De verduurzaming van

De Halve Wereld

Energie

inventarisatie 28-04-2020 / werkgroep DHW verduurzaming

1. Verduurzaming van energiebronnen
- Elektriciteit uit schone bronnen:
44 zonnepanelen/885 KWh per jaar
2. Energiezuinigere gebouwen
- Gemiddeld energielabel C
- Dakisolatie door groene daken: 1300m2 van mos en vetplantjes (sedum)
- Ledverlichting in alle gemeenschappelijke ruimtes

De Slinger

Biodiversiteit
hof
tuin

1. Planten en bomen
- Tuin, hof, binnenplein, geveltuinen, gevels en balkons met diverse
soorten inheemse planten en bomen
2. Dieren
- Huisvesting voor diverse vogels

Luchtkwaliteit

Het Torentje

1. Opslag van CO2, Stikstof en Fijnstof
- Tuin, hof, binnenplein, geveltuinen, groene gevels en groene balkons
- Dakbedekking met groen (1300m2) en olivijn (450m2)

binnenplein

Water
De Citadel

1. Regenwater
- Opvangen en hergebruiken: 4 regenwatertonnen in de tuin
- Bufferen en infiltreren: tuin, geveltuinen en groene daken

Afval
1. Recycling
- Tuinafval op composthoop

Sociale Cohesie

Ecologische Duurzaamheid
Er zijn veel initiatieven binnen DHW
en er groeien telkens nieuwe ideeën
met dit doel. In een grotere context
willen wij een voorbeeld worden van
verduurzaming in Amsterdam.

Sociale Duurzaamheid
De eerste generatie actieve
bewoners van DHW worden ouder
en de tweede generatie moet
gestimuleerd worden om actiever
binnen de gemeenschap te worden.
Er zijn buren binnen DHW die
elkaar niet kennen maar wel willen
leren kennen.

2. Communicatiekanalen
- Website
- Facebookpagina
- Digitale nieuwsbrief
- Prikborden in de trappenhuizen
3. Delen
- Delen van gereedschappen





Bewonersvereniging De Halve
Wereld (DHW) is sinds haar
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 willen we bereiken



Wie zijn wij

1. Samenwerking
- Binnen DHW: bestuur en werkgroepen (toewijzing, onderhoud, tuin,
citadel, war, omgeving, verduurzaming, zandbak)
- Buiten DHW: Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo, Wijkraad
d’Oude Stadt

