRO laat zo’n 
visie bij beslissingen meewegen. Projectontwikkelaars stellen de wens van de klant 
centraal. Wil die duurzaamheid, dan wordt duurzaamheid geboden. Voor hen moeten 
duurzame energiesystemen wel geld opleveren. Het kan aantrekkelijk zijn om voorop te 
lopen, maar niet te veel, want ‘de markt moet het toch bepalen’. 

 Hoe verloopt de besluitvorming over energievoorziening, is het een belangrijk 
onderwerp, en wordt er een rationele afweging gemaakt tussen investering en 
exploitatie? 

Projectontwikkelaars staan centraal in de besluitvorming. Beleggers komen pas later in 
beeld, hoewel er ook daar een tendens is om naar voren te schuiven. Adviseurs brengen 
desgewenst de mogelijkheden in beeld aan de hand van de voorwaarden die de 
gemeente stelt. Zij zijn de tweede belangrijke partij en kunnen soms de keuze in de 
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duurzame richting positief beïnvloeden – vaak op basis van eigen ervaringen. De invloed 
van de eindgebruiker is groter als deze eerder bekend is. Energiebedrijven (leveranciers) 
proberen hun kennis, kunde en diensten aan te bieden. De keuze voor de locatie Zuidas 
wordt niet beïnvloed door de energievoorziening. Een duurzame uitstraling is ‘mooi 
meegenomen’. 
 
De natuurlijke drang van projectontwikkelaars om de investeringen zo laag mogelijk te 
houden verleidt andere partijen tot de veronderstelling dat kosten bewust richting 
exploitatie worden geschoven ten faveure van een goedkoop gebouw. 
 
Men vindt de Zuidas een prestigieuze locatie waar de eisen aan kwaliteit en luxe hoog 
zijn. Dat betekent meer (elektrische) apparaten en dus meer koeling.  
 

 

Figuur 13. Het hoofdkantoor van ABNAMRO: de trendsetter voor de 
energievoorziening aan de Zuidas. 

 Wat is het huidige systeem voor warmte en koude en wordt aansluiting op het 
warmte- en koudenetwerk van NUON overwogen? 

De meeste partijen onderzoeken als eerste de mogelijke toepassing van WKO. De 
relatieve onafhankelijkheid van de energie-infrastructuur (er is wel een flinke 
elektriciteitsaansluiting nodig voor warmtepompen) pleit voor WKO; problemen met 
beïnvloeding van bronnen worden erkend. 
 
Ondanks de grote publiciteit die NUON aan zijn systeem van stadskoeling heeft gegeven, 
bleken niet alle partijen daarvan op de hoogte te zijn. De afhankelijkheid van slechts één 
partij maakt velen huiverig. Als de prijs concurrerend is kan gemakkelijker over dit 
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bezwaar worden heen gestapt. De prijs bij monopolisten moet goed worden bewaakt.Een 
verplichte aansluiting stuit vooralsnog op bezwaren. 
 
Moet er regie komen op WKO in de bodem? 
Bijna alle partijen vinden regie op een eerlijke verdeling een goed idee. Regie om 
beïnvloeding te voorkomen kent minder voorstanders. De Provincie en andere 
deskundigen zijn daartoe goed in staat, zo stellen enkelen. Als er al regie moet komen is 
de overheid (gemeente) de aangewezen partij. 
 

• Wat vinden de belanghebbenden van het energiebeleid van de gemeente 
Amsterdam? 

Behalve de gemeente zelf en NUON zijn partijen daar nauwelijks van op de hoogte. Voor 
sommigen kunnen gemeenten hun beleid duidelijk maken door voor ontwikkelingen 
subsidies of incentives te geven en daarmee hun doelstellingen te halen. Er moet goed 
worden onderzocht hoe dat beleid bij de Zuidas op een open manier kan worden 
waargemaakt. De Zuidas is ‘een unieke kans waarvoor je alles uit de kast zou moeten 
halen’. Men is het er over eens dat er haast moet worden gemaakt met het terugdringen 
van de uitstoot van CO2. Amsterdam zou daar landelijk zijn invloed voor moeten 
aanwenden. 
 

 Is het huidige stimulerende beleid voldoende of zou er meer moeten worden 
gereguleerd? 

Gemeente, energiebedrijven en adviseur vinden dat er best iets meer mag worden 
gereguleerd. De andere (markt) partijen hebben daaraan geen behoefte. 
 

 Hoe zou het beste, door onderlinge samenwerking, tot een duurzame Zuidas 
kunnen worden gekomen? 

Met een enkele aarzeling over het soort samenwerking en wanneer, zijn partijen er van 
overtuigd dat alleen samenwerking tot duurzaamheid kan leiden. 
 
 

 Welke vorm zou die samenwerking moeten krijgen? Kan subsidie helpen, is 
kennisuitwisseling en overleg een methode, kunnen er overschotten worden 
uitgewisseld of moet er gezamenlijk worden ingekocht? Aan welke 
samenwerkingvormen wordt dan gedacht? Wat zijn de belemmerende factoren? 

Geld speelt een beperkte rol, maar kan wel helpen om de rentabiliteit van een voorziening 
te verbeteren of partijen over de drempel te helpen. Misschien dat gemeente en 
energiebedrijf gezamenlijk iets aan de energie-infrastructuur kunnen doen, waardoor het 
voor marktpartijen aantrekkelijker wordt daarbij aan te sluiten. Als er voor betrokkenen iets 
te winnen is, kan dat het begin van samenwerking zijn. Het uitwisselen van overschotten 
wordt gezien als interessant, als die er zijn en het technisch haalbaar is. Ook gezamenlijk 
inkopen van warmte en koude is misschien een optie. Elektriciteit wordt door grote 
bedrijven vaak landelijk ingekocht. Samenwerkingsvormen kunnen variëren van 
convenanten (met concrete doelstellingen en afspraken) tot een joint venture. Voor 
samenwerking zijn er geen echte belemmerende factoren. 
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Figuur 14. Het schema van stadskoeling zoals die door NUON wordt aangeboden. 
 
Bevindingen en aanbevelingen 
De interviews geven een boeiend beeld van hoe de belanghebbende partijen denken over 
de energievoorziening, de rol van de gemeente, van energiebedrijven en zichzelf. Voor de 
gemeente is het teleurstellend om te ontdekken hoe weinig haar beleid bekend is bij de 
partijen voor wie het is bedoeld. Rond de energiestudie Mahler opperde de gemeente de 
aanleg van een netwerk (voor WKO). Hiermee zou de eerste stap zijn gezet tot een 
optimale configuratie van de WKO-bronnen. De projectontwikkelaars vonden het idee 
interessant, en wachtten op verder initiatief van de gemeente. De gemeente dacht 
intussen dat de markt het wel zou oppakken. Een gemiste kans dus! 
 
De projectontwikkelaar c.q. het consortium staat centraal in het besluitvormingsproces. De 
technisch adviseur van de ontwikkelaar heeft invloed op de keuzes en is zich zowel 
bewust van de investerings- als de exploitatiekosten. De gemeente oefent invloed uit door 
de keuze voor een bepaalde ontwikkelaar of consortium en geeft de wettelijke 
voorwaarden. Energiebedrijven hebben de minste invloed. Die leggen aan wat er wordt 
gevraagd - en doen hun best om ontwikkelaars en beleggers te overtuigen van de – in 
hun ogen - beste oplossingen. 
 
Het gevoel dat ontwikkelaars kosten doorschuiven naar de exploitatie om de 
investeringskosten te beperken wordt breed gedragen. Het is in ieders belang om die 
trend te keren (zie ook bij vooruitblik 3.5). 
 
De Zuidas is duurzaam wat betreft het gebruik van WKO en het warmte- en koudenetwerk 
van NUON. Dat zou nog duurzamer kunnen worden als de behoefte aan koeling door 
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bouwkundige maatregelen en zuinige apparatuur wordt teruggebracht. Dat zou dan ook 
gevolgen hebben voor de elektriciteitsvraag, die op dit moment nog geen voorbeeld is van 
duurzaamheid, maar (te) hoog is - mede door de luxe en de kwaliteitseisen. 
 
De regievraag over de WKO dient, met de mening van de marktpartijen daarover, spoedig 
te worden beantwoord. 
Uit de antwoorden volgen de volgende aanbevelingen voor de gemeente. 

 Richt het beleid ook op de lange termijn en schets waar je naar toe wilt. 
 Draag het beleid uit, onder meer door bijvoorbeeld zelf het voortouw te nemen en 

het voorbeeld te geven. 
 Maak niet alleen beleid voor de bouwfase, maar kijk ook naar de exploitatie. 

Adviseer en stimuleer bedrijven bij het vergroten van de duurzaamheid. 
 Ga na of subsidies of incentives stimulerend kunnen werken (het laatste stapje). 

 
Over de wenselijkheid van samenwerking om duurzaamheid te bereiken zijn de partijen 
het eens. Wellicht biedt de Unieke Kansen Regeling van EZ (zie ook2.9) mogelijkheden 
om die samenwerking vorm te geven. Kennisuitwisseling is van belang, maar partijen 
moeten er iets bij te winnen hebben. Gedacht kan worden aan een kennisnetwerk van 
facility- of energiemanagers van de verschillende gebouwen om: 

• ervaringen en gegevens uit te wisselen; 
• te onderzoeken welke kansen de nieuwe bedrijven aan de Zuidas kunnen bieden 

voor de totale energievraag en de uitwisseling van overschotten. 
De vorm van samenwerking is dus onderwerp van discussie. Het kan geen kwaad als de 
gemeente het initiatief neemt en mogelijkheden oppert (zie ook 3.3. en 3.9. Het ligt in de 
aard van de Zuidasorganisatie om dat ook te doen, nu dit zo duidelijk wordt gevraagd.  
 
2.9  Energietransitie: al doende leren 

De urgentie van nieuwe en structurele oplossingen voor het energievraagstuk wordt breed 
gevoeld. Het Ministerie van EZ zet daarvoor in de nota Innovatie van het Energiebeleid de 
weg uit, of om in de termen van de nota te blijven: de transitiepaden. De energietransitie 
moet over tientallen jaren leiden tot een energiehuishouding die: 

 betrouwbaar is;  
 doelmatig is; 
 bijdraagt aan een oplossing voor het klimaatprobleem. 

EZ hoopt op deze manier het energie- en milieubeleid te stimuleren: werken met een 
open agenda, inzet op specifieke projecten, organisatie van samenwerking tussen 
bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, open 
communicatie over tussenresultaten, en regelmatige consultatie van belanghebbenden. In 
de energietransitie is op deze manier een beleidsvisie ontwikkeld waarin ook marktpartijen 
zich herkennen, en zijn strategische lijnen uitgezet waarvoor maatschappelijk draagvlak 
bestaat. 
 
Juist de kenmerken van de transitieaanpak kwamen uit de interviews naar voren: 
langetermijnoriëntatie, systeembenadering, samenwerking tussen overheid en 
maatschappelijke belanghebbenden, en concrete acties op korte termijn. Geen van de 
door EZ geschetste ‘hoofdroutes’ past echter naadloos op de Zuidas (efficiënt en groen 
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gas, ketenefficiency, groene grondstoffen, alternatieve motorbrandstoffen, en duurzame 
elektriciteit). Tijdens een bijeenkomst over Energietransitie in 2004 in Amsterdam werd de 
posterpresentatie van de Zuidas9 ingedeeld bij de eerste hoofdroute. Bijna alle projecten 
in de gebouwde omgeving hebben daarin een plek gekregen. Het vermijden van 
gasverbruik is de ultieme vorm van efficiency.  
 
Volgens EZ is de transitieaanpak een manier om onzekerheden en schijnzekerheden 
tegen te gaan. De rol van de overheid is het beleid te organiseren in samenwerking met 
de markt (hoewel EZ hier een andere markt en overheid bedoelt dan waarvan bij de 
Zuidas sprake is).  
Het nieuwe samenspel tussen markt en overheid vraagt: 

 vertrouwen: overheid en marktpartijen moeten zich kunnen committeren aan de 
ingeslagen richting, de aanpak en de hoofdroutes. De overheid geeft 
marktpartijen het vertrouwen door hen ‘experimenteerruimte’ te bieden. 

 partnerschap: overheid, markt en maatschappij zijn partners in het uitzetten van 
(beleids)lijnen en het creëren van kansen. Marktpartijen die transitie-
experimenten willen uitvoeren mogen van de overheid verwachten dat die het 
hare doet om deze te doen slagen. 

 makelaarschap: de overheid faciliteert het bouwen van netwerken en coalities 
rond de aangewezen transitiepaden. De overheid blijft partijen bij elkaar brengen 
die belang hebben bij systeeminnovaties en experimenten. Door deze werkwijze 
kunnen nieuwe transitiepaden worden geformuleerd. 

 leiderschap: van de overheid wordt een duidelijke koers verlangd waar 
marktpartijen zich op kunnen oriënteren. 

 
EZ heeft Rijnmond, vanwege de grote kansen die daar liggen door onder meer het 
gebruik van restwarmte, als experimenteergebied gekozen.In de vooruitblik over 
samenwerking wordt nader ingegaan op hoe het samenspel tussen markt en overheid ook 
aan de Zuidas verbeterd kan worden (zie ook 3.9 e.v.. De Zuidas kan – met haar unieke 
mogelijkheden - ook een experimenteergebied voor transitie en duurzaamheid worden.  
Al doende leren, luidt een hoofdstuktitel in de EZ-nota over energietransitie. Daar is de 
Zuidas al tien jaar mee bezig - en gaat daar zeker nog twintig jaar mee door. Aan het eind 
van dat traject ligt de duurzame energiehuishouding, zoals ook in de Visie Zuidas 2004 
beschreven.  
 
Aanvraag Unieke Kansen Regeling 
Om de energietransitie daadwerkelijk op weg te helpen heeft het kabinet besloten10 
demonstratieprojecten en energietransitie-experimenten te subsidiëren. Een uitvloeisel 
daarvan is de Unieke Kansen Regeling waarbij de experimenten een bijdrage moeten 
leveren aan de verduurzaming van de energiehuishouding. De subsidie bedraagt op 
grond van het Europees Milieusteunkader maximaal veertig procent van de extra 
investeringskosten. Dit zijn de meerkosten van het project ten opzichte van een in 
technisch opzicht vergelijkbare investering, waarmee niet hetzelfde niveau van 
milieubescherming kan worden bereikt. Bij de berekening van de meerkosten worden 

 
9 Posterpresentatie Energietransitie Zuidas, N. Frederiks, DMB Amsterdam 
10 Staatsblad 2004 557, Besluit EOS: demo en transitie-experimenten, 20-10-2004 
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et investeringsklimaat is ongunstig voor radicale energie-

eventuele besparingen en opbrengsten in de eerste vijf jaar verrekend. De eerste tender 
sloot 1 februari 2005. Naar verwachting zal in mei de tweede tender openen, met een 
budget van 10 miljoen euro. Het maximale subsidiebedrag is 4 miljoen euro per project. 
De Zuidas zal naar verwachting een aanvraag doen. 
 
2.10  Advies VROM-Raad en Algemene Energieraad 

De VROM-Raad en de Algemene Energieraad hebben gezamenlijk een omvangrijk 
advies uitgebracht: Energietransitie: Klimaat voor nieuwe kansen11. Volgens dat rapport 
moet het energiesysteem worden omgevormd naar een werkelijk duurzame 
energiehuishouding: schoon, betaalbaar, betrouwbaar en maatschappelijk geaccepteerd. 
Die situatie zou ongeveer midden deze eeuw moeten zijn gerealiseerd. Dat betekent dat 
nu al met urgentie aan de energietransitie moet worden gewerkt. Enkele barrières die de 
transitie naar een duurzame energiehuishouding belemmeren komen ons aan de Zuidas 
bekend voor. 
 
’Een gebrek is het gevoel van urgentie, met name op politiek en ambtelijk niveau. 
Zorgwekkend is dat in ons land op politiek niveau de signalen uit de samenleving 
onvoldoende verstaan lijken te worden. Het draagvlak onder de bevolking, om 
milieuvraagstukken zoals het broeikasprobleem aan te pakken, is veel groter dan politici 
gemiddeld genomen denken. H
innovaties. Ondernemers zijn daardoor zeer terughoudend met het doen van 
investeringen in dit type innovaties.’ 12

 
De aanbevelingen gelden vooral de Rijksoverheid, maar ook het bedrijfsleven. 
Voorwaarden voor de transitie zijn leiderschap, betrokkenheid, vertrouwen tussen partijen 
en een geschikte besluitvormings- en verantwoordingscultuur. Alle partijen moeten hun 
betrokkenheid tonen, en wederzijds vertrouwen vergroten door consistenter te handelen, 
goed te communiceren, resultaten te delen en lessen te leren. Periodieke evaluatie op 
basis van goed doordachte criteria hoort daarbij. Het gaat om het opbouwen van een 
ondernemende, lerende en op langere-termijnresultaten gerichte cultuur. Dit 
gedachtegoed is de onderbouwing voor de vooruitblik (zie 3.9 e.v.). 
 
Tot slot nog een toepasselijk citaat: ‘De Chinezen weten het: elke crisis is tegelijk ook een 
kans. Het Chinese karakterteken voor crisis bestaat dan ook uit het teken voor gevaar én 
het teken voor kans. Zo’n woord kennen we in de Nederlandse taal niet. Maar als het zou 
bestaan zou dat woord, volgens de VROM-raad en Energieraad, precies de huidige 
situatie op energiegebied beschrijven.’ 
 

                                                      
11 Energietransitie: Klimaat voor nieuwe kansen, VROM-Raad en AER, december 2004 
12 Idem 
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2.11  Scenario’s 

Aan het eind van het hoofdstuk over ontwikkelingen kan de vraag opkomen of het nu echt 
allemaal zo erg is. Hoewel er vele instellingen zijn, waaronder de EU en de rijksoverheid, 
die scenario’s kennen voor de ontwikkeling van de energievraag en de dekking daarvan, 
was Shell een van de eersten die zulke studies uitvoerde. Managing Director Paul Skinner 
zegt daarover bij de presentatie van de EU Lange Termijn Energiescenario’s het 
volgende13: 
‘Shell gebruikt scenario’s om de dynamiek van het mondiale energiesysteem te kunnen 
begrijpen, om bestaande veronderstellingen in twijfel te trekken en om strategische opties 
te kunnen beoordelen. De scenario’s gaan uit van patronen in het huidige systeem die 
niet of nauwelijks zijn te veranderen, krachten die het patroon beïnvloeden maar die geen 
wezenlijke beperking hoeven te vormen voor verandering en drie factoren die 
doorslaggevend zijn: hulpbronnen, technologie en sociale prioriteiten. Voor 2050 
ontwikkelde Shell twee scenario’s: Dynamics as Usual en The Spirit of the Coming Age.’  
 
De scenario’s verschillen in de rol die burgers en overheden spelen in het streven naar 
schonere energie: in het eerste scenario is meer sprake van een evolutie, in het tweede 
gaat het om revolutionaire ontwikkelingen. 
 
‘Deze scenario’s geven antwoord op sleutelvragen over de olie en gasreserves in relatie 
tot de energievraag, over de technologische ontwikkelingen, over de potentie en kosten 
(reductie) van hernieuwbare bronnen, over de ontwikkeling van de waterstofeconomie en 
over de snel groeiende energiebehoefte van de nieuwe economische grootmachten: 
China en India.’14  
 
De scenario’s gaan uit van een jaarlijkse groei van de energiebehoefte wereldwijd - 
afhankelijk van het scenario - tussen 2000 en 2025 van 1,8 tot 2,5 procent en voor de 
periode van 2025 tot 2050 tussen 1,2 en 2,0 procent.  
 
Nederlandse overheidsscenario’s gaan uit van een reductie van de uitstoot van CO2, en 
dus van een vermindering van de inzet van fossiele brandstoffen. Duurzame bronnen 
stoten meestal geen CO2 uit. Door gebruik van deze bronnen kan het energiegebruik 
groeien met minder nadelige milieueffecten. 
 
2.12  Analyse van de ontwikkelingen 

Deze ontwikkelingen vergen een korte analyse. Cruciaal is de vraag: wie heeft er invloed 
op? 
 
Natuurlijk het overheidsbeleid, maar dat is te veel gericht op de korte termijn, terwijl de 
ontwikkelingen juist de verre toekomst betreffen. (Hopelijk brengt de energietransitie daar 
verandering in.) Natuurlijk ook de kosten, maar ook daar wint de korte termijn (lagere 
investeringen) het meestal van de lange (hogere exploitatiekosten). Overheid en markt 
beseffen dat dit hardnekkige vraagstuk moet worden opgelost.  

 
13 Remarks at the EU launch of the long-term energy scenarios, Paul Skinner, Brussels, 26-11-2001 
14 Energy Needs, Choices and Possibilities, scenarios to 2050, Shell International 2001. 
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Er wordt gestreefd naar samenwerking, maar elke partij vraagt zich af: ‘word ik er ook 
beter van?’ Als die vraag niet positief kan worden beantwoord is samenwerking gedoemd 
te mislukken. Er moeten vanzelfsprekend initiatieven worden genomen, maar daarvoor is 
overtuigend leiderschap nodig, én een andere cultuur waar leergeld letterlijk geld om te 
leren (en ook fouten te maken) is, en waarin wederzijdse hulp wordt geboden. Hoe de 
toekomst eruit zal zien is onbekend. Wel kennen we enkele voorwaarden, en het begin 
van de weg waarlangs de ontwikkelingen zullen verlopen. 
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3  De vooruitblik 

 
3.1  Inleiding 

Vooruitblikken is iets anders dan de toekomst voorspellen: een verkenning van de 
mogelijkheden, van nieuwe wet- en regelgeving (nationaal en Europees), van 
technologische ontwikkelingen, van nieuwe processen en samenwerkingsvormen. Wat 
vandaag een waarschijnlijke optie lijkt, kan morgen al weer een onzekere factor zijn. Maar 
de doelen die de ontwikkelingen naderbij moeten brengen staan vast:  

 het verminderen van het energieverbruik; 
 het optimaal benutten van duurzame energiebronnen; 
 het gebruik van zo schoon mogelijke energie voor de vraag die dan overblijft. 

In de energiewereld staat deze opsomming bekend als de Trias Energetica. 
 
Amsterdam zoekt daarom voorbeelden die – eventueel aangepast - toepasbaar zijn op de 
Zuidas (elders in Nederland of daarbuiten) en geeft de richting aan waarin verder moet 
worden gegaan. Dat gebeurt door te beschrijven welke processen tot succes kunnen 
leiden en hoe de overheid dat kan stimuleren. De transitieaanpak is daarbij leidend. In 
Zuidaspublicaties is de manier van ontwikkelen al eerder beschreven als: ‘voorsorteren op 
duurzaamheid’. Daarmee wordt bedoeld dat er geen ontwikkelingen mogen plaatsvinden 
die een toekomstige duurzame of duurzamere ontwikkeling in de weg staan. Uit de 
volgende voorbeelden blijkt dat de Zuidas nu de afslag Duurzaamheid kan nemen. 
 
3.2  Voorbeelden 

 
Ecologische stad 
Voor het duurzaam bouwen en de energievoorziening aan de Zuidas is over de grens 
gekeken. Een delegatie Zuidasmedewerkers van verschillende diensten bezocht in 
september 2001 de tentoonstelling Bo01 in het Zweedse Malmö. Een tentoonstelling die 
werd aangeprezen met de slogan: 100% Duurzaam: de ecologische stad van morgen in 
Malmö. De gemeente Malmö had de bouw van een nieuwe woonwijk met bijna duizend 
woningen aangegrepen om in samenwerking met de Zweedse overheid en de Europese 
Unie te laten zien wat er anno 2001 mogelijk was op het gebied van duurzaam bouwen en 
duurzame energievoorziening. Bijzonder was dat de tentoonstelling in feite bestond uit 
deze nieuwe wijk. De drie maanden tussen de oplevering van de woningen en het 
betrekken daarvan door de bewoners zijn gebruikt om de buitenwereld te tonen wat hier is 
bereikt. Het verslag van dit bezoek15 wordt vaak ter inspiratie aangeboden aan 
opdrachtgevers, ontwikkelaars en vele anderen. 

 
15 Verslag van het bezoek aan de tentoonstelling Bo01, 7-9-2001, N. Frederiks, J.Verhulst, P. Wauben 
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Nog steeds is de woonwijk een bezoek waard, zo ondervonden in maart 2003 de 
commissie Milieu van de gemeente Amsterdam, en najaar 2004 een delegatie onder 
leiding van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). De meest saillante 
uitspraak nadien was dat er niets van de milieuvoorzieningen was te zien. Een groter 
compliment is haast niet denkbaar: de integratie ten top. Een groot deel van de 
energievoorziening bevindt zich ondergronds. De zichtbare elementen, zoals zonneboilers 
en zonnepanelen, zijn zo goed in de gebouwen geïntegreerd dat ze niet meer opvallen. 
En de windmolen, die voorziet in 99 procent van de elektriciteitsbehoefte van de wijk, 
staat op drie kilometer afstand van de woningen.  
 

 

Figuur 15. De rand van de duurzame en energiezuinige woonwijk in Malmö. 

 
Optimale installaties 
Een ander voorbeeld is het complex van het NOB in Hilversum, het ‘mediapark’, waar een 
grote energievraag (elektriciteit) is gekoppeld aan een grote koelbehoefte. Het NOB wekt 
een groot deel van de elektriciteit zelf op met gasmotoren. De warmte die daarbij ontstaat 
wordt gebruikt voor verwarming, en via absorptiekoelmachines ook voor koeling. 
Daarnaast gebruikt het NOB warmte- en koudeopslag in de bodem en levert een 
compressiekoelmachine bij hoge buitentemperaturen het restant koeling. Het NOB 
bestuurt de installatie volgens het Flexenergy-concept dat is gebaseerd op drie 
uitgangspunten: hoge bedrijfszekerheid, optimale milieuprestatie en de mogelijkheid tot 
flexibele inzet, waardoor onder meer de energie- en exploitatiekosten worden 
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geoptimaliseerd.16 Een toepassing in de praktijk van de Trias Energetica. Dit voorbeeld 
wettigt het vermoeden dat er op Zuidasschaal nog veel mogelijk is om een optimale inzet 
van installaties te komen. Het NUON koudenet is daarvan misschien een voorbode. 
 

 

Figuur 16. De verdeling van het koelvermogen bij het NOB bij de verschillende 
buitentemperaturen. 

 

 
Koelsystemen 
Ook de zoektocht naar grootschalige koelsystemen leverde een aantal voorbeelden op. 
NUON heeft een Zweeds concept dat in Stockholm heeft aangetoond goed te 
functioneren. In het Midden-Oosten zijn koudenetten. De luchthaven Schiphol doet 
ongeveer hetzelfde als het NOB, maar dan over grotere afstanden. Deze concepten 
werken dus in de praktijk. Eigenlijk zien we wereldwijd een streven naar de beperking van 
het koelvermogen. Recent meldde adviesbureau Ecofys de energiebehoefte voor koeling 
van hotels in het Caraïbisch gebied met tachtig procent te kunnen reduceren, door 
gebruik te maken van de lage temperatuur van diep zeewater17. De efficiëntieontwikkeling 
die de warmteopwekking de laatste dertig jaar heeft doorgemaakt moet in de koelbranche 
nog beginnen. Verwonderlijk, omdat koelen vier keer zo duur is als verwarmen. Daarom 
laat de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) onderzoeken of in de isolatie van 
kantoorgebouwen het optimum misschien niet al is gepasseerd. Die vraag is niet 
eenduidig te beantwoorden, maar duidelijk is inmiddels wel dat het strikt vasthouden aan 
een binnentemperatuur in een gebouw, onafhankelijk van de buitentemperatuur, heel veel 
(koel)energie kost. Investeringen in energiezuinige kantoorapparatuur, goede zonwering, 

                                                      
16 Flexenergyconcept NOB, H.J. Broekhuizen en M.v.Wijk, TVVL Magazine, oktober 2002 
17 Presentatie A.van Wijk, Ecofys, bij VU en CIMO op 21 december 2004  
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goed regelbare en zuinige verlichtingssystemen kunnen snel worden terugverdiend, 
alleen al door de besparing op koeling.18

 
Ventilatie van parkeergarages 
Is Amsterdam gebouwd op palen, dan is de Zuidas gebouwd op parkeergarages (en 
palen) De normen voor het ventileren van deze garages hebben een tweeledig doel: de 
luchtverversing en de afvoer van rook en warmte bij brand. Detectiesystemen voor 
koolmonoxide en LPG bieden de mogelijkheid om onder gunstige omstandigheden de 
ventilatie tot dertig procent en minder van het maximum te beperken. ECN heeft op 
verzoek van DMB onderzocht of het energieverbruik van de ventilatiesystemen, met 
behoud van de functionaliteit, kan worden teruggebracht. Dat is zeker mogelijk.19 In een 
van de woongebouwen van Gershwin wordt de afgevoerde ventilatielucht van de 
woningen gebruikt om de parkeergarage te ventileren. Een perfecte combinatie!  
 
 
3.3  Trendsetten of volgen? 

De terugblik en de beschreven ontwikkelingen roepen vragen op.  
 
Als blijkt dat het Forumgebouw (Loyens Loeff) energetisch, technisch, commercieel en 
qua comfort een succes is, waarom is dat dan niet de standaard voor volgende 
gebouwen? Op het punt van de WKO wordt het goede voorbeeld gevolgd omdat er geen 
twijfel meer is aan de werking en de besparing op de exploitatiekosten. Het navolgen van 
de andere goede ideeën is blijkbaar lastiger.  
 
Missen we een gedreven opdrachtgever of is het toch de terughoudendheid om te 
investeren in lagere kosten in de toekomst en dus in duurzaamheid? Huurders of nieuwe 
eigenaars kunnen toch aan ontwikkelaars of verhuurders vragen: waarom heeft u geen 
rendabele maatregelen getroffen die mij lagere kosten opleveren, maar die nu niet meer 
kunnen worden getroffen zonder extra kosten of zelfs kapitaalvernietiging? Maar 
dergelijke vragen worden klaarblijkelijk niet gesteld. 
 
Wel schrijft de Europese richtlijn 2002/91/EG vanaf 200620 minimumeisen voor aan de 
energieprestatie van nieuwe gebouwen en grote gebouwen die ingrijpend worden 
gerenoveerd. De richtlijn voorziet ook in een energiecertificaat, dat het de gebruiker 
duidelijk maakt of hij een zuinig of een verspillend gebouw bewoont.  
 
Kan de gemeente dan eisen stellen aan de infrastructuur? Nu faciliteert de gemeente en 
volgen de energiebedrijven. Een gebouw dat krap aan de wettelijke eisen voldoet en dus 
het maximale vermogen vergt, wordt door het energiebedrijf aangesloten en er staat de 
gemeente niets anders te doen dan de ruimte voor de kabels en leidingen beschikbaar te 
stellen. Maar met de infrastructuur voor een niet zuinig gebouw kunnen twee zuinige 
gebouwen worden aangesloten. De gemeente heeft in dit opzicht al eerder het voortouw 

                                                      
18 Rapport 15 Energieadviezen aan Amsterdam ECN, januari 2004 
19 Ventilatie-energie in Parkeergarages, ECN –DEGO (concept), december 2004 
20 De datum van invoering is nog niet helemaal zeker 
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genomen en besloten tot de aanleg van de Integrale Leiding Tunnel (ILT). Niet om zo 
nodig een technisch hoogstandje te laten zien, maar vooral omdat de benodigde kabels 
en leidingen in de Mahlerlaan zoveel ruimte in beslag zouden nemen, dat er voor bomen 
geen plek meer zou zijn. De kosten voor de infrastructuur liggen niet of nauwelijks bij 
degene die het gebouw ontwikkelt, de indirecte kosten liggen daar zeker niet. Durven en 
kunnen gemeente en energiebedrijven te zeggen: dit is wat wij maximaal beschikbaar 
stellen aan vermogen, dat moet voldoende zijn? - Met de huidige wet- en regelgeving is 
dat vooralsnog geen optie. 
 
3.4  Technologie 

De conclusie van de Energievisie Zuidas luidde: ‘Met de huidige technologie kan de 
Zuidas al bijna de helft zuiniger worden dan op basis van de nu geldende wet- en 
regelgeving moet’. In de Zuidasvisie 2001 is al gezegd dat de Zuidas geen laboratorium is 
waar experimentele technieken worden geëntameerd. Maar wel een gedreven eerste 
gebruiker van nieuwe en bewezen technologie. Er zijn inmiddels legio voorbeelden van 
technieken met tevreden gebruikers aan de Zuidas en elders die het 
experimenteerstadium al lang voorbij zijn. En dus navolging verdienen. In de NOVEM-
publicatie Alle dertien goed, inspirerende nieuwbouw kantoren21 staat een overzicht van 
dergelijke haalbare maatregelen die flink bijdragen aan energiebesparing: 

 hoogrendements (HR)-glas 
 warmteterugwinning uit ventilatielucht 
 verbeterde kierdichting 
 extra dak-, gevel- en vloerisolatie 
 lagetemperatuurverwarming 
 HF++-verlichting (Hoog Frequent) 
 HR-ketel en/of warmtepomp. 

Naarmate systemen voor ventilatie, verwarming, koeling en verlichting meer geavanceerd 
worden, neemt wel de behoefte aan een goede regelbaarheid en controle toe, en worden 
gebouwbeheerssystemen nodig. 

 
De volgende technologieën schetst NOVEM nog als innovatief, maar ze zijn in feite al 
grotendeels geaccepteerd: 

 warmte/koudeopslag in de bodem 
 daglichtafhankelijke regeling  
 gebouwbeheersysteem 
 aanwezigheidsdetectie 
 beheer op afstand, als de vervolgstap op een gebouwbeheerssysteem. 

 

 
21 Alle 13 goed, inspirerende nieuwbouw kantoren, NOVEM, 2003, hoofdstukken Maatregelen en Financiële 
informatie 
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Figuur 17. Gebouwbeheerssystemen maken bediening van alle apparatuur op 
afstand mogelijk 

 
Drie van de dertien gebouwen maken gebruik van betonkernactivering. Hierbij wordt de 
massa van het gebouw gebruikt om warmte of koude in op te slaan waardoor pieken in de 
warmte- en koudebehoefte worden ‘uitgedempt’. Hierdoor wordt een stabiel binnenklimaat 
gerealiseerd. De opgestelde verwarmings- en koelcapaciteit kan daardoor aanzienlijk 
kleiner zijn. Een ander belangrijk voordeel van betonkernactivering is dat met een relatief 
lage temperatuur kan worden verwarmd en met een relatief hoge temperatuur kan worden 
gekoeld. Dit betekent dat het rendement van de opwekking hoger is. 
 
Bij ECN (Energie Centrum Nederland) werkt een groep aan Duurzame Energie in de 
Gebouwde Omgeving (DEGO). Een van de doelen van DEGO is het ontwikkelen van 
energieneutrale gebouwconcepten. Hierbij zijn op jaarbasis de energielevering aan en de 
energieafname uit energienetten in evenwicht. De energievraag kan onderverdeeld 
worden in een vraag naar warmte en een vraag naar elektrische energie. Omdat van de 
totale energievraag in de gebouwde omgeving (in ‘gewone projecten’) de warmtevraag op 
dit moment nog de grootste is, is het efficiënt gebruik van duurzaam gewonnen warmte 
een grote stap op weg naar het energieneutraal gebouwconcept. Het concept van de 
woonwijk in Malmö is ook hierop gebaseerd. In projecten als de Zuidas met die dichtheid 
en met die mix van kantoren en woningen, wordt de koelbehoefte maatgevend. 
De eerder genoemde concepten van Ken Yeang en het voornemen om architectuur en 
installatietechniek al in het eerste ontwerpstadium te integreren zijn de voorboden van 
nieuwe, veelbelovende ontwikkelingen.  
 
De grootste winst ligt naar het oordeel van velen in een integrale, gebiedsgerichte 
aanpak, waarbij de schaalgrootte optimaal wordt benut. 
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3.5  Kosten 

Goed afwegen en de baten voor de investeerder 
De enthousiaste projectomschrijvingen in de NOVEM-publicatie roepen de vraag op: ‘wat 
kost dat allemaal niet?’. Volgens kostendeskundige David Meijer in dezelfde publicatie 
moeten we zuinig zijn op ons milieu, en doelmatig energiegebruik hoort daarbij. Als 
kostenspecialist kijkt hij wel met een kritisch oog naar de financiële aspecten van 
investeringen in nieuw te bouwen kantoren. Volgens Meijer zijn energiebesparende 
maatregelen uit financieel-economisch perspectief niet altijd ‘afgewogen’: de 
terugverdientijd staat niet altijd in verhouding met de investering. Daarbij komt volgens 
hem dat het verschil maakt of de eigenaar van een pand zelf het gebouw gebruikt of dat 
er voor de verhuur is gebouwd. In het laatste geval zet een projectontwikkelaar een 
kantoor neer waarbij vooral gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk rendement. De 
relatie met het verbruik is dan niet, of in ieder geval beperkt, aanwezig. Dat betekent 
concreet dat financiële voordelen van energiebesparende maatregelen niet direct ten bate 
van de investeerder komen. Wel kunnen kantoren met een hoogwaardige installatie 
huurders aantrekken die bereid zijn meer te betalen voor hun huisvesting. Zij krijgen dan 
een gebouw dat energiezuinig(er) is. Hoewel gebruikers dan strikt economisch gezien 
meer dan ‘normaal’ betalen, hoeft dat investering in energiebesparende maatregelen niet 
in de weg te staan. Het milieu is er dan toch mee gediend.  
 
Heißhunger krijgen 
NOVEM laat ook de Amsterdamse architect Thomas Rau aan het woord over kosten. 
Volgens hem is ‘duurzaamheid’ sterk verbonden met ‘verantwoordelijkheid’: de bouwer is 
verantwoordelijk voor zijn product, nu en met het oog op de toekomst. Volgens Rau 
hebben veel bouwers tot op heden vaak een loopje genomen met de zorg die het 
neerzetten van een kantoor met zich meebrengt. Projectontwikkelaars zijn volgens hem 
vaak een probleem voor innovatieve en duurzame bouw. Zij bouwen met een korte 
investeringshorizon, waarbij de kosten in tien jaar of minder terugverdiend moeten zijn. De 
beheerskosten en daarmee de energiekosten zijn voor rekening van de huurder, wat 
betekent dat de ontwikkelaar er geen verantwoordelijkheid voor neemt. Ook architecten 
zelf zijn debet aan de situatie; zij gaan er te vaak vanuit dat installateurs alleen 
verantwoordelijk zijn voor verwarming en koeling. Betere integratie van klimaat en 
gebouwontwerp zou energiebesparing kunnen bewerkstelligen. Rau tekent daarbij aan 
dat een product aantrekkelijk moet zijn, en tegemoet moet komen aan wensen van 
gebruikers. ‘Als ik in een biologische winkel boodschappen doe en naar de schappen kijk, 
dan krijg ik niet meteen een Heißhunger! [zeer sterke trek]. En dat heeft dan toch alles te 
maken met de manier waarop zij hun producten aanbieden.’ Tot slot suggereert Rau 
energiezuinige maatregelen niet apart te benoemen: duurzaamheid en energiebesparing 
staan niet los van de rest. De Engelse dichter Oscar Wilde waarschuwde al in de vorige 
eeuw voor een maatschappij waarin de mensen weliswaar weten wat alles kost, maar 
nergens de waarde van kennen. Het komt er op neer dat een goed en duurzaam gebouw 
misschien iets meer kost, maar daarmee ook veel meer waarde heeft. En die waarde zie 
je terug in de beheerskosten, de uitstraling en marktwaarde, maar ook in de gezondheid, 
het comfort en het werkplezier van de gebruikers. Afwegingen met overzichtelijke 
sommetjes zijn het niet, wel stof tot nadenken. 



 
 
 
 

  

Energievoorziening Zuidas 

Versie juli 2005  
Pagina 46 van 56 

Gemeente Amsterdam 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht 

Stichtingsk. 
E 1.000/m2

25% 
energiebesp. 
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Figuur 18. De verhouding tussen de stichtingskosten en een investering in 
energiebesparingsmaatregelen die 25% lagere kosten oplevert. 

Prikkels werken 
De overwegingen van Meijer en Rau zijn nog uitzonderingen. Logisch, in een branche 
waarin kosten een belangrijk onderwerp zijn, maar waarin het aandeel van energie in 
zowel de investeringen als de exploitatiekosten relatief gering is. Er zijn dus andere 
prikkels nodig om de keten van ontwikkelaar, ontwerper, bouwer en potentiële gebruiker 
zo ver te krijgen dat men het belang van investeren in energiebesparing wel inziet. Goede 
voorbeelden, kennis, ambitie en gedrevenheid helpen daarbij. De overheid levert door 
regelgeving, vergunningen (de Wet milieubeheer en de zogenoemde ‘verruimde 
reikwijdte’ daarvan) en processen als de energietransitie een structurele bijdrage. Het 
volgende voorbeeld illustreert dat. 
 
Het is bij energiebesparende maatregelen van belang om goed te letten op de levensduur 
van het element waarin wordt geïnvesteerd en de terugverdientijd door de besparing. De 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht hanteert bij het beoordelen van maatregelen een 
terugverdientijd van vijf jaar, op basis van landelijke jurisprudentie. Er wordt daarbij vanuit 
gegaan dat apparatuur (installaties) minimaal vijftien jaar meegaat. Albert Heijn hanteert 
naar eigen zeggen een terugverdientijd van zeven jaar. De Rijksgebouwendienst (RGD) 
gaat naar tien jaar. De titaniumbekleding van het magazijn van het Scheepvaartmuseum 
in Amsterdam heeft een berekende terugverdientijd van 69 jaar. De RGD vond dat geen 
probleem, omdat dit gebouw voor minstens driehonderd jaar is neergezet! 
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Kortom: terugverdientijden kunnen wat genuanceerder worden bekeken. Investeringen in 
gebouw en schil kunnen een iets langere terugverdientijd rechtvaardigen ten opzichte van 
installatieonderdelen waarvan de technische en economische levensduur beperkter is.  
Maatregelen op gebouwniveau zijn het meest effectief. Hoe lager het geïnstalleerde 
vermogen, des te lager de energievraag. Minder vermogensvraag geeft besparingen in de 
infrastructuur. 
 
Uit het oogpunt van kosten en efficiëntie besluiten ondernemers soms hun 
energievoorziening, energiebeheer en installatiebeheer aan derden over te laten: 
outsourcing, of, zoals NUON het vertaalt: ‘ontzorgen’. Voor de meeste bedrijven is energie 
niet de core business. Dat is de voornaamste reden om het beheer daarvan uit te 
besteden. Slimme contractvorming kan prikkels geven om zo zuinig mogelijk met energie 
om te gaan. De kostenbesparing die daaruit voortvloeit is zowel in het belang van de 
opdrachtgever als de opdrachtnemer. Een ontwikkeling waarmee in de toekomst rekening 
moet worden gehouden. 
 
3.6  Infrastructuur 

De ontwikkelingen aan de Zuidas hebben inmiddels aangetoond dat er voor het klassieke 
concept van ondergrondse infrastructuur geen ruimte is. Kabels en leidingen voor alle 
vormen van energie, netjes naast elkaar onder het trottoir en het fietspad, dat is niet 
mogelijk. Zeker niet als de openbare ruimte aantrekkelijk en met bomen wordt ingericht. 
De ILT (Integrale LeidingTunnel) is een mogelijke oplossing. 
 
Ook het centraliseren van de warmte- en koudevoorziening vermindert de behoefte aan 
elektrisch vermogen in gebouwen (geen koelmachines en/of warmtepompen), en 
gasleidingen kunnen in grote delen van het gebied achterwege blijven. Daar tegenover 
staat wel dat de warmte- en koudeleidingen fors van omvang zijn. De populariteit van 
warmte- en koudeopslag vergt niet alleen ruimte voor de bronnen, vaak in de openbare 
ruimte, maar ook transportleidingen naar de gebouwen.  
Er moet dus regie komen op de plaatsing van bronnen en leidingen in de grond. 
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Figuur 19. Het aanbrengen van leidingen in de ILT. 

 
Wellicht kunnen outsourcing en optimalisering hand in hand gaan als een energiebedrijf 
zich zowel met de levering van warmte en koude uit het centrale systeem als met het 
beheer van de bronnen gaat bezighouden. Het Flexenergyconcept van het NOB is daarbij 
het voorbeeld. Gebouwbeheer en infrastructuur werken dan optimaal samen: goed voor 
de bedrijfszekerheid, de milieuprestatie en de flexibiliteit! 
 
Voor de gemeente is de infrastructuur een belangrijk aangrijpingspunt: de fysieke 
beperkingen daarvan bepalen uiteindelijk wat er op de Zuidas mogelijk is. Een welkome 
aanleiding om de regie daarvan krachtig ter hand te nemen! 
 
3.7  Grand Design 

Het Masterplan Zuidas en de opeenvolgende visies hebben richting en sturing gegeven 
aan de ontwikkelingen en projecten. Voor de energievoorziening in de toekomst zou ook 
een Masterplan of een Grand Design nodig zijn. Daaronder verstaan we een ontwerp dat 
in grote, duidelijke en strakke lijnen aangeeft hoe de toekomstige energievoorziening er 
uit zou moeten zien. Dat is met de dichtheid van de Zuidas, de beperkte ruimte 
ondergronds, de onzekerheden op de energiemarkt en de technologische ontwikkeling 
een moeilijke opgave. Géén Grand Design maken betekent dat de huidige ontwikkelingen 
de toekomstige ontwikkelingen onbewust en ongewild kunnen beperken. De problemen 
en kosten van een laissez- faire aanpak zouden wel eens groot kunnen zijn. 
Dit rapport beschrijft, analyseert en verkent slechts. Het Masterplan Energie- en 
Nutsinfrastructuur Zuidas (MENZ) en de Energievisie Zuidas zijn de andere bouwstenen 
voor het Grand Design.  
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Voor het opstellen hiervan zullen, zoals gezegd, keuzes moeten worden gemaakt, 
kansrijke opties verder uitgewerkt, en afwegingen gemaakt tussen het ruimtelijk 
(ondergronds en bovengronds) open houden van verschillende opties en de 
voorzieningen en de kosten om dat mogelijk te maken. Nu het stedenbouwkundig ontwerp 
in grote lijnen vastligt, zou het energieontwerp snel kunnen volgen. Dat schept 
duidelijkheid voor financiers, projectontwikkelaars en andere betrokkenen. Het voorkomt 
discussies over opties die weliswaar gunstig kunnen zijn voor een ontwikkelaar, maar die 
de gemeente voor onmogelijke opgaven stelt. 
Het is de keus om het verleden en de huidige projecten te laten bepalen (en misschien te 
laten beperken’) welke opties er voor nieuwe  projecten nog zijn, of om als overheid zelf 
aan te geven en te garanderen dat er voor toekomstige projecten voldoende en vooral 
goede mogelijkheden zijn voor een ongestoorde energievoorziening (zie ook de 
paragrafen 3.8 en 3.9). 
 
 
 
3.8  Beleid 

Zijn er beleidsontwikkelingen te voorzien waarmee de duurzaamheid wordt bevorderd? 
 
In het NMP4 is het streven naar een duurzamer energievoorziening in 2030 opgenomen 
(zie ook 1.2). De nota Innovatie in het Energiebeleid van EZ verwacht dat de 
experimenten en het onderzoek dat nu wordt gedaan of gaat beginnen in 2008 een 
ijkmoment  zullen opleveren. Op basis daarvan zullen (delen van) de middellange-
termijnvisie in of rond 2020 worden gerealiseerd. Dat is in het transitieconcept onder meer 
afhankelijk van de reactie van de markt op de prikkel die van het concept uitgaat.22

 
Het rijksbeleid is mede gestoeld op het besef dat de voorraden fossiele brandstof (olie en 
gas) eindig zijn. De olieprijzen schommelen altijd, maar bereikten recent een nog niet 
eerder geëvenaarde hoogte. Analyses variëren van ‘incidenteel’ tot ‘structureel’ hoge 
prijzen. Hoge prijzen zorgen voor kortere terugverdientijden van investeringen in 
besparing. Door bij de beleidsoverwegingen ook de CO2- uitstoot te betrekken is er in elk 
geval tot 2012, het nu voorziene einde van het Kyoto-verdrag en de Europese invulling 
daarvan, voldoende aanleiding om energie te besparen. 
In Europa gelden vanaf 2006 richtlijnen voor energieprestaties van (nieuwe) gebouwen 
(zie 3.3). Omdat de afspraken over het Kyoto-verdrag Europees zijn gemaakt, valt te 
verwachten dat er meer richtlijnen zullen komen om de lidstaten te activeren in hun 
verplichtingen om de CO2-uitstoot te verminderen. Europese richtlijnen zullen er ook toe 
leiden dat apparatuur nog zuiniger wordt. 
 
Lokaal is het terugdringen van lokale bronnen (door bijvoorbeeld over te schakelen op 
stadsverwarming) een goede mogelijkheid om aan de luchtkwaliteiteisen - met name voor 
die voor stikstofoxiden - te voldoen. 
 

 
22 Innovatie in het Energiebeleid, Nota EZ, 2004, hoofdstuk 3 e.v. 
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3.9  Regie of transitie? 

Voordat over deze vraag een uitspraak kan worden gedaan moet eerst worden 
vastgesteld wat de aard van de transitie aan de Zuidas zal zijn.  
 
In paragraaf  3.7 is de behoefte aan een grand design geschetst, conform het 
stedenbouwkundige Masterplan. Ook een Masterplan voor de energievoorziening is niet 
het pure domein van de technici: alle betrokken partijen spelen daarin een rol. De 
ontwikkelaar/belegger legt voor de komende vijftig jaar de eigenschappen van het gebouw 
vast en daarmee het energieverbruik. Daardoor worden de ruimte die ondergronds nodig 
is en de capaciteit van het energiesysteem bepaald. De gevolgen daarvan zijn deels voor 
de netbeheerder en het distributiebedrijf en deels voor de gemeente als beheerder van de 
ondergrondse ruimte. Daarnaast is de exploitant van een gebouw een belangrijke partij, 
speelt de energieleverancier een rol bij de systeemkeuze, en is de adviseur in alle stadia 
een belangrijke raadgever. Het zou een echte transitie zijn als deze partijen van het begin 
af aan met elkaar in gesprek zouden zijn om gezamenlijk barrières te slechten en een 
optimale energievoorziening te realiseren. 
In paragraaf 2.9  over energietransitie is de rol van de overheid beschreven. De gemeente 
(projectbureau Zuidas) is bij uitstek geschikt voor die rol in het project Zuidas. Het is een 
rol die past bij de moderne overheid, gebaseerd op de kernbegrippen vertrouwen, 
partnerschap, makelaarschap en leiderschap. Er is sprake van regie en leiderschap als de 
overheid zich manifesteert met deze begrippen, vertrouwen weet te winnen, zich als een 
loyale partner gedraagt, en partijen rond het proces bij elkaar brengt. Vandaar dit pleidooi 
om als overheid het initiatief te nemen - mét partijen met wie gezamenlijk een aanpak kan 
worden afgesproken en uitgevoerd. Van belang is dat de overheid consistent is en niet bij 
elke begrotingsbehandeling van inzicht verandert. De VROM-Raad en de Algemene 
Energieraad maken daarover behartenswaardige opmerkingen (paragraaf 2.10) 
 
Regie of transitie? Het antwoord luidt dus: transitie met behulp van regie! 
 
3.10  Samenwerking 

De contouren van samenwerking zijn hiervoor geschetst. Het onderzoek naar de mening 
van de markt wijst uit dat bijna alle partijen vinden dat voor het bereiken van een 
duurzame Zuidas samenwerking geboden is. Maar in welke vorm is niet duidelijk, en er is 
scepsis, angst voor complexiteit en men ziet een grote kloof tussen ideaal en 
werkelijkheid.  Voor een optimist geen reden om er vanaf te zien. Doel is een 
betrouwbare, doelmatige energiehuishouding, die bijdraagt aan een oplossing voor het 
klimaatprobleem - conform de transitiegedachte. Kunnen partijen zich achter dat doel 
scharen, coalities vormen, dan kan gezamenlijk worden bezien of de beslissingen op de 
korte termijn voldoende bijdragen aan dat doel. Is dat niet zo, dan moeten er alternatieven 
worden gezocht. In samenspraak kan ook de afweging worden gemaakt tussen 
investeren op korte termijn en terugverdienen op de lange termijn. 
 
Enige tijd geleden speelde de gedachte aan een eigen Zuidas Energiebedrijf. Niet om zelf 
energie te produceren of te verhandelen, maar om in het belang van de Zuidas rendabele 
investeringen te laten doen. Waarom de ontwikkelaar niet een handje geholpen met de 
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investeringen in voorzieningen die voor de exploitant straks lonend zijn, maar die omwille 
van de marge van de ontwikkelaar zijn uitgebleven? Zo’n initiatief vergt bij uitstek 
vertrouwen en partnerschap. In het ergste geval zou een luie ontwikkelaar het beste af 
zijn van allemaal. Het valt en staat dus met goede afspraken over wat er sowieso zou 
moeten gebeuren en wat de voordelen zijn voor een latere exploitant. Het is een manier 
om de kloof tussen ontwikkelaar en gebruiker te dichten, maar zeker niet de enige. 
Gedachtevorming daarover moet snel op gang komen. Mogelijk kan de transitieaanpak dit 
streven ondersteunen. 
 
Duurzaam beleggingsfonds 
De rijke Amsterdamse geschiedenis telt vele particuliere initiatieven die de stad verder 
hebben geholpen. In die traditie kwam de gedachte op aan een Duurzaam 
beleggingsfonds voor Amsterdam (of - bescheidener - voor de Zuidas). Veel financiële 
instellingen bieden beleggers de mogelijkheid om - vaak ver weg - te participeren in 
duurzame ontwikkelingen: teakhout in Costa Rica, windenergie op zee, zonne-energie in 
Zuid-Afrika, biologische landbouw in Noordoost-Groningen. Misschien zijn 
Amsterdammers wel geïnteresseerd in duurzame investeringen in hun eigen stad! Dichtbij 
investeren heeft immers extra dimensies: het vergroot de betrokkenheid bij de stad en 
kweekt saamhorigheid. Burgers bepalen zelf waar het geld naar toe gaat, waarbij het 
rendement niet de enige factor is. De burger/belegger wil een redelijk financieel 
rendement, maar ook een ecologisch en sociaal rendement. 

 

Figuur 20. Het Amstelhotel eind 1800. 

Op die manier kan de gemeente ontwikkelingen stimuleren waarvoor zij zelf geen geld 
heeft. In de vorige eeuw investeerde Samuel Sarphati in (hoger) onderwijs, in het Paleis 
voor Volksvlijt, en in meel- en broodfabrieken. Ook was hij de initiatiefnemer voor de bouw 
van het Amstelhotel, een project dat weinigen zagen zitten, maar dat alleen in het eerste 
jaar rode cijfers heeft geschreven. Een naam voor het fonds is er dus ook: Sarphati! 
Wellicht ziet een van de financiële instellingen aan de Zuidas zo’n fonds als een 
interessante niche. Een wervend mission statement en een paar klinkende, onbesproken 
namen, en het fonds kan van start. 
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3.11  Evaluatie 

Ondanks de omvang die deze publicatie heeft gekregen zijn sommige onderwerpen niet 
behandeld. Het bleek niet eenvoudig om het onderwerp af te bakenen. Daarom is bewust 
geen paragraaf gewijd aan het integraal gebiedgericht denken, voor een deel omdat zulks 
in de Visie Zuidas 2004 al aan de orde is geweest, en omdat het daar dieper op ingaan 
zou kunnen samenlopen met de discussie over energietransitie. Die discussie zou met 
een schone lei moeten beginnen: los van bestaande ideeën en structuren. Natuurlijk is de 
energietransitie niet de oplossing voor alles: de angst bij de markt voor een monopolist 
(het energiebedrijf bijvoorbeeld) zal niet zo maar worden weggenomen. Er is ook maar 
zijdelings ingegaan op de mogelijkheden die de Wet milieubeheer en Europese 
regelgeving bieden. Dat detailniveau streeft deze publicatie niet na. 
Persoonlijke meningen zijn vermeden. Het is echter onontkoombaar, zeker in een 
vooruitblik, vanuit eigen ervaringen en kennis richting aan te geven. En optimisme was 
daarbij de belangrijkste drijfveer.  
 
3.12  Tot besluit 

Het was mede het doel van deze publicatie om partijen te inspireren tot samenwerking. 
Daarvoor is eerst inzicht nodig; en inzicht zonder lering uit het verleden te trekken is van 
weinig waarde. De schets van de ontwikkelingen poogt het besef bij te brengen dat het 
vraagstuk te omvangrijk en gecompliceerd is om het door één partij te laten oplossen. Dat 
zou ook geen recht doen aan de aanpak die de Zuidas al een decennium volgt: die van 
samenwerking. De vooruitblik schetst de kaders en mogelijkheden van die samenwerking 
in de toekomst. Daarin zou de overheid leiderschap moeten tonen; het Ministerie van EZ 
heeft daarvoor al de trend gezet. Haakt de Zuidas aan, doen projectontwikkelaars en 
energiebedrijven mee? De discussie daarover kan nu beginnen! Een mooier besluit is 
bijna niet denkbaar. 
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4  Bijlagen 

4.1  Bijlage 1: Techniek 

In de huidige generatie warmtepompen wordt vooral de compressietechniek toegepast. 
De compressiepomp heeft een gesloten systeem waarin een vloeistof circuleert. De 
vloeistof onttrekt warmte uit de omgeving door verdamping. Een aandrijfmotor zorgt voor 
compressie van de damp waardoor de temperatuur stijgt. Vervolgens condenseert de 
damp en komt warmte vrij op die verhoogde temperatuur. Voor compressie wordt een 
elektrisch of gasaangedreven motor gebruikt.  

De absorptiewarmtepomp werkt in principe net als een op gas werkende koelkast. Het 
rendement is hoger dan dat van de beste HR-ketel. Hij is geschikt voor minimaal tien 
woningen en is erg stil. 

Lage-Temperatuur-Systemen zijn verwarmings- en distributiesystemen met een lagere 
aanvoer- en retourtemperatuur dan gebruikelijk. Lagere verwarmingstemperaturen dragen 
bij aan verhoging van de efficiëntie. Dit wordt veroorzaakt door twee factoren. In de eerste 
plaats ontstaat een betere afstemming tussen warmteproductie (conversie) en 
warmteafgifte. Bij toepassing van de warmtepomp wordt dit het meest duidelijk: een 
warmtepomp realiseert het hoogste rendement bij geringe temperatuursprongen. De 
combinatie van warmtepomp en lage-temperatuur-vloerverwarming is uiterst efficiënt. In 
de tweede plaats worden transport- en stilstandverliezen beperkt. Bij collectieve 
warmtedistributiesystemen zijn lagere temperaturen uiterst effectief.   

4.2  EPBD 

 
De op 4 januari 2003 van kracht geworden Europese richtlijn voor energieprestaties in 
gebouwen (EPBD) voorziet in eisen met betrekking tot: 

1. het algemeen kader voor een methode voor de berekening van de geïntegreerde 
energieprestatie van gebouwen;  

2. de toepassing van minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe 
gebouwen;  

3. de toepassing van minimumeisen voor de energieprestatie van bestaande grote 
gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan;  

4. de energiecertificering van gebouwen, en  
5. de regelmatige keuring van c.v.-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen 

en een eenmalige totale keuring van verwarmingsinstallaties waarvan de ketel 
ouder is dan 15 jaar.  

 



 
 
 
 

  

Energievoorziening Zuidas 

Versie juli 2005  
Pagina 54 van 56 

Gemeente Amsterdam 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht 

De richtlijn moet 1 januari 2007 geïmplementeerd zijn in de nationale wet- en regelgeving. 
Uitwerking van de richtlijn voor de Nederlandse situatie en daadwerkelijke implementatie 
in Nederland valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van VROM. 
 
Energiecertificaat 
 
Bij bouw, verkoop of verhuur dient de eigenaar een energiecertificaat te verstrekken. Het 
certificaat geeft inzicht in de energetische kwaliteit van het gebouw en bevat 
aanbevelingen voor verbeteringen van de energetische kwaliteit. De energetische kwaliteit 
van gebouwen die gebouwd zijn na 1997 en van nieuw te bouwen gebouwen en 
woningen wordt uitgedrukt in de EPC.  
 
Voor oudere gebouwen is deze score gerelateerd aan de EnergieIndex (EI). Zeer 
waarschijnlijk zal voor bepaling van de EnergieIndex de EPA-W voor woningen en de 
EPA-U voor utiliteit als verplichte bepalingsmethode gaan gelden. 
 
 
Bron: www.epbd.nu
 
4.3  BAEI 

Sinds mei 2001 is het wettelijk mogelijk marktwerking toe te passen bij de realisatie van 
energievoorzieningen. Deze mogelijkheid is vastgelegd in het Besluit Aanleg Energie-
Infrastructuur (BAEI). Doelstelling van het besluit is om tot meer duurzame en 
milieuvriendelijke energiesystemen te komen.

Met name nieuwbouwlocaties en grootschalige herstructureringsprojecten bieden kansen 
om hogere milieudoelstellingen te realiseren. Deze kansen liggen niet alleen op het 
gebied van verbeteringen op woningniveau, maar ook op locatieniveau in de vorm van 
een duurzame integrale energievoorziening.

En juist op locatieniveau kan het Besluit Aanleg Energie-Infrastructuur (BAEI) een 
belangrijke ondersteuning zijn bij de uitvoering van het geformuleerde beleid. Dankzij het 
BAEI – dat een openbare procedure mogelijk maakt voor de aanleg van energie-
infrastructuur – kan worden bewerkstelligd dat milieuambities van gemeenten worden 
ingevuld door de innovatieve en creatieve kracht van met elkaar wedijverende 
marktpartijen. De gemeente behoudt hierbij zelf te allen tijde de regie die nodig is om het 
geformuleerde beleid te kunnen bewaken.

 
 

http://www.epbd.nu/Default.aspx?tabid=68
http://www.epbd.nu/Default.aspx?tabid=67
http://www.epbd.nu/
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4.4  Fotoverantwoording 

Figuur 1  Eigen collectie DMB 
Figuur 2  NUON 
Figuur 3  Projectbureau Zuidas 
Figuur 4  Eigen collectie/Website NUON 
Figuur 5  Projectbureau Zuidas Gemeentearchief Amsterdam/Doriann Kransberg 
Figuur 6  Projectbureau Zuidas Gemeentearchief Amsterdam/Doriann Kransberg 
Figuur 7  Projectbureau Zuidas 
Figuur 8  IF Technology, Arnhem 
Figuur 9  Projectbureau Zuidas Gemeentearchief Amsterdam/Doriann Kransberg  
Figuur 10  Projectbureau Zuidas Gemeentearchief Amsterdam/Doriann Kransberg 
Figuur 11  Website Ken Yeang 
Figuur 12  Onbekend 
Figuur 13  Beeldbank Gemeente Amsterdam 
Figuur 14  NUON 
Figuur 15  Eigen collectie DMB 
Figuur 16  TVVL Magazine oktober 2002 
Figuur 17  Onbekend 
Figuur 18  Presentatie DWA over investeren en energie besparen 
Figuur 19  Projectbureau Zuidas Gemeentearchief Amsterdam/Doriann Kransberg 
Figuur 20  Beeldbank Gemeente Archief Amsterdam 
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Colofon 
 
Tekst    Nic Frederiks in opdracht van Projectbureau Zuidas 
Illustraties   Zie verantwoording 
Tekstadviezen Swanborn Taal en Tekst 
Uitgave   DMB 
Druk    Repro Sloterdijk 
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