€nergie(k) bezoek
Energiepositieve verrassing aan de
Parelvisserslaan

Verslag van Jacqueline

Het gebouw €nergie(k) aan De
Parelvisserslaan 1 wekt nu al meer
energie op dan het verbruikt. Als je
het aan eigenaar Gideon Goudsmit
vraagt, is dit nog maar het begin.
De werkgroep Duurzaam Elsrijk valt
tijdens een rondleiding door het
gebouw van de ene verbazing in de
andere…

De begane grond, waar vroeger auto's stonden uitgestald, is op 1 en 2 oktober 2016
gevuld met de werken van kunstenaars uit Amstelveen. Na een bezoek aan dit onderdeel van de
Atelierroute neemt Goudsmit ons mee naar het zenuwcentrum van zijn duurzame ambities. Een kamer op de
derde etage die vol hangt met bouwtekeningen, projectplannen en een white board met pijlen en strepen richting
een energiepositieve samenleving.
Want dat is waar Goudsmit op inzet, energieneutraal wonen is wat hem betreft te mager. "Woningen en
kantoorpanden kunnen ook meer energie opleveren dan er wordt verbruikt. Zet bij voorbaat in op energiepositief
bouwen." Hij laat ons zien hoe hij dat aanpakt in het huidige gebouw, en óók welke plannen hij heeft voor de
toekomst van het perceel Parelvissers- en Carmenlaan.
Wij maken een rondgang langs HR++ ramen, met extra isolerend folie, en zonnepanelen aan de zuidgevel die
eveneens dienen als zonneschermen. Bij hoge uitzondering bewonderen wij de zonnepanelen op het dak.
Gemonteerd op een witte ondergrond vangt de achterkant van deze panelen ook nog eens de reflectie op van het
dak. 'Zelfs bij volle maan wekken deze panelen nog stroom op,' legt Goudsmit ons beeldend uit.

Duizelend van de slimme meters, warmtewisselaars en besparende kranen, geeft Goudsmit ons nog een
voorproefje van zijn nieuwste plannen. Parelvissers- en Carmenlaan zijn namelijk plangebied voor nieuwbouw
en wel op een duurzame en energiepositieve manier.
Wat dit allemaal inhoudt kun je zelf bekijken op donderdag 13 oktober tijdens een informele inspraakavond. Wie
gaat er met ons mee?
Wanneer: donderdag 13 oktober van 18.00 tot 20.00 uur
Aanmelden: niet nodig, we zien jullie daar!
Waar: Gebouw €nergie(k) aan de Parelvisserslaan 1 Amstelveen
Informatie: https://www.amstelveen.nl/web/Wonen-en-Leven/Wijken-enbouwprojecten/Bouwprojecten/Carmenlaan.htm

