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Plannen Van der  Pekbuurt uniek
NOORD – Een grote  windmolen aan het IJ, zonnepanelen op de daken of 
aansluiting op het warmtenet. Het zijn enkele ideeë n voor een duurzame Van 
der Pekbuurt.  
Het zijn nog maar plannen en concreet is er nog niks afgesproken, maar Ger Kupers 
van New Energy Docks, een nieuwe stichting die duurzame ontwikkeling stimuleert, 
heeft er vertrouwen in: ,,De kans is zeer reëel dat de Van der Pekbuurt duurzaam 
wordt.”  
Duurzaamheid is het toverwoord tegenwoordig. Alles moet duurzaam, 
klimaatvriendelijk of CO2neutraal. En duurzaam bouwen gebeurt dan ook regelmatig, 
in nieuwbouwwijken. Maar duurzaam renoveren zoals in de negentig jaar oude Van 
der Pekbuurt, dat is iets bijzonders.  
ErnstJan Bakker van Energie Centrum Nederland: ,,Er schiet mij zo gauw geen 
andere wijk in Nederland te binnen. Het lijkt me een uniek project.”  
Woningcorporatie Ymere gaat de Van der Pekbuurt de komende jaren ingrijpend 
renoveren. Ger Kupers wil die renovatie aangrijpen om zijn duurzaamheidsplannen 
door te voeren.  
Maar woordvoerder Ruud de Kort van Ymere houdt een slag om de arm: ,,Wij 
hebben inderdaad een plan ontvangen van New Energy Docks, maar hebben daar 
nog niet veel mee gedaan. De voorstellen waren ook enigszins abstract, daar kunnen 
we nog niet veel mee. We kijken er serieus naar, maar het is echt te voorbarig om nu 
al te zeggen of we wel of niet meegaan met de plannen van New Energy Docks.”  
Maar Ger Kupers is al enkele stappen verder: ,,We werken volgens het principe van 
Trias Energetica, energiebesparing, het gebruik van schone fossiele brandstoffen en 
van duurzame energiebronnen. In alle drie de takken valt winst te behalen.”  
Maar wat moet een buurt met een windmolen, als je ook gewoon groene stroom, van 
bijvoorbeeld windmolens in Flevoland, kan aanschaffen? Kupers: ,,Het is handig en 
goed dat je aan kan wijzen waar je stroom vandaan komt. Mensen vinden het prettig 
om te denken ‘uit die windmolen haal ik mijn stroom’.”  
Kupers hoopt in de loop van volgend jaar de betrokken partijen op één lijn te hebben.  
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