PLAN IN BEELD
INTRODUCTIE

De Centrale Markthal is in 1934 gebouwd om Amsterdammers gecontroleerd te

Een plek voor levensgenieters

voorzien van verse en gezonde voeding. Uit ‘de buik van Amsterdam’ zijn miljoenen
Mokumse monden gevoed. Marktkwartier West wordt de plek waar je gezond,
duurzaam en leefbaar kunt wonen, werken en ontspannen. Het compleet nieuwe Food
Center blijft hofleverancier van verse producten aan iedere Amsterdammer.

De gezonde stad zie je terug in:
1. Een wijk met oog voor iedereen

6. Biodiversiteit en circulariteit

Een wijk voor iedereen, goed bereikbaar

We zorgen voor variatie van plantensoorten. Met name

en toegankelijk, met veel verschillende

soorten die aantrekkelijk zijn voor bijen en vogels. In de

woningtypen, 25% sociale huurwoningen

gebouwen komen voorzieningen zoals nestkasten voor vogels

en er komt een brede school.

en insecten. Daarnaast zetten wij in op circulariteit door onder
andere het hergebruik van materialen te stimuleren.

2. Groene openbare ruimte en waar
mogelijk groene daken

7. Op weg naar (alleen) elektrische auto’s

Je woont in een groene wijk met een

de toekomst volledig elektrisch kan worden

Marktweide en binnenhoven. De wijk is

gereden. In de garage kan bij aanvang 20% van

klimaatadaptief met aandacht voor waterberging

de auto’s elektrisch laden. Met de gereserveerde

en verkoeling.

extra transformatorruimte kan dit doorgroeien

Marktkwartier West is zo ontworpen dat er in

naar 100% in de toekomst.

3. Energiezuinige woningen

8. Ruim baan voor fietsen en lopen

Door top-isolatie en warmtekoudeopslag zijn

Fiets- en wandelroutes door het hele gebied.

de eerste woning zeer energiezuinig (EPC =

Er zijn duizenden inpandige stallingsplaatsen

0,2). Op de daken van de bedrijven worden

voor fietsen van bewoners en bezoekers.

zonnepanelen geplaatst.

4. (Drie)dubbelgebruik van schaarse
ruimte

9. Zicht en licht

Meer bedrijvigheid op minder oppervlak.

lichte woningen uitkijkt op groen, water, hoven,

Stapelen van functies en 1700 woningen erbij.

marktweide, pleinen én de stad Amsterdam.

5. Inspiratie voor gezond eten en leven

10. Toegankelijke parken, hoven en pleinen

Na restauratie en herbestemming biedt de

Elke woning heeft een eigen buitenruimte

Centrale Markthal ruimtes voor startups én

en toegang tot een hof, een kade of de

gevestigde bedrijven die lokaal, vers, duurzaam,

Marktweide.

Een autoluwe woonwijk waarbij je vanuit veelal

innoverend en educatief ondernemen.
De groene buitenruimte inspireert tot bewegen
en ontmoeten.
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