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Donald van den Akker van Alex Energie op de weekmarkt in Het Lage Land. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Alex Energie gaat Prins Alexander duurzamer
maken
In navolging van Rotterdam-Delfshaven en -Blijdorp krijgt ook Prins Alexander een eigen energiecoöperatie: Alex Energie.
Maandag wordt de geboorte gevierd.

1

Tien bewoners hebben ze al binnen bij Alex Energie, maar dat moeten er veel meer worden, stelt voorzitter Donald van den Akker.
De bewoner van de Bazelbuurt in Het Lage Land wil met de nieuwe coöperatie een bijdrage leveren aan het duurzaam maken van
de stad Rotterdam en zijn wijk Prins Alexander, waar 95.000 mensen wonen.

De naam Alex Energie, die verwijst naar het stadsdeel Prins Alexander, dateert al van februari 2018. De coöperatieve vereniging van
bewoners is vorig jaar oktober bij de notaris opgericht. ,,Maandag vieren we ons geboortefeest’’, zegt Van den Akker, die vanuit
kennisorganisatie Platform31 ook in de energiesector werkt.

De plannen van Alex Energie vallen deels samen met een project van de Metropoolregio Rotterdam, die van Het Lage Land en
Prinsenland voorbeeldwijken op het gebied van duurzaamheid wil maken.

,,Wij hebben drie doelen gesteld’’, somt de voorman op. ,,Energie besparen, elektriciteit opwekken en vanuit bewonersperspectief
meer doen met warmte en koeling.’’

Alex Energie heeft de afgelopen tijd de samenwerking gezocht met de gemeente Rotterdam en de gebiedscommissie Prins
Alexander, die allebei subsidie gaven. De coöperatie heeft ook in corporatie Woonstad, het Techniek College en de Green Business
Club partners gevonden.

,,We mikken op het collectief inkopen van zonnepanelen en energiebesparende maatregelen’’, zegt Van den Akker. ,,Maar ook op
het benutten van grote lege daken van kantoren, zwembaden en winkelcentra om de daar met zonnepanelen opgewekte stroom te
kunnen gebruiken voor huishoudens zonder geschikt dak.’’ Hij sprak met de mensen achter de coöperaties in Delfshaven en
Blijdorp, die Prins Alexander voor zijn gegaan.

Onder de streep
,,We hebben nu tien leden, die betalen 12 euro per jaar. Pas bij honderd leden tel je mee’’, zegt de voorzitter. ,,Het is spannend, ik
heb geen idee waar we uitkomen. Prins Alexander heeft 45.000 huishoudens.’’ Van den Akker weet dat bewoners vooral kijken naar
wat er onder de streep overblijft. ,,Natuurlijk snap ik dat, je wil weten wat het oplevert. Tegen een kandidaat-lid zeg ik: doe mee, dan
kun je zelf beslissen.’’

Van den Akker voorziet dat het wel vaker gaat gebeuren dat bewoners zelf aan de slag gaan en niet willen wachten op de gemeente
of andere overheden. ,,Dit is nog maar het begin’’, zegt hij strijdbaar.

Alex Energie houdt maandag een Energiemarkt voor bewoners op het Techniek College/Zadkine in Rotterdam-Prins Alexander.
Professor Jan Rotmans, die opgroeide in Het Lage Land, en de Rotterdamse wethouder Arno Bonte (energietransitie, GroenLinks)
zijn aanwezig. De markt begint om 19.30 uur.
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