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De 1ste drie Donut-Deals in 2019…..



“Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij!”



Warmtenetwerk Amsterdam als ONZE oplossing???

Gaasperdam

Geb
ied

sopgave
 

cen
tra

al !
!



Starting point 
for Gaasperdam fossile free

Gaasperdam is one of the poorest parts of the city….!!

• 13.000 houses from the ‘eighties’
• 33.000 inhabitants
• 5.000 single family homes, 8.000 appartments (four or more levels)

• Everyone can participate: rich-poor; rental or property homes
• Three options: Heat network, All-Electric, GroenGasQuickFit
• Investments return within 15 years through the energy bill, no 

higher costs
• Searching for local education/training and local employment

opportunities

Vertrekpunt	naar	Aardgasvrij	
•  13.000	80-er	jaren	woningen		
•  33.000	bewoners	

•  5.000	laagbouw,	8.000	4-lagig	+	hoogbouw	

•  Iedereen	kan	meedoen:	huurder/eigenaar,	arm/rijk,	jong/oud,	wit/kleur	

•  Drie	te	onderzoeken	opties:	Warmtenet,	All-Electric,	GroenGasQuickFit	

•  Investering	komt	binnen	15	jaar	terug	via	de	energierekening;	daarna	
geen	hogere	energielasten	

•  Op	zoek	naar	kansen	voor	lokale	scholing	en	lokale	werkgelegenheid	



Lekkende huizen





Sociale Duurzaamheid:
de binnenkant van de Donut!

Deel en bekrachtig elkaar middels Besmettelijke BUURTkracht



Stap 1: QuickFit = SLIMME huisaanpassing zonder spijt

Gasverbruik naar 50% met: 
* hybride warmtepomp 
* kierdichting 
* 12 zonnepanelen



Stap 2: GroenGas productie voor restbehoefte, met

* Rioolwater naar hogedrukvergister
* Groente- Fruit- Etensresten erbij



QuickFit & Huurders? 
Huisaanpassingen, hou het simpel: Gordijnen!



De Donut-Deal Partners, 20 juni 2019



Kate Raworth met de naaivrouwen, 20 juni 2019



Naar een Register van Donut-Deals
Met Kate Raworth in de jury…. “We make the City 2020?”



De 1ste drie Donut-Deals: wie volgt?



1e Donut-Deal: Gordijnen naaien/isoleren

Het draagt bij aan de oplossing van het klimaatprobleem: 
Gordijnen zorgen voor minder warmteverlies en dus minder gasverbruik en 
dus een lagere energierekening

Het draagt bij aan de versterking van het sociaal fundament van Zuidoost: 
• De vrouwen worden in staat gesteld een passende, waardevolle, bijdrage te leveren 

aan de samenleving.
• Zij groeien in eigenwaarde en verminderen hun spanningsklachten, hun veerkracht 

neemt toe.
• Verworven competenties leggen we vast… het is ander onderwijs waar ze wel in mee 

kunnen.
• Het is bedoeld uit te groeien tot een coöperatie waarin werk en inkomen vergaard 

kunnen worden.



En dan nu meer algemeen: Wat is een Donut-Deal?

• Een Donut-Deal verbindt de binnenkant (sociaal fundament versterken) en de buitenkant (het 
ecologisch plafond respecteren) van de Donut van de econome Kate Raworth. 

• Doel is het oplossen van een praktisch duurzaam vraagstuk middels meervoudige waardecreatie. 

Criteria: 
• Verbinding van tenminste 1 ecologisch en 3 sociale thema’s van de Donut; empowerment ‘van 

binnenuit’ 
• Minimaal 2 buurtpartners die de Deal ondertekenen / ondersteunen 





The Green Hub als hotspot: 
een doe- en leergemeenschap 

voor sociale en duurzame koplopers, sinds dec 2019! 



Conclusies

• Donut-Deals zijn een prachtig middel
• Maar ze staan niet op zichzelf: 
• Ingebed in een rijkere context; een gedeelde maatschappelijke opgave!


