
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijenkorven en biodiversiteit in  
De Halve Wereld 
 
Door: Menno Trautwein 
25 maart 2020 
 
Met twee bijenkorven, insectenhotels en meer inheemse bloemdragende planten 

willen wij bijdragen aan een diervriendelijkere binnenstad. 

 
De bij staat voor jong en oud symbool voor biodiversiteit. Dat is niet voor niets, ze spelen een 
heel belangrijke rol in de natuur en doen dat op een vredelievende en poëtische manier. 
Honingbijen en niet te vergeten ook wilde bijen en andere insecten verzorgen de bestuiving 
van de bloesems en vormen het voedsel van heel veel vogelsoorten. Dat we steeds minder 
vogels zien in het centrum, en steeds minder soorten, is één van de tekenen dat er steeds 
minder insecten zijn. Jaarlijks doet Halvewereldbewoner Cliff een officiële vogeltelling vanaf 
zijn balkon en hij registreert dat de hoeveelheid en diversiteit aan vogels in onze tuin jaarlijks 
gestaag daalt. Dat er steeds minder insecten en vogels zijn, zal op termijn ook steeds meer 
invloed hebben op de diversiteit aan plantensoorten. Om deze negatieve spiraal te stoppen, 
moeten we er samen voor zorgen dat er meer voedsel en meer huisvesting voor de insecten 
komt. 
  
Bewonersvereniging De Halve Wereld heeft al heel veel gedaan aan verduurzaming binnen 
onze woonhabitat: al onze daken zijn bedekt met mos-sedum en zonnepanelen, onze 
buitenruimten staan vol met bloemdragende planten, we vangen regenwater op voor irrigatie, 
we hebben een grote composthoop en we rijden met z’n allen heel weinig auto. Maar we 
willen nog veel meer doen. Naast het bijen- en insectenplan, willen we onder andere nog 
meer groene gevels en regentonnen, werken we aan een verduurzamings-app en lobbyen 



we voor gasloze energie éérder dan 2040. En we willen onze verduurzamingsboodschap 
uitdragen aan alle buren. 
  
Voor de bijenkasten hebben we inmiddels contact gelegd met imkers in de buurt die ons op 
weg kunnen helpen en we hebben een enthousiaste insectenkenner en leerling-imker binnen 
onze bewonersvereniging, Leonie. De bijenkasten kunnen waarschijnlijk geplaatst worden op 
het groene dak naast het terras van Marieke. Zodra we de financiering en de organisatie 
rond hebben, gaan we aan de slag: hopelijk kunnen we in het volgende voorjaar beginnen! 
  
Wie zijn wij? 
Bewonersvereniging De Halve Wereld (DHW) is sinds de oprichting in 1984 verantwoordelijk 
voor het financiële, bouwkundige en sociale beheer van 118 appartementen gelegen aan 
Waterlooplein, Nieuwe Amstelstraat, A.S. Onderwijzerhof en Jonas Daniël Meijerplein in 
Amsterdam Centrum. 



 
 
Een communicatieplatform voor  
De Halve Wereld 
 
Door: Isabela Ledo 
15 april 2020 
 
Door laagdrempelige communicatie tussen bewoners willen we bijdragen aan sociale 

en ecologische verduurzaming van ons woningcomplex en stad. 

 
Wie zijn wij 
Bewonersvereniging De Halve Wereld (DHW) is sinds zijn oprichting in 1984 
verantwoordelijk voor het financiële, bouwkundige en sociale beheer van 118 appartementen 
gelegen aan Waterlooplein, Nieuwe Amstelstraat, A.S. Onderwijzerhof en Jonas Daniël 
Meijerplein in Amsterdam Centrum. 
  
Wat we willen bereiken 
Met dit voorstel willen we op een gemakkelijke en laagdrempelige manier onze buren sterker 
met elkaar verbinden en ze ook enthousiast maken over collectieve initiatieven binnen ons 
woningcomplex die al bestaan en die er nog zullen komen.  
In een grotere context zien we onze voorstel als een sociaal pilotproject dat, als het 
succesvol wordt, ook in andere bewonersverenigingen/wooncomplexen in de stad gebruikt 
kan worden.  
  
Sociaal Verduurzaming  
Wonen in zelfbeheer betekent dat bewoners actief werken aan allerlei opgaves die belangrijk 
zijn voor de leefbaarheid van hun directe omgeving, maar die ook positieve bijdragen 
opleveren voor hun buurt en stad. Binnen DHW wordt, 35 jaar na de oprichting, de eerste 



generatie van actieve bewoners steeds ouder. In die 35 jaar hebben ze veel kennis 
opgedaan die waardevol is voor de volgende generaties bewoners. Daarom is het nu een 
goed moment om de jongeren te stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten die al 
binnen de DHW plaatsvinden en aan projecten die gepland zijn voor de toekomst. Het is ook 
belangrijk voor de sociale duurzaamheid van ons wooncomplex om de bewoners nieuwe en 
moderne communicatiemiddelen te bieden die de interactie tussen ons vergemakkelijken. En 
er zijn binnen DHW zeker nog buren die elkaar niet kennen, maar die elkaar wel graag 
zouden willen leren kennen! 
  
Ecologisch Verduurzaming  
Het project “Onze Wereld” maakt deel uit van een breder plan van de bewoners van DHW 
om ons woningencomplex duurzamer te maken. Er zijn al meerdere projecten gerealiseerd 
met dit doel zoals groene daken, zonnepanelen en de aanleg en onderhoud van tuinen en 
groene hofjes. Ook zijn er op dit moment nieuwe initiatieven in ontwikkeling, zoals groene 
gevels en balkons, insectenhotels, bijenkasten en een GFT-composthoop. Met het platform 
“Onze Wereld” willen we alle bewoners bewust maken over het belang van deze acties – 
voor ons woningcomplex, buurt, stad en planeet – en hun uitnodigen om mee te doen. 
Verder denken wij dat dit platform een prima middel zou zijn om de “deel-economie” (delen 
van goederen en diensten) binnen ons complex te versterken, wat ook weer heel gunstig is 
voor de bescherming van ons milieu.  
  
Platform-formaat 
Binnen DHW hebben we al verschillende communicatiekanalen, zoals een website, een 
Facebookpagina, een Facebookgroep, een digitale nieuwsbrief per kwartaal en prikborden in 
onze trappenhuizen. Toch zien we dat er andere modernere en meer interactieve manieren 
van communicatie bestaan, die ook aantrekkelijker zijn voor de jonge generatie bewoners. 
Tegenwoordig zijn er in Amsterdam en in Nederland al enkele communicatie-platforms met 
dit profiel in gebruik waar we op zouden kunnen aansluiten. Een onderzoek over welke van 
deze het best past bij onze behoeften en wensen, wordt op dit moment uitgevoerd door 
DHW-werkgroep Verduurzaming. Informatie die wij op dit nieuwe platform willen delen, zijn 
onder andere: activiteiten en evenementen van ons woningcomplex, van de buurt en de 
stad; advertenties over goederen die onze buren niet meer nodig hebben of juist zoeken; 
gedetailleerde informatie over onze duurzame initiatieven zoals onze groene daken, gevels 
en balkons, onze zonnepanelen en gft-composthoop en, in de toekomst e-hubs waar de 
bewoners elektrische vervoersmiddelen kunnen delen. 
Het is belangrijk te vermelden dat de bedoeling van dit platform niet is om de bestaande 
communicatiekanalen te vervangen, maar juist om deze aan te vullen en te versterken. 
   
Wat betekent dit project voor de stad Amsterdam 
Als pilotproject zou ons project een basis kunnen zijn voor andere bewonersverenigingen/ 
woningcomplexen die ook aan hun sociale cohesie en ecologische verduurzaming werken. 
Deze twee aspecten zijn en worden steeds belangrijker om de door de Gemeente 
Amsterdam geplande toekomstvisies te verwezenlijken, zoals bijvoorbeeld een autoluwe en 
volledig circulaire stad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groene Gevels in de Halve Wereld! 
 
Door: Alice Heuff 
29 april 2020 
 
Met Groene gevels in onze buurt willen wij bijdragen aan het vergroening van de 

binnenstad. 

 
Al jaren doen de jaren 80 gevels van het Halve Wereld complex saai en grijs aan. Waar 
mogelijk proberen bewoners dit al met groen op te fleuren, maar dit kunnen we helaas niet 
overal zelf. Vooral de gevel aan het Waterlooplein (met de avondwinkel Sterk) en aan het 
Jonas Daniël Meijerplein kunnen wel wat groene liefde gebruiken. Vandaar dat een groene 
gevel geïnstalleerd door een gespecialiseerd bedrijf uitkomst biedt! 
 
Zeker in het kader van klimaatverandering is een groene gevel een van de oplossingen die 
ingezet kan worden bij bijvoorbeeld extreme temperaturen of regenval. Ook nemen de 
planten CO2 en fijnstof op en zorgen ze voor een verkoelend effect en een schonere lucht. 
Op deze manier kunnen wij bijdragen aan het verduurzamen van onze geliefde stad. De 
groene gevels moeten sterk, veerkrachtig, onderhoudsarm en duurzame zijn.  
 
Wie zijn wij? 
Bewonersvereniging De Halve Wereld (DHW) is sinds de oprichting in 1984 verantwoordelijk 
voor het financiële, bouwkundige en sociale beheer van 118 appartementen gelegen aan 
Waterlooplein, Nieuwe Amstelstraat, A.S. Onderwijzerhof en Jonas Daniël Meijerplein in 
Amsterdam Centrum. 
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