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Introductie
In dit bijzondere jaar 2020, getekend door de corona-crisis, is
het Voortgangsbericht Duurzaam ’s-Hertogenbosch opgezet.

In dit voortgangsbericht leest u een selectie
van berichten uit de afgelopen maanden.
Deze berichten laten zien wat er allemaal
gebeurt in de gemeente ’s-Hertogenbosch op
het gebied van duurzaamheid. In deze editie
geven we extra aandacht aan de verschillende
online evenementen die wij als Programma
Duurzaam georganiseerd hebben of waar we
nauw bij betrokken waren.

We sluiten dit jaar af met deze 4e editie. We kijken terug op een,
voor onze gemeente, behoorlijk duurzaam jaar waarin veel is
gebeurd. Op het Duurzaam Loket, dat óók dit jaar gestalte kreeg,
zijn de voorgaande edities terug te vinden.
Het Programma Duurzaam wens u een mooie kerst toe, in
hopelijk goede gezondheid met uw familie en naasten. Voor
het komend jaar wensen we alle Bosschenaren een groen
en klimaatbestendig jaar toe.
Programma Duurzaam

 en gezonde, groene en 			
E
klimaatbestendige gemeente
Een CO2 – neutrale gemeente

Waardebehoud van grondstoffen

Duurzame mobiliteit
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Online events over
duurzaamheid
... Ufuk Kâyha schoof aan bij het gesprek over de koppeling
tussen duurzaam bouwen en duurzame mobiliteit. Volgend jaar
hopen we er weer een bruisend festival op locatie van te maken!

Bomvol digitaal duurzaam weekend!
Het Duurzaam Weekend Den Bosch vond plaats op 9, 10 en 11
oktober en is georganiseerd vanuit het Programma Duurzaam.
Door de landelijk aangescherpte coronamaatregelen van begin
oktober, is het fysieke evenement binnen 10 dagen omgezet
naar een online evenement. Er waren ruim 30 online sessies,
presentaties en gesprekken te bezoeken. Onder andere over
intelligent duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit en een
paneldiscussie over duurzaam reizen. Ook gaven bewoners
presentaties met ideeën om hun wijk te verduurzamen en te

Kijk hier het programma terug www.duurzaamweekend.nl

vergroenen. Bij verschillende programmaonderdelen waren
wethouders aanwezig. Mike van der Geld bij het BEC ontbijt-

Duurzaam Weekend

programma en Roy Geers bij intelligent duurzaam bouwen, en
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Den Bosch Data Week: Duurzaamheid
sterk vertegenwoordigd

instellingen met het doel duurzaam ondernemerschap in de regio
een podium te geven en te inspireren. De pilot aflevering ging in
op het onderwerp ‘Ondernemen met Afval’. De ambitie is dat
Venture Talks vanaf 2021 een regulier terugkerend platform wordt.

Van 26 tot en met 31 oktober heeft de derde editie van de Den
Bosch Data Week plaatsgevonden. Juist in een tijd waar data en
digitalisering zo cruciaal zijn voor de manier waarop de samenleving reageert op een ongekende crisis. In het Stadskantoor
was een complete Data Studio gebouwd. Om heel beperkt voor
genodigden ontmoetingen te faciliteren en als decor voor de
interactieve, online programmering. Naast de programmering
in de Data Studio waren er vele side-events voor diverse doelgroepen als overheid, onderwijs, bedrijven, jonge talenten en

Energiesystemen van de toekomst en de rol van ICT en data

professionals.
Duurzaamheid is in diverse gesprekken en presentaties prominent

Eerste Venture Talk - 'Ondernemen met Afval’
Kijk hier het webinar terug:

op de agenda gezet. Onder andere met een side-event van
Euroforum over data en energie, waarin diverse sprekers en een

Venture Talks 'Ondernemen met Afval'

paneldiscussie duiding hebben gegeven over het belang van data
in de energietransitie. Daarnaast hadden in het kernprogramma
ook diverse presentaties en panelgesprekken plaats, waarin de

Portobello Club - Voor welke
toekomst kies jij?

energietransitie en duurzame mobiliteit aan de orde zijn geweest.
Doordat het Duurzaam Weekend en de Den Bosch Data Week
slechts enkele weken na elkaar plaatsvonden, versterkten beide
evenementen elkaar. Deze twee grote opgaven van de gemeente:
datastad ontwikkeling en duurzame ontwikkeling gaan zo steeds

Iedere eerste donderdag van de maand komt een bont

meer hand in hand.

gezelschap van Bosschenaren met een hart voor duurzaamheid
en de toekomst van de stad samen onder de vlag ‘Portobello

Via de website www.denboschdataweek.nl zijn alle uitzendingen

Donderdag 19 november vond de eerste editie plaats van Venture

Club’. De Gemeente, nationale bedrijven, creatieve organisaties

terug te kijken. Onder ander de sessie ‘Energiesystemen van de

Talks, een Bosch Webinar over planeet positief ondernemen.

en onderwijsinstellingen nemen hieraan deel, met als doel om

toekomst en de rol van ICT en data’.

Venture Talks is een initiatief vanuit de Portobello Club, Duurzaam

positieve acties met elkaar te delen, te bediscussiëren en

’s-Hertogenbosch, Avans Green Office en andere lokale onderwijs-

elkaar te inspireren.
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De Portobello Club heeft als missie het duurzame netwerk in
’s-Hertogenbosch in kaart te brengen, aan te wakkeren en te

Avans Multidisciplinary eXperience
(AMX) week

Uitzending Duurzaamheid in
‘Samen ‘s-Hertogenbosch’

verbinden. Dit heeft tot op heden vooral achter de schermen
plaatsgevonden. Maar met de lancering van de Bossche
klimaatactie film in oktober ‘Geef Den Bosch een Kans, met

Op woensdag 2 december gaven 4 Bossche gasten, onder leiding

Hans’ en de website www.portobelloclub.nl treedt de Portobello

van Jan de Wit, antwoord op vraagstellingen over de duurzame

Club naar buiten.

transitie van ‘s-Hertogenbosch.

De Portobello Club is nog verder op zoek naar actieve Bossche-

Duurzaamheid - wat kunt u doen?

naren die onderdeel willen worden van het duurzame netwerk

Het inspirerende gesprek van ca. 45 minuten zit bomvol tips en

in onze stad. Iedereen met een goed duurzaam initiatief of idee

informatie over wat bewoners zelf kunnen doen en hoe ze een

kan contact opnemen via ikdoemee@portobelloclub.nl

steentje bij kunnen dragen aan een meer duurzame leefomgeving. De livestream is terug te kijken via deze link:
Samen ’s-Hertogenbosch - Aflevering 2 - YouTube
Van 2 tot en met 6 november was de Avans Multidisciplinary
eXperience (AMX) week. Honderden studenten werkten interdisciplinair mee aan opgaven voor vele opdrachtgevers. Voor
Programma Duurzaam zijn 4 teams aan de slag gegaan met de
opdracht om een oplossing te vinden voor ‘De coolste oplossing
in de energietransitie’. Ze hadden een week tijd gehad om een
plan te maken. Door hun harde werken zijn er 4 concrete ideeën
uitgekomen. Er kon helaas maar 1 de winnaar zijn. Het winnende
duurzame idee is een ‘greencoins concept’: een beloningssysteem voor duurzaam gedrag waarmee je als huishouden

‘Geef Den Bosch een Kans, met Hans’

greencoins kan verdienen. Deze greencoins kunnen worden
ingewisseld voor duurzame cadeaus. Om te verkennen of het
een levensvatbaar idee kan zijn, gaan we bespreken met de
studenten, woningcorporaties en een energieleverancier.
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De 2de dag ging over de inrichting van landelijk gebied om

Wijkhelden tegen zwerfafval

regenwater op te vangen en vast te houden. Daar zijn de waterschappen, samen met de gemeentes mee belast. Als afsluiting

Gezonde, groene en
klimaatbestendige
leefomgeving

ging het over communicatie en hoe we als gemeentes van elkaar

De openbare ruimte is voor iedereen

kunnen leren. Op Klimaatwarenhuis staan voorbeeld campagnes

toegankelijk. En veel van ons leven speelt

voor inwoners, bedrijven en scholen waar we gebruik van kunnen

zich daar af. Zwerfafval is een probleem in

maken. Boxmeer heeft bijvoorbeeld een campagne die ze

de openbare ruimte. Het is slecht voor het

toepassen bij nieuwbouw projecten om inwoners te overtuigen

milieu en maakt de buurt onaantrekkelijk. Daar willen we vanaf.

van een groene inrichting van hun tuin, in plaats van geheel

We ruimen dagelijks zwerfafval, maar kunnen het als gemeente

verstenen van de tuin. Zo helpen we elkaar.

niet alleen. Daarom zijn we gestart met de Wijkhelden. Wijkhelden
zijn bewoners, jong en oud, die samen hun wijk schoon houden.
Volwassenen doen het vrijwillig en kinderen verdienen er een
zakcentje mee. Elke Wijkheld ontvangt van ons een veiligheidshesje, afvalknijper en afvalzakken.

Klimaat2Daagse Regio Noord-Oost Brabant,
een korte terugblik
Woensdag 28 en donderdag 29 oktober vond de digitale regioconferentie van het samenwerkingsverband Noord Oost-Brabant
plaats. Dat ging over klimaatverandering en hoe we ons als
gemeentes daarop aanpassen. Gemeente ’s-Hertogenbosch had

Website 'Klimaatwarenhuis'

Website 'Klimaat2daagse'

een behoorlijke rol in het programma. Na de opening was er een
boeiend verhaal over de invloed van stedelijk ontwerp op de
beleving van hitte door bewoners, met verschillende Bossche

Het ruimen van zwerfafval is eenvoudig te combineren met andere

voorbeelden. Daarna vertelde Sander Tax van de gemeente over

activiteiten zoals het uitlaten van de hond, het maken van een

de situatie in Rosmalen met hevige neerslag op 22 mei 2018, en

wandeling of een rondje hardlopen. Afgelopen 10 jaar werkten

hoe we kunnen leren van die ervaring voor onze ontwerp- en

we met Proper Jetje. Hierbij werden kinderen van groep 6-7 via

onderhoudspraktijk.

scholen geworven om onder begeleiding van volwassenen
VOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZA A M ’S-H E RTOG E N B OSC H

6

zwerfafval te ruimen, in West. Om ook in andere wijken aan de slag
te gaan met zwerfafval, en ook volwassenen aan te spreken,

Jeroen Bosch College actief tijdens de
World Cleanup Day

Erfgoed: lantaarns voorzien van LED
verlichting

vervangen we Proper Jetje door de Wijkhelden. Er is een laagdrempelig geautomatiseerd systeem ontwikkeld waarin vrijwilligers
zich eenvoudig kunnen registreren. Als ze een schoonmaakronde

Zaterdag 19 september was het World

Dit najaar is hard gewerkt om 11 historische armaturen uit

hebben gelopen, geven ze dat via het systeem door. Zo ontstaat

Cleanup Day. Een wereldwijde opruimactie

’s-Hertogenbosch te voorzien van een broodnodige opknapbeurt.

er een beter beeld van onze vrijwilligers, en waar ze actief zijn.

georganiseerd door de Plastic Soup

De koperen lantaarns zijn ongeveer 80 jaar oud en waren erg

Foundation. In ’s-Hertogenbosch deden zo’n

vervuild. De onderstellen vertoonde gebreken en de lichttechniek

500 deelnemers mee. De gemeente stelden

was verouderd. Op eind oktober is Heijmans begonnen met het

Website 'Wijkhelden'

72 nieuwe bomen in Muntel/Vliert

hiervoor afvalknijpers, vuilniszakken en veiligheidshesjes

terugplaatsen van de 4 armaturen in de Smalle Haven. Daarnaast

beschikbaar. Ook leerlingen Jeroen Bosch College kwamen in

nog 5 exemplaren in de Lepelstraat en 2 in de Molenstraat.

actie tegen zwerfafval met 57 brugklasleerlingen. Zij kwamen

De armaturen zijn uiteindelijk uitgerust met een moderne

woensdag 16 september al in actie om het gebied rondom de

led-lichttechniek en worden op bepaalde momenten auto-

school op te ruimen. Ook thuis gingen ze aan de slag;

matisch gedimd. Zo draagt dit project bij aan de doelstelling

ze ruimden zwerfafval op en verzamelden een week lang plastic.

van de gemeente om in 2050 een duurzaam en CO2-neutraal

In de wijk Muntel/Vliert planten we voor het eind van dit jaar 72

’s-Hertogenbosch te zijn.

nieuwe bomen. Deze bomen zijn verdeeld over 21 locaties in de

Een docent van het Jeroen Bosch College deed verslag: “Voor-

wijk. Deze plekken zijn door bewoners aangewezen. Zij kennen

zien van afvalknijpers, vuilniszakken, oranje hesjes, corona- en

immers hun wijk het best. Zij kozen deze locaties bijvoorbeeld om

hygiëne-instructies en de Litterati app, gingen onze brugklassers

meer sfeer te krijgen, gebouwen en wegen te camoufleren of extra

op pad om afval op te ruimen en te registeren. Tussendoor

schaduw op hete plekken te creëren. Dit najaar gaat de gemeente

kregen ze een rondleiding in de werkplaats van Sparkling Plastic

aan de slag met het (plant)materiaal en de groeiplaatsinrichting

en kregen uitleg over het recyclen van plastic en de mogelijke

zodat ze in november/december kunnen starten met het planten

toepassingen daarvan. Ook de problematiek van het scheiden

van de bomen.

van de verschillende soorten plastic werd besproken. Dat dit
nog niet zo gemakkelijk is, ervaarden de leerlingen toen ze zelf

Benieuwd waar de gemeente de bomen gaat planten?

plastic gingen sorteren. Met het verzamelde plastic dat geschikt

Bekijk het op deze kaart:

is voor recycling, wordt op een later moment een nieuw product
gemaakt. In totaal hebben onze leerlingen ongeveer 1 container

Bekijk de kaart

te recyclen plastic opgehaald. Van dit project hebben ze niet

Ger-Jan Coenraad, Senior Specialist Openbare Verlichting van

alleen veel geleerd, het was ook erg gezellig!”

de gemeente ’s-Hertogenbosch: “Het is prachtig om te zien dat
deze oude armaturen weer jaren mee kunnen. Vroeger waren
dit gaslampen en daarvoor werkten ze nog op olie of kaarsen.
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Toen men overging van gas naar elektriciteit zijn de armaturen

gedeeltelijke zuivering in sloten en rivieren terecht. Jaarlijks

der Mike van der Geld:“Met een regenton kunnen inwoners zelf

al omgebouwd. En nu zijn ze dan omgebouwd naar een Led

komt er zo tenminste 140.000 kilo in het water terecht. Dat is

in spelen op klimaatverandering rond huis. Goed om de

uitvoering. Ze zijn echt heel mooi geworden”.

slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van

betrokkenheid te zien, en dat de actie werkt! Zo werken we

drinkwater. Medicijnresten die ingezameld zijn via de apotheek

samen aan het klimaatproof maken van ’s-Hertogenbosch. Op

of milieustraat worden door de afvalverwerker op verantwoorde

naar een duurzame gemeente.”

Pilot ‘Slim waterbeheer’

wijze verwerkt in speciale verbrandingsovens. Reinigingsinstallaties zuiveren de afvalgassen die daarbij vrijkomen.

Een regenton is een slimme aanpassing waarmee het riool wordt
ontlast en schoon regenwater wordt opgevangen. Regenwater

Samen met Waterschap Aa en Maas is de gemeente een pilot

is vrij van kalk en daardoor goed voor de planten in de tuin en

gestart om blauwalg vroegtijdig op te sporen. Hiervoor heeft het

in huis. Zo wordt kostbaar drinkwater bespaart.

Waterschap in de Zuid Willemsvaart een sensor geplaatst. Met
deze sensor kan men vroegtijdig zien of er blauwalg ontstaat in
het water. Zo kan de gemeente eerder ingrijpen, bijvoorbeeld door
‘Sluis-0’ aan de Zuid Willemsvaart extra te schutten en zo via de
stroming de blauwalg proberen weg te spoelen. Studenten van
het IoT Stadslab gaan samen met de gemeente en het waterschap
onderzoeken hoe de data uit deze sensoren verder te gebruiken om
ook bewoners te informeren over de waterkwaliteit in Den Bosch.

Actie: Houd ons water gezond
Tijdens ‘de Week van Ons Water’, 10 tot 25 oktober, is er extra

Meer informatie over zuiver houden van het riool is te vinden
op het Duurzaam Loket:

Lees meer

Lees hier het hele bericht

aandacht aan bewoners van Den Bosch gevraagd voor het
inleveren van medicijnen. Hiervoor is een social mediacampagne
ingezet. De boodschap was “Breng ongebruikte medicijnen

AL 1.000 REGENTONNEN!

altijd terug naar de apotheek of milieustraat. Laat het niet in het
riool terecht komen”.
We organiseerden dit najaar voor de 6de keer de regentonnenWe gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. De resten

actie. Begin oktober ging de 1.000ste actie-regenton in Den

daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en na

Bosch over de toonbank! En dat is mooi nieuws, vindt wethouVOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZA A M ’S-H E RTOG E N B OSC H
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Akkerrandenbeheer en verduurzaming pacht
start in 2021

De akkerranden voorzien insecten, vogels en zoogdieren van

geworden zodat asfalt plaats kon maken voor groen. Ook zijn de

voedsel en schuilgelegenheid, zorgen voor minder drift en af- en

stoplichten vervangen en voorzien van slimmere technologie en

uitspoeling van nutriënten, en gewasbeschermingsmiddelen

zonnepanelen.

en zijn ondersteunend aan plaagonderdrukking. Bloemrijke
Gemeente ‘s-Hertogenbosch onderschrijft het klimaatakkoord

akkerranden doorbreken de monocultuur. De Bosschenaren

van Parijs. Eén van de manieren om deze doelen te realiseren, is

kunnen de komende jaren genieten van een mooier, fleuriger

de verduurzaming van de uitgifte van landbouwgronden die de

en meer divers landschap.

gemeente in beheer heeft. Zo heeft de gemeente afgelopen jaar
besloten om het gebruik van Glyfosaat (Roundup) op haar
pachtgronden te verbieden.

Bomen terug op heringerichte kruising
Orthenseweg-Aartshertogenlaan

In 2021 worden de pachters van akkerbouwgronden in staat
gesteld om gratis de akkerranden langs fietspadden, wegen en
waterlopen in te zaaien met een graan/bloemen-mengsel. Zowel

Op en rond de kruising van de Orthenseweg en de Aartshertogen-

de boven- als de ondergrondse biodiversiteit wordt bevorderd

laan is eind november gestart met het terugplaatsen van 37

door het aanbrengen en beheren van bloeiende akkerranden. In

bomen. Het is onderdeel van de herinrichting van het kruispunt

de komende jaren gaat ’s-Hertogenbosch verder op de ingeslagen

die in april is gestart. De bomen moesten daarvoor tijdelijk

weg van verduurzaming. Zij gaat werken met meerjarige contracten

worden verwijderd. Er komen nog 62 nieuwe bomen bij rond de

met verduurzamings-voorwaarden, waardoor impliciet de zorg

kruising. Het groener maken van het kruispunt was een van de

voor een goede bodemcultuur en -structuur wordt bevorderd.

belangrijkste doelen van de herinrichting. De kruising is compacter
VOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZA A M ’S-H E RTOG E N B OSC H
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Om inwoners te stimuleren om zulke maatregelen te nemen,
hebben woningeigenaren van gemeente ‘s-Hertogenbosch met
een huis van vóór 1978 een tegoedbon ontvangen. Hiermee
kunnen ze in de webshop van Brabant Woont Slim energiebesparende producten bestellen. Voor dit bouwjaar is gekozen

CO2- neutrale
gemeente

omdat huizen van na deze bouwperiode al beter geïsoleerd zijn.
Gemeente Den Bosch bekijkt of deze actie volgend jaar ook voor
huurders kan worden opgezet.

Lees hier het hele bericht

In 2050 wil gemeente ‘s-Hertogenbosch klimaatneutraal zijn.
Hiervoor zijn verschillende ontwikkelingen nodig. Een daarvan
is dat het energieverbruik in alle gebouwen flink minder wordt.

Voucher voor kleine duurzame aanpassingen
aan je huis
’t Zand krijgt rijksbijdrage proeftuin
aardgasvrij

Meer informatie

Transferium Deutersestraat zelfvoorzienend
Transferium Deutersestraat is nu al helemaal zelfvoorzienend.

’t Zand is één van de 19 gemeenten in Nederland die een

Sterker nog, het gebouw wekt vier keer meer energie op dan het

rijksbijdrage van € 5,4 miljoen krijgt voor de proeftuin aard-

zelf gebruikt. Dit is onder meer te danken aan de 1.500 high

gasvrij. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

performance zonnepanelen op het dak. De extra energie gebruikt

Ollongren liet dat op 27 oktober weten. In de proeftuin gaat de

de gemeente sinds een paar maanden ook om de 19 elektrische

gemeente in een deel van ’t Zand kennis en ervaring opdoen

bussen die bij dit transferium stoppen, stroom te leveren. Zo is het

om haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Mike van der Geld,

gebouw letterlijk een duurzame batterij voor ’s-Hertogenbosch.

wethouder Klimaat en Energie is trots op deze toekenning.
Kleine energiebesparende maatregelen helpen om energie
én geld te besparen voor woningeigenaren. Denk bijvoorbeeld
aan isolatiefolie achter de radiator, tochtstrips bij de deuren
en een waterbesparende douchekop.
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Wethouder Mike van der Geld: “Het transferium Deutersestraat

Deze campagne is in samenwerking met Brabant Woont Slim.

budgetten voor de drie doelgroepen, maar het college heeft

is een unieke locatie als het gaat over duurzaamheid.

De campagne verwees naar de website: www.denbosch.nl/nl/

besloten deze samen te voegen tot één budget. Op deze manier

We wekken stroom op, gebruiken deze voor het gebouw én

duurzaam/energie

sluit de regeling beter aan bij de vraag. Momenteel zien wij
vooral een toename van aanvragen bij vooral vve’s en bedrijven.

zetten deze in voor duurzame manieren van vervoer. Naast de
zonnepanelen dragen ook de planten langs de gevel, de LED

• Voor bewoners: Wist je dat je met energie besparende

lampen, het klimaatbestendig waterbeheer en de groene

maatregelen ook fijner en voordeliger woont? Met simpele

omgeving bij aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch.”

aanpassingen kun je al grote stappen zetten. Een aantal
inwoners deed het al. Ook omdat zij een duurzame wereld

Dit komt mede door de campagne ‘Wanneer zet jij de stap’.

Transitievisie Warmte

belangrijk vinden. Nieuwsgierig? Lees hier de verhalen en
maak NU ook gebruik van advies en subsidie.
Op 11 november heeft de gemeente met een brede online
• Voor ondernemers: Steeds meer ondernemers vinden

Kick-off bijeenkomst een start gemaakt met de Transitievisie

duurzaamheid een belangrijk thema. Niet alleen om kosten

Warmte. Hierin komt te staan hoe ’s-Hertogenbosch aardgasvrij

te besparen, maar ook omdat ze maatschappelijk verant-

kan worden en in welke buurten we als eerste kunnen starten.

woord willen ondernemen. Maar waar begin je? En wat levert

Deze visie wordt opgesteld op basis van beschikbare data en

verduurzamen op? Deze ondernemers gingen je voor.

sluit zoveel mogelijk aan bij lopende projecten en bewoners

Maak nu ook gebruik van advies en subsidie.

initiatieven. Voor deze complexe opgave werken we samen met
verschillende partijen zoals woningcorporaties, waterschap en

Campagne-site
Lees het hele bericht

netbeheerder. Om geïnteresseerde bewoners en ondernemers
te informeren over dit proces organiseren we op 15 december
een eerste online informatiebijeenkomst. De Transitievisie

Campagne Energie: 'Wanneer zet jij de stap?

Verlenging Subsidie Voorbereiding
van Energiemaatregelen

Van 21 september tot en met 11 oktober liep er een campagne

Deze subsidie is bedoeld om particuliere woningeigenaren,

in Den Bosch met outdoor posters en social media. Hierin werd

VVE’s en bedrijven te stimuleren om te onderzoeken hoe zij

de oproep gedaan aan bewoners en ondernemers om subsidie

energie kunnen besparen in hun woning of gebouw. Omdat

en/of advies aan te vragen voor het onderzoeken van energie

het plafondbedrag eind 2020 nog niet is bereikt en steeds meer

maatregelen.

mensen de regeling weten te vinden, is de subsidie ook nog

Warmte wordt medio 2021 aangeboden aan de raad.
Voorafgaand wordt de raad meerdere malen betrokken bij het
proces.

in 2021 aan te vragen. Aanvankelijk waren er verschillende
VOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZA A M ’S-H E RTOG E N B OSC H
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materiaal apart in te zamelen. Uiteindelijk leidt dit tot beter
scheidingsgedrag en dus minder restafval. Het verlagen van

Nieuwbouw Weener XL, het meest duurzame
werkontwikkelbedrijf van Nederland

de inzamelfrequentie op restafval is ook een prikkel om tot het
uiteindelijke doel te komen. Het restafval zal vanaf 2022 minder

Waardebehoud van
grondstoffen

vaak worden opgehaald - eenmaal 3 weken - en ook de hoeveel-

Na twee en een half jaar praten, tekenen, onderzoeken en

heid stortingen op de ondergrondse container halveert.

bijschaven, gaat dit najaar de schop in de grond voor het nieuwe
pand van Weener XL. Op het voormalig Michelinterrein aan de
Oude Engelenseweg/Oude Vlijmenseweg verrijst een energieneutraal en duurzaam pand. Pieter van Hagen is projectleider
huisvesting en nauw betrokken bij de nieuwbouw van
Weener XL. Hij tekende ook voor het nieuwe pand van de
Afvalstoffendienst dat in 2011 in gebruik werd genomen.
De ervaringen die hij daar opdeed, neemt hij mee in dit traject.

Nieuwe afvalvisie moet leiden
tot minder restafval
De afvalvisie van de Afvalstoffendienst is in oktober goedgekeurd
en kan nu geïmplementeerd worden. Doel van deze visie is
zorgen voor minder restafval. Op dit moment zitten we op zo’n
200 kilogram restafval per inwoner per jaar in ’s-Hertogenbosch.
De landelijke doelstelling geeft aan dat dit 100 kilogram moet

Volg de ontwikkelingen van de nieuwbouw

zijn, in 2025 zelfs 30 kilogram. Om dit doel te bereiken helpt de
Afvalstoffendienst bewoners in 2021 om hun huishoudelijk
restafval beter te scheiden. Onder andere door veel voorlichting
en een communicatie campagne, maar ook door uitzetten van
extra inzamelmiddelen en een proef om luiers en incontinentieVOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZA A M ’S-H E RTOG E N B OSC H
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Renovatie op Zuid: 31 woningen gasvrij
gemaakt

vervangen en mechanische ventilatie aangebracht en het dak
geïsoleerd en met nieuwe pannen bedekt. Met dit project op
Zuid is het eerste grote renovatieproject afgerond.

Brabant Wonen en bouwbedrijf Hazenberg en Rendon bezochten

Lees meer op de website van Bastion Oranje

op woensdag 16 september bewoners van de Karel de Vijfdestraat, de Maximiliaanstraat en de Karel de Stoutestraat, rond
de feestelijke oplevering van hun woning. Die viering betekende
namelijk de afsluiting van een intensive aanpak van hun

Duurzaam bouwen aan Mozartsingel

woningen die gasvrij zijn gemaakt of daartoe zijn voorbereid.
De afsluiting werd gevierd op de bouwplaats aan de Maximiliaanstraat, en er werden aan huis pizza’s bezorgd door wethou-

Aan de Mozartsingel 3 (Zuid) komen 18 duurzame appartemen-

der Roy Geers, vestigingsmanager van Rendon Eindhoven,

ten en twee gemeenschappelijke ruimten, verdeeld over twee

Mark van Eert en directeur Ingeborg Verheijen van Hazenberg.

bouwlagen. Deze woningen zijn voor mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Zes appartementen
zijn aangepast voor rolstoelgebruikers. Het ‘Nul-Op-Meter’
gebouw wekt net zoveel energie op als het verbruikt. De
zonnepanelen op het dak en bodemwarmtepompen zorgen
voor verwarming, koeling en warm water. Het gebouw is
grotendeels circulair.
De houten draagconstructie bestaat uit kruislings gestapelde
lagen hout, zo sterk als beton.

BrabantWonen bouwt duurzame
appartementengebouwen in Gestelse Buurt

Ondergrondse tanks vangen regenwater op voor toiletspoeling.

Bezoek wethouder Roy Geers en Rob Bogaarts van Brabant Wonen
aan bewoners op Zuid bij de afsluiting van het renovatieproject.
© photo prestige, Edwin van Zandvoort

Er werden nieuwe kozijnen geplaatst, een warmtepomp
aangebracht als de cv-ketel vervangen moest worden en ook

De gevelbekleding is van keramisch materiaal met een vulling

Door woningcorporatie BrabantWonen wordt de komende jaren

van populierenhout van Nederlandse bomen. Verder gebruiken

een zestal verouderde flats vervangen door zes nieuwe, moderne

we houtvezel voor isolatie, gerecyclede gipsplaten en sedum

appartementengebouwen. De eerste twee flats aan de Guido

op het dak. Het gebouw krijgt ook een gemeenschappelijke tuin.

Gezellelaan en Rodenbachstraat zijn inmiddels gesloopt.

Het wordt daarmee een bijzonder gebouw met een sociale

De nieuwbouw, tezamen 62 appartementen, voorziet in twee

functie, warme uitstraling en zeer duurzaam.

uiterst duurzame gebouwen, zowel naar ontwerp, als bouwprincipe, als materialisatie en gebruik.

werden oude badkamers, keukens en toiletten door nieuwe
VOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZA A M ’S-H E RTOG E N B OSC H
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Zo wordt de zomerhitte buiten en de kamerwarmte in de winter
binnen de woning gehouden door de realisatie van een winter-

Hergebruik materialen bij projecten
openbare ruimte

tuin over de volle breedte van de woning. De uitstraling van het
gebouw is ‘eenvoudig’ gehouden door zo min mogelijk gebruik
te maken van verschillende materialen. Beton, glas en

De gemeente probeert voor onderhouds- en realisatieprojecten

aluminiumpuin spelen de hoofdrol. De bouw wordt volledig

zoveel mogelijk gebruiken te maken van bestaande materialen.

casco uitgevoerd in prefab beton. Aanvoerbewegingen door

Een paar mooie aansprekende voorbeelden en concrete acties

vrachtwagens worden hierdoor fors beperkt. Bouwonderdelen

van duurzaamheid en her inzet van materialen van de afgelopen

zijn voor de toekomst makkelijk demontabel en kunnen voor

maanden zijn:

Project Vinkelse
Molen

diverse bestratingsmateriaal aangeleverd

Project De Lanen

diverse bouwstraten aangelegd met
gebruikte Beton Straat Stenen (BSS),
3.000 m2

Project Aanpak
wateroverlast
Heibloem

andere doeleinden worden ingezet.

de meeste bestratingsmaterialen zijn hergebruikt, 60 strekkende meter molgoot,
225 m2 betonstraten en in de rijbaan, 200
m2 dikformaten parkeerstrook, 70 m2
gebakken keiformaat, 70 m2 gebakken

Beide gebouwen worden uitgevoerd met een groen dak, waarop

waalformaat, 40 m2 200x200mm beton

per gebouw circa 300 pv-panelen komen te liggen. De installaties

tegels geleverd vanaf de Poeldonk

zijn duurzaam ontworpen en in het gebruik eenvoudig.
De daken voorzien tevens in de mogelijkheid om te gebruiken
als stadstuin, bijvoorbeeld voor het verbouwen van eigen
groente. Het hemelwater wordt afgevoerd naar het openbaar
gebied, opgevangen en afgevoerd naar de watergang tussen de
Gestelse Buurt en Meerendonk. Met de bouw wordt eind dit jaar,
begin volgend jaar gestart.
Lunersingel in De Lanen De Groote Wielen

Project steiger
Tramkade

bestaande steiger van Maritiem in

Project Kom
Rosmalen

natuursteen gebruikt die was opgeslagen

Project Doode
Stroom/Negen
Heren

het steegje Achter de Exters opnieuw

bruikleen gegeven, ca 80 meter

bij het depot Ruttenhof, ca 650 m2

bestraten met gebakken dikformaten, in
februari 2020 vrijgekomen uit het project
Wilhelminaplein

Project Parklaan

20 x 20 tegels gepalleteerd en aangeleverd van de Poeldonk

Algemeen

Conform bestek gaat het meubilair (verkeersborden, speeltoestellen, lichtmasten e.d.) terug naar één van de wijkonderkomens
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met snuffelfietsen. Door een slim kastje aan je eigen fiets te
bevestigen kon onder andere de luchtkwaliteit gemeten worden.

Bestuursakkoord Zero Emissie
Doelgroepenvervoer 2025

Met deze data kunnen we inzichtelijk maken wat gezonde
fietsroutes zijn en welke wat minder. Tegelijk ben je lekker aan
het bewegen, gezond voor jezelf en groen voor de stad.

Duurzame
mobiliteit

Op 8 oktober tekenden de wethouders van de stuurgroep
Regiotaxi ’s-Hertogenbosch het bestuursakkoord ‘Zero Emissie

Rondetafelgesprek slimme mobiliteit

Doelgroepenvervoer 2025’. De regiotaxi ’s-Hertogenbosch is een

Tijdens het rondetafelgesprek over slimme mobiliteit praatten

samenwerkingsverband tussen de gemeenten Vught, Boxtel,

Ufuk Kâhya (wethouder duurzame mobiliteit), Dorien Lathouwers

’s-Hertogenbosch, Heusden, Haaren en Sint-Michielsgestel.

(Bossche deelmobiliteitsplatform 073elektrisch), Mariska Slots

Het akkoord zet in op reizen zonder uitstoot, bijvoorbeeld

(Regiodirectie Zuid NS) en Marianne Linde (directeur Duurzame

vervoer dat aangedreven wordt met waterstof of elektriciteit.

Stad Tilburg) over de kansen en uitdagingen voor data in de

De regiotaxi ’s-Hertogenbosch verzorgt 350.000 vervoersbewe-

mobiliteit. Er is ook gesproken over het versnellen van duurzame

gingen per jaar. Het zou mooi zijn als deze vervoersbewegingen

(deel)mobiliteit: het gemak, verandering van mindset en gedrag,

verduurzaamd kunnen worden.

inspelen op keuzemomenten, zakelijk gebruik versus privé-ge-

Slimme mobiliteit tijdens
Data Week 26-31 oktober

bruik, samenwerking tussen partijen in een gemeente, het delen
van data en bescherming van privacy.

Data is niets zonder het slim toe te passen. Je kan producten
voor je laten denken of je laten ondersteunen bij dagelijkse
behoeften. Maar wel altijd op een verantwoorde manier, waarbij
de grondrechten van de mens worden beschermd. Hier maakt
het team van Data Week zich hard voor.
Het bestuursakkoord ontstond op 31 mei 2018 toen het
Ook was er een Data Stad Route App waarmee je langs diverse

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met enkele

datatoepassingen in de stad werd geleid - zoals slimme weg

koplopers het akkoord ondertekenden. Na onder andere

deksensoren- en verdere uitleg kreeg van een avatar.

Publiek Vervoer Groningen-Drenthe, Stroomlijn, gemeente
Het gesprek is hier terug te kijken:

Snuffelfiets
Er was de mogelijkheid om mee te doen aan een onderzoek

Amsterdam, gemeente Den Haag, West-Brabant en gemeente
Hoorn, volgt nu dus ook de regio ‘s-Hertogenbosch met dit

Film YouTube

akkoord in deze groene voetsporen.
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Herinrichting Oranjeboulevard: meer groen,
minder auto’s

per uur mogen rijden. In verband met geluid en trillingen blijft

Proefritten elektrische deelauto’s op Burendag

de weg wel van asfalt. Ook komt er een verspringing in de weg
die de snelheid van auto’s moet remmen. Meer informatie op
www.denbosch.nl/binnenstadsring

De komende jaren richten we de weg rondom de binnenstad
opnieuw in. “We willen hiermee de leefbaarheid en veiligheid voor
bewoners verbeteren. En meer ruimte geven aan bestemmings-

Op zaterdag 26 en zondag 27 september was het Burendag. In dit
weekend konden wijkbewoners van ’t Zand en het Paleiskwartier

LinkedIn met animatie

In de media

ontdekken wat elektrische deelauto’s voor hun wijk kan betekenen.
En welke voordelen het delen van een elektrische auto allemaal

verkeer, fietsers en voetgangers,” aldus wethouder Ufuk Kâhya.

heeft. Zoals:

We transformeren een van de oude snelwegen door de stad tot

• Het is beter voor het milieu: geen CO2-uitstoot

een boulevard met 1.000 vierkante meter extra groen, met 1.600

Duurzame mobiliteit Weener XL

vierkante meter minder asfalt en met 130 fietsenstallingen

• Het is een stuk goedkoper dan een eigen auto bezitten, rijden
en onderhouden

(momenteel 80) op de Oranjeboulevard.

• Het lost parkeerproblemen op als minder mensen een (tweede)
Bij Weener XL is de nieuwbouw in volle voorbereiding én duurzaamheid is daarbij erg belangrijk. De gemeente wil daarom ook
duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Hiervoor organiseerde

auto hebben
• Het is socialer. Je leert je buurtgenoten beter kennen als je
samen een auto deelt

Weener XL onlangs met een werkgroep, in samenwerking met
LabXL een ‘Ynnovate-sessie’. Gedurende een dagdeel werd

Dit was een samenwerking van gemeente ’s-Hertogenbosch, JADS,

innovatief en creatief nagedacht over de challenge “Hoe kunnen

Goodmoovs, 1Horse4Hire, 073electrisch en Operatie Frisse Peper.

we medewerkers van Weener XL stimuleren en motiveren om
met schone en duurzame vervoersmiddelen veilig, gezond en
slim naar het werk te komen?”. Tijdens deze sessie werden ruim

Lees het hele bericht

125 ideeën ingebracht op het thema Duurzame mobiliteit Zoals
activiteiten op het gebied van regelingen, voorzieningen en
gedragsverandering. Om beter inzicht te krijgen in het reis-/
Betrokkenheid bewoners en belanghebbenden

werkgedrag van de medewerkers wordt binnenkort ook een

In het ontwerp benutten we, naast de kennis van verkeerskundig

enquête gehouden bij alle medewerkers. De komende tijd gaat

ontwerpers, ook de ervaring van gebruikers. Naast een groep

de werkgroep aan de slag om deze ideeën verder uit te werken.

Sjees Magazine Fiets– special Den Bosch
Afgelopen september is weer een editie van het Sjees Magazine
over fiets verschenen. Sjees wordt in opdracht van de B5-

van zo’n 40 bewoners dachten ook partijen zoals de Fietsersbond, Arriva, Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad en de

Naast dit project is Weener XL ook druk bezig om een ruim aantal

gemeenten en de provincie Noord-Brabant door Ons Brabant

hulpdiensten mee. Samenwerken met al deze partijen aan een

dieselvoertuigen van het huidige wagenpark te vervangen door

Fietst uitgebracht. Nieuw is dat er naast het gedrukte

meer leefbare, groene, veilige en toegankelijke binnenstad

elektrische voertuigen, waaronder elektrische bakfietsen voor de

magazine er ook een online Sjees Magazine speciaal voor

stond voorop. Straks geldt dat auto’s er maximaal 30 kilometer

Unit Groen.

’s-Hertogenbosch is verschenen. Het magazine staat vol met
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Deelfietsen Bravofiets

fietsweetjes en achtergrondverhalen. In de online versie staan

neemt toe. Dit gebruik van schoon, slim en duurzaam vervoer

ook specifieke onderwerpen van en voor onze gemeente, zoals

vinden we belangrijk. De gemeente faciliteert dit volgens een

bijvoorbeeld de fietsenstallingen en hoe we als gemeente op een

nieuwe strategie en aanpak waarbij laadpalen worden geplaatst

slimme manier gebruik maken van de nieuwste technologische

volgens een wijklaadplan. Dit plan maakt de gemeente met

Sinds oktober zijn op dertien locaties deelfietsen te huur in onze

ontwikkelingen.

prognoses en de input van bewoners. Zo kunnen laadpalen snel-

gemeente. Je vindt ze bij bushaltes, het station en in de drie

ler worden geplaatst en weten bewoners waar zij deze kunnen

gemeentelijke fietsenstallingen in de binnenstad. De deelfietsen

verwachten. Er komen ook meer laadpunten bij parkeergarages,

worden verhuurd door Arriva onder de noemer BravoFiets.

bedrijven, appartementencomplexen en woningen.

Ze vormen een aanvulling op het busvervoer. Het doel is dat
mensen die de bus nemen met deze fietsen het laatste deel van
hun reis kunnen vervolgen. Mensen kunnen de deelfietsen
gebruiken door een app te downloaden en lid te worden van
Bravofiets. Deze deelfietsen zijn hier in eerste instantie twee jaar
op proef. Bij voldoende gebruik zullen de provincie en Arriva deze
dienst voortzetten. Naast Den Bosch is Bravofiets ook gestart in
Tilburg en Bergen op Zoom. Momenteel wordt verkend of Bravofiets op meer plekken in onze gemeente een hub kan krijgen.

Lees de special Den Bosch

Wijklaadplan: bewoners denken mee over de
plaatst voor nieuwe laadpalen

Lees alles over de laadpalen in Den Bosch op:

Lees meer over laadpalen

De komende jaren zijn veel nieuwe laadpalen voor elektrische
auto’s nodig. Bewoners kunnen vanaf 1 oktober meedenken via
een interactieve kaart, over waar deze komen te staan.
De gemeente begint hiermee in de wijken West en binnenstad.
Die bewoners zijn uitgenodigd om te reageren en bij het kick
off-moment te zijn. Het aantal elektrische auto’s in onze stad

Meer informatie
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Brabant Mobiliteitsnetwerk

terug te dringen, wordt binnenkort een alternatieve vorm van
mobiliteit aangeboden. Deze is gebaseerd op elektrische
deelauto’s.

Het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) is een platform voor
werkgevers en werknemers om mobiliteit te verduurzamen en

OnzeAuto is een landelijk opererende aanbieder van elektrische

vitaliteit onder werknemers te vergroten. Dit platform onder-

deelauto’s in besloten kring. Gebruikers kennen elkaar of leren

steunt werkgevers in diverse Brabantse steden en groeit flink.

elkaar kennen. Het aantal deelauto’s zal in de pas lopen met de

In ’s-Hertogenbosch is het platform al langere tijd actief. Door

concrete vraag naar deelmobiliteit.

de coronacrisis heeft BMN het afgelopen half jaar de focus
gelegd op veilig en flexibel werken. Het BMN gaf één- op-één
advies voor bedrijven en er waren gezamenlijke Webinars over
thuiswerken. Zo is bijvoorbeeld advies gegeven aan enkele
grote werkgevers in Paleiskwartier hoe om te gaan met woonwerkmobiliteit in coronatijd:

Website 'Brabant Mobiliteitsnetwerk'

Elektrische deelauto’s OnzeAuto bij
kastelen in Haverleij

Meer informatie over OnzeAuto, kijk op de website:

kijk op de website
Op 5 november is OnzeAuto met Haverleij BV en Gemeente
’s-Hertogenbosch overeengekomen dat OnzeAuto elektrische
deelauto’s gaat aanbieden op woonlocaties voor Slot Haverleij en
9 kastelen, waaronder het nieuwe Heesterburgh en Oeverhuijze.
Haverleij is bekend door de karakteristieke vormgeving, aan
de noordzijde van ‘s-Hertogenbosch. Mede door haar landelijke
ligging is de behoefte van bewoners aan een (tweede) auto
relatief groot. Om het aantal (geparkeerde) auto’s in de kastelen
VOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZA A M ’S-H E RTOG E N B OSC H
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In de media

Coöperatie Windmolens West wil meer
fondsen voeden met opbrengst

Klimaatactivisten
2-11 – Maandag organiseerden de klimaatactivisten van

5-11 – BD: De coöperatie Bossche Windmolen West (BBW)

Extinction Rebellion een demonstratie achter het centraal

die een van de vier windmolens op en rond de Rietvelden

station in Den Bosch. Ze vinden dat de gemeentebegroting

in Den Bosch laat bouwen, wil met opbrengsten ook zelf

te weinig naar het klimaat kijkt (DTV Den Bosch). Op sociale

enkele fondsen starten.

media gaan de reacties twee kanten op: mensen die dit onzin
vinden en mensen die het juist goed vinden dat Bosschenaren

Waterschap Aa en Maas op naar energieneutraal
Waterschap Aa en Maas wil in
2030 alle energie die ze verbruiken
zelf opwekken. De komende
jaren leggen ze zonnevelden
en waterkrachtcentrales aan.
Inmiddels is de opwek van
stroom van de eerste Aa en
Maas zonneweide op de rioolwaterzuivering Den Bosch een
feit. Met een jaarlijkse opbrengst
van 3300 Megawattuur draait de
zuivering voor de helft op eigen
zonne-energie.
Diverse proeven
Op innovatieve wijze gaat waterschap Aa en Maas aan de slag om
energieneutraal te worden.

Zo worden zonneweides aangelegd
van lichtdoorlatende panelen.
Ze leveren niet alleen meer stroom op,
maar zijn ook goed voor de bodem en
de biodiversiteit onder de panelen.
Dat laatste is het geval omdat het
daglicht door de panelen heen
valt. Verder zijn er proeven met
de opstelling van de panelen.
Welke opstelling in de praktijk is het
meest efficiënt? En bij welke opstelling
groeit en bloeit het meest?

Artikel

of ze de warmte van de panelen
kunnen benutten zodat de panelen
efficiënter worden. Zonnepanelen
werken namelijk beter als ze koel
zijn. Zonneweides kunnen zo in de
toekomst nóg meer energie opleveren.

opkomen voor een betere wereld.

Artikel

Nieuwsgierig naar welke
vooruitstrevende proeven het
waterschap nog meer neemt?
Lees dan het hele artikel op:
www.denbosch.nl/duurzaam
onder Nieuws & Acties

Meepraten over RES

Ook gaat het waterschap een nieuw
systeem testen om regenwater
op te vangen. Dat kan handig zijn
om bijvoorbeeld de panelen mee
schoon te maken. Verder kijken ze

Warmste 2 november ooit

Elke dag opgewekt door zonne-energie
Danielle is een van de zes ambassadeurs in de campagne ‘Wanneer zet jij de stap’. In deze campagne vertellen
zes ambassadeurs in de gemeente ’s-Hertogenbosch welke stappen zij hebben gezet naar een duurzamer huis of
bedrijfspand. Van half september tot half oktober waren de ambassadeurs goed in beeld in de gemeente.
Daniëlle woont samen met haar twee
jonge kinderen in een tussenwoning
die ze 2,5 jaar geleden kocht.
Zij vindt dat iedereen z’n steentje moet
bijdragen aan een groenere wereld.
Ze laat graag weten hoe zij dat heeft
aangepakt.
Kleine aanpassingen
‘Ik ben begonnen met een afspraak
met de energieadviseur van de
gemeente. Hij gaf mij tips die ik snel
en vrij gemakkelijk kon realiseren.

Maar ik kreeg ook tips voor de
langere termijn. Ik ben begonnen met
radiatorfolie achter de verwarming,
hierdoor gaat er minder warmte
verloren. Verder kwam er in huis een
nieuw luchtventilatiesysteem. En ik
investeerde in HR++ glas voor het
hele huis. Bovendien kwamen er acht
zonnepanelen op het dak. Met al deze
maatregelen bespaar ik elke maand
fors op mijn energierekening’.
‘Mijn ervaring is dat vaak de
gemakkelijkste aanpassingen,

al behoorlijke besparing oplevert.
Kleine moeite, groot plezier’.

novemberochtend Wie maandagmorgen een stap buiten de
deur zet, zou zomaar kunnen denken dat het hartje zomer is.
Om 07.00 uur was het al dik 18 graden op het weerstation in
Gilze en Rijen. En dat op een novemberochtend. Het is volgens

Inspirerende podcast
‘duurzame wijkaanpak’

Praat jij mee op 15 december?

Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor het aardgasvrij klaar maken
van Nederland. In 2030 moeten
1,5 miljoen woningen van het aardgas
af, maar waar begin je? En hoe
pak je dat wijkgericht en planmatig
aan? Ter inspiratie een podcast over
een duurzame wijkaanpak.
Met als verrassing rond minuut 15

15 december vanaf 19.30 uur
organiseert de gemeente
‘s-Hertogenbosch een informatieavond over de Transitievisie Warmte.
In deze visie geven we aan wat de
beste alternatieven zijn voor aardgas
per buurt. Dit moet de gemeente
in 2021 in beeld hebben. Hoe ziet
het proces er precies uit?

een mooi voorbeeld uit de buurt
De Buitenpepers in de gemeente
‘s-Hertogenbosch. Scan de QR-code
om de podcast te beluisteren:

3-11 – 18 graden om 07.00 uur: het is opvallend warm voor een

Wanneer zet jij de stap?
Maak NU ook gebruik van
advies en subsidie. Ga naar:
brabantwoontslim.nl/
financiering-subsidies/

Welke technieken gaan we
onderzoeken? Hoe nemen we de
input van bewoners en bedrijven
mee? Deze en andere vragen zullen
wij beantwoorden tijdens een online
bijeenkomst.
Interesse? Meld je aan via economieenergie@s-hertogenbosch.nl

Weet je nog een duurzaam persoon die zijn of haar verhaal wil delen?
Mail ons: economie-energie@s-hertogenbosch.nl
www.denbosch.nl/duurzaam

3-11 – Inwoners uit de regio Noordoost-Brabant kunnen hun

Weerplaza – nog voor de zon op is – de warmste 2 november

mening geven over de Regionale Energiestrategie (RES). De

ooit gemeten.

energieregio heeft samen met onderzoeksbureau Het PON een
enquête opgesteld om te kunnen meepraten hoe en waar
duurzame energie opgewekt moet worden (DTV Den Bosch).

Artikel
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Gemeente Den Bosch geeft inwoners nog
even de tijd om te denken over laadpalen

de opwek van stroom van de eerste Aa en Maas zonneweide een
feit. Met een jaarlijkse opbrengst van 3300 Megawattuur draait
de zuivering voor de helft op eigen zonne-energie.

5-11 – Dtv - Inwoners van de gemeente Den Bosch kunnen nog
tot 15 november meedenken over waar de komende jaren

Artikel

Van het gas af, ruim 5 miljoen euro voor
Bossche wijk: ‘Als ik het maar niet in mijn
portemonnee voel’
10-11 – Geen gasfornuis maar een inductiekookplaat, en

laadpalen geplaatst worden in wijk West en in de binnenstad.

de cv-ketel inruilen voor een warmtepomp. Een deel van

Via een interactieve kaart kunnen bewoners reageren op

de Bossche wijk ‘t Zand loopt straks voorop: de volksbuurt

locaties en nieuwe plekken aandragen.

Artikel

57 huurwoningen in gasloos appartementencomplex op locatie meubelgigant aan
Rijnstraat

wordt vanaf 2021 geleidelijk aardgasvrij. Maar zitten bewoners
daar wel op te wachten?

Artikel

Waterschap Aa en Maas op naar
energieneutraal

Bravo start middenin pandemie met deel
fietsen voor openbaar vervoer
17-11 - In een tijd waarin het aantal passagiers in het openbaar
vervoer flink is afgenomen, startte Bravo met nieuwe deelfiet© Van Deursen Group

sen. De speciale Bravofietsen moeten het gebruik van het
openbaar vervoer uiteindelijk stimuleren. “Het is nu natuurlijk
een beetje een lastige periode, maar we hebben er alle vertrou-

10-11 – Het woningbouwplan op de locatie van meubelzaak

wen in dat onze deelfietsen een succes worden.”

Rudy van der Zande op de hoek Rijnstraat/Merwedelaan bestaat
uit 57 huurwoningen. Het complex is gasloos, er komen luchtwater-warmtepompten en op het dak zonnepanelen. In de

Artikel

groene delen komen insecten- en bijenhotels.
5-11 – Waterschap Aa en Maas wil in 2030 alle energie die
ze verbruiken zelf opwekken. De komende jaren leggen
ze zonnevelden en waterkrachtcentrales aan. Inmiddels is

Artikel
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Colofon
Dit voortgangsbericht wordt
uitgegeven door Programma Duurzaam
van gemeente ’s-Hertogenbosch.
Het Voortgangsbericht Duurzaam ’s-Hertogenbosch
brengen wij vier keer per jaar uit. Heeft u interessant
duurzaamheidsnieuws? Dat horen we graag.
Meld het via: duurzaam@s-hertogenbosch.nl

Redactie:

Programma Duurzaam

Vormgeving:

Studio Daad

www.denbosch.nl/nl/duurzaam
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