
Beste medebewoner van Kantershof. 
 
Het kan u niet ontgaan zijn dat we met zijn allen van het gas af moeten. De gemeente 
Amsterdam wil dit zelfs al in 2040 realiseren. En om het nog wat spannender te maken heeft 
de gemeente Amsterdam de K-buurt aangewezen als pilot. 
Ook u ontkomt er dus niet aan! ook al wilt u het niet of vindt u het zelfs onzin. 
 
Om niet volledig van de gemeente afhankelijk te zijn is er binnen Kantershof een initiatief 
ontstaan om zelf uit te zoeken wat voor ons het beste is.  
Wij worden daarin bijgestaan door o.a. stichting WOON! en gefaciliteerd  door de Bewoners 
Belangen Vereniging Kantershof. 
 

Als voorbereiding hierop zijn bijvoorbeeld al 
warmtefoto’s gemaakt, waaruit blijkt waar de meeste 
warmte verloren gaat. (hoe witter / roder, hoe meer 

warmte verloren gaat) 
 
 
 
 

 
Het initiatief bestaat uit een “stuurgroep”, een “klankbordgroep” en een groep “volgers”. 
Thema’s die binnen dit team worden uitgezocht zijn o.a.: isolatie, verwarming, 
warmwatervoorziening en koken. Ook het plaatsen van Zonnepanelen kan onderdeel 
uitmaken van het traject. Last but not least wordt er ook onderzocht welke (project)subsidies 
er beschikbaar zijn en hoe we die zo goed mogelijk kunnen benutten! Zo is er een 
mogelijkheid dat we deel kunnen nemen aan een project met Europese subsidie. 
 
Voor dit team zijn we opzoek naar mensen die ons hierbij willen helpen, of interesse tonen 
door deel te nemen aan de groep “volgers”. Nogmaals het gaat ons allemaal aan. 
Wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met: energietransitiekh@gmail.com 
Informatie die beschikbaar komt zal tevens gepubliceerd worden op de website van de BBK 
http://BewonersBelangenKantershof.nl. 
 
Met dit schrijven willen wij u op de hoogte stellen van het bestaan van dit initiatief.  
Het kan nuttig zijn om eventuele aanpassingen die u van plan bent te gaan doen om te kijken 
of het goedkoper / beter kan als het met meerderen gedaan wordt. Ook kan blijken dat een 
andere oplossing beter of goedkoper is. 
 
Daarnaast zijn we op zoek naar ervaringen van alle bewoners die al stappen in het proces 
van verduurzamen en / of van het gas afgaan hebben gezet. Heeft u al stappen gezet en wilt 
u dit met ons delen, mail dit dan s.v.p. aan: b.knaapen@wooninfo.nl. Hoe uitgebreider hoe 
beter (hoeveel heeft het gekost, was het veel werk, welk bedrijf heeft hierbij geholpen, hoe 
het bevalt enz. enz). 
 
U ziet, er is genoeg reden om u op de hoogte te houden van wat dit team doet want “van het 
gas af” moeten we allemaal. 
 
 



 


