Onze wijk
Onze wijk heeft de naam Steltwijk, omdat wij van basisschool Steltloper zijn. We
hebben heel lang gepraat over hoe onze wijk eruit moest zien.
We wilden veel dingen in onze wijk hebben, die we bij het bezoek aan het Continium
en de Wijk van morgen hebben gezien.
Steltwijk bestaat uit huizen met zonnepanelen, deze huizen zorgen allereerst voor
hun eigen energie en daarnaast ook voor overige gebouwen in onze wijk,
bijvoorbeeld voor de school, voor de Sjèvémet-mall, en andere gebouwen of
woningen die zelf niet in hun eigen energie voorzien. De mensen van Steltwijk wonen
allemaal door elkaar, jong en oud.
Steltwijk is in verschillende buurten te verdelen: Het platteland, de buurt rondom de
school, de buurt met de meeste woonhuizen en de buurt rondom het winkelcentrum.

Het platteland
De windmolens met zonnepanelen staan op het platteland, omdat ze geen overlast
kunnen veroorzaken in woonwijken. Je vindt hier ook
een biogasinstallatie, hiermee kunnen de huishoudens
van Steltwijk koken, dus dat is ook duurzaam.
In Steltwijk wordt er aan biologische landbouw gedaan,
geen spuitmiddelen of vergif in onze wijk, gezond voor ons en voor
het milieu. Groentewinkel Puur Natuur verkoopt deze producten in
het winkelcentrum.
Op het platteland – evenals in de buurt rondom school – mag er
alleen gereden worden met elektrische voertuigen, natuurlijk
mogen er ook fietsen enzovoorts komen.
Een uitzondering zijn de tractoren en andere landbouwmachines, die op diesel rijden,
zij moeten het land bewerken.

De buurt rondom de school
Het schoolgebouw van basisschool Steltloper staat in de “groene”
kant van Steltwijk, hier mogen alleen elektrische voertuigen rijden.
Voor schoolkinderen is dat veilig, zij kunnen er spelen. We hebben
gekozen voor een bosrijke omgeving, er kunnen lessen gegeven
worden van allerlei vakken, ook lessen rondom duurzame energie.
Ouders brengen hun kinderen veel met de fiets of te voet naar school. Bij het bos is
er ook een meertje, daar kunnen kinderen ook spelen.

De buurt rondom het winkelcentrum Sjèvémet-mall
Hier zal het meeste verkeer zijn, er is een carpoolplek
Sjèvémet
voor mensen die samen naar het werk gaan, zo kunnen 3
van de 4 auto’s blijven staan, en heb je minder vervuiling,
Mall
minder brandstofverbruik.

In de Sjèvémet-mall zijn allerlei bedrijven gevestigd – zoals je op de maquette kunt
zien, bovendien is hier ook het Bureau “Raad en daad voor duurzaam” gevestigd,
waar de inwoners van Steltwijk informatie kunnen inwinnen hoe zij – persoonlijk hun wijk nóg duurzamer kunnen maken. Denk aan waterbesparende douchekoppen,
regenwater opvangen om toiletten door te spoelen, automatische verlichting in je
huis, op plaatsen waar niet altijd verlichting nodig is, enzovoort. Bovendien kun je je
hier aanmelden om met iemand mee te rijden als je buiten de wijk iets moet doen.
Denk eens aan oudere mensen, ze kunnen dan mensen ontmoeten en samen
reizen, en niet iedereen heeft 2 auto’s nodig.
Buurt met de meeste woonhuizen
In de buurt met de meeste woonhuizen hebben bijna alle huizen
zonnepanelen. Deze panelen zorgen ervoor dat de mensen hun
eigen energie goedkoop hebben, maar ook dat andere
gebouwen in de wijk, die veel energieverbruik hebben, ook
kunnen profiteren van de energie.
In Steltwijk vind je voldoende oplaadpunten voor elektrische
auto’s, fietsen en scootmobielen. een park waar kinderen
kunnen spelenmensen kunnen wandelen, en gezellig elkaar
kunnen ontmoeten. De seniorenwoningen voor de ouderen staan
overal in de wijk, zodat mensen niet eenzaam hoeven te zijn. In
onze wijk hebben huizen in hoogbouw en laagbouw ook
rijtjeshuizen en 2 onder 1 kap en alle huizen zijn duurzaam. Voor iedere beurs wat!
In onze wijk scheiden de mensen hun afval.
We letten op soorten afval, we hebben ook nog
nagedacht over blikken en blikjes, over
composthopen of –bakken.
Recyclen vinden we een goed idee, je kunt dan
weer dingen hergebruiken in de
toekomst.
We hebben gezien dat we nog
lang niet echt duurzaam zijn
door het digitaal invullen van de
antwoorden vragenboekjes.
We schrokken van de 3,7
aardbollen van onze groep.

