DUURZAAMHEID

Marktkwartier heeft 17 duurzaamheidsbeloftes in zes thema’s:
Energie, Mobiliteit, Grondstoffen, Water en groen, Management en Gezondheid.

1. ENERGIE

2. MOBILITEIT

3. GRONDSTOFFEN

Beloftes

Beloftes

Beloftes

1. De woningen zijn all electric (gasloos).

7. Food Center & Marktkwartier: infrastructuur gereed

9. Ontwerp gebaseerd op cradle 2 cradle.

voor elektrisch vervoer.

2. Opwek van 3,8 MW elektriciteit d.m.v. PV en 3,0

10.Maximaal hergebruik materialen.

8. Stimuleren langzaam verkeer.

11.Toekomstgericht en flexibel bouwen.

de collectieve koudecentrale voor bedrijven, met

Bouwstenen voor de aanpak

Bouwstenen voor de aanpak

mogelijkheid tot uitwisseling van de restwarmte van

•

MW aan warmte met een WKO.
3. Opwek van 2,9 MW aan koude en warmte d.m.v.

20% elektrisch laden op het moment van realisatie.

•

Hergebruik van materialen, granulaat en sloopbeton

In de parkeerkelder wordt al extra traforuimte

voor bedrijfsgebouwen, woningen en openbare

4. CO2-footprint 70% verkleinen.

voorzien om in de toekomst alle parkeerplekken te

ruimte. Samenwerking met Materiaalbureau

5. Aanleg slimme e-voorziening t.b.v. lokaal gebruik

voorzien van een laadpaal.

Amsterdam.

deze centrale.

DE-opwek.

•

binnen Amsterdam. Logistiek van Food Center

Markthal en bedrijven.

•

fietskoeriers.
•

de woningbouw en op korte afstand van de Centrale

Op de hoogste daken van de woongebouwen

Markthal.

en op de daken van het Food Center worden

•

zonnepanelen geplaatst.
•

Collectieve koudecentrale levert koude en

Alle wegen worden ontworpen op een maximale
snelheid van 30 km/h.

•

Toekomstgericht en flexibel bouwen van
bedrijfspanden en woningen.

•

Pilot met circulaire woningbouw en hergebruikte
materialen.

•

Gescheiden inzameling met ondergrondse
afvalinzamelpunten.

•

Nieuwe verharding met lange technische levensduur
en klimaatbestendige (rainproof) oplossingen.

Autoluwe woonwijk met parkeren ondergronds en op
daken van bedrijfsgebouwen.

restwarmte voor de bedrijven en indien mogelijk de
Centrale Markthal en woningen.

•

Stallingsvoorzieningen voor fietsen en scooters bij

woningen zeer energiezuinig (EPC = 0,2).

Opslag en aanlevering in samenwerking met
bouwhub Amsterdam Westpoort.

naar klanten vergroenen: er zijn nu al (elektrische)

Bouwstenen voor de aanpak
Door top-isolatie en warmtekoudeopslag zijn de

•

voor alle transportstromen van het Food Center

6. Aanleg Warmte/koudenet t.b.v. uitwisseling Centrale

•

Geleidelijk toewerken naar 100% elektrisch vervoer

•

Aanleg van fiets- en wandelroutes en -bruggen.
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