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Young Changemakers
De Young Changemakers uit Den Bosch is een nieuwe jongeren
community. Dit zijn creatieve, vastberaden en daadkrachtige

In dit voortgangsbericht leest u een selectie
van berichten uit de afgelopen maanden. Ook
geven we een doorkijkje naar een aantal
activiteiten en campagnes die op de planning
staan voor het najaar.

jongeren die aan de slag gaan met urban challenges uit de
regio. Zij gaan aan de slag met een van grootste uitdagingen:
duurzaam ’s-Hertogenbosch in 2050. Deze transitie gaan zij
helpen vorm te geven en aanjagen.
Tijdens de zoektocht naar een locatie waar de Young Change-

Deze berichten laten zien wat er allemaal
gebeurt in de gemeente ’s-Hertogenbosch op
het gebied van duurzaamheid.

makers samen konden komen, viel het ook op De Knillispoort.

YOUNG CHANGEMAKERS VINDEN ONDERDAK BIJ DE KNILLISPOORT |

Het voormalige koetshuis in de oude binnenstad is opgericht

DEN BOSCH

in 1971 door Antoine Jacobs en andere rebelse Bosschenaren.
Door de jaren heen is het uitgegroeid tot het politieke-culturele

Heeft u zelf interessant duurzaamheidsnieuws? Dat horen we graag! Meld het
via duurzaam@s-hertogenbosch.nl

café van de stad.
Het bestuur van De Knillispoort heeft besloten de Young
Changemakers te verwelkomen voor twee avonden per maand.

Lees het artikel

Portobello Club: werkbezoek weather makers

De Young Changemakers zijn vereerd om in deze historische
locatie onderdak te vinden. Ze hopen de duurzame en rebelse
filosofie te kunnen overbrengen naar een nieuwe generatie

 en gezonde, groene en 			
E
klimaatbestendige gemeente

Bosschenaren.
Om de nieuwe samenwerking te beklinken vond op 1 september

Een CO2 – neutrale gemeente

een kennismakingsevent plaats.

Waardebehoud van grondstoffen

Duurzame mobiliteit
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Terugkijken op Venture Talks #3

Duurzame Data Challenge

VENTURE TALKS is een Bosch’ webinarconcept over planeet

De rol van data wordt steeds belangrijker binnen de ontwik-

positief ondernemen. In de derde editie doken we in de wereld

keling van stedelijke duurzaamheid. Zogenoemde ‘Smart

van ondernemen met duurzaam voedsel. Hoe doe je dat suc-

Cities’ zijn steden die gebruik maken van data om slimmer en

cesvol? Welke kansen en uitdagingen liggen er? En hoe is dat

efficiënter beleid te produceren, uit te voeren en te evalueren.

voor de stad Den Bosch? Dit en meer verkenden we met

Als gemeente zijn we altijd op zoek naar innovatieve manieren

Jeanne van Ittersum, medeoprichter van Trash’ure Taarten,

om met data een bijdrage te leveren aan onze duurzaamheids-

Veerle Slegers transitie adviseur bij FoodUp Brabant en

ambities. Op 9 november 2021 is een groep studenten van het

Ivar van Dorst student aan de HAS Hogeschool en eigenaar

Avans College hiermee aan de slag gegaan. Aan het einde van

van Ekoto.

de challenge leveren zij een Business Model Canvas in een jury
zal vervolgens beslissen wie de winnaar wordt. De winnaar

Venture Talks is een initiatief vanuit de Portobello Club,

ontvangt een startup kapitaal van 10.000 euro om een onder-

Avans Hogeschool, HAS, Klimaatplein, Cityboost en Duurzaam

neming op te zetten, een jaar gratis bedrijfsruimte en een jaar

‘s-Hertogenbosch. VENTURE TALKS inspireert, informeert en

ondersteuning van een ervaren businesscoach.

brengt studenten, ondernemers en inwoners van Den Bosch
met elkaar in contact. Zodat er weer nieuwe ideeën en
initiatieven kunnen ontstaan die de stad Den Bosch nóg
leefbaarder, mooier, groener en gezonder maken.
Terugkijken: Venture Talks #3 | Den Bosch

Terugkijken
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Door het makkelijk en laagdrempelig te maken, hopen we op

Samen met de bewoners

nog meer vergroening van de openbare ruimte.
De boom- en groenspecialisten van de afdeling Projectmanagement

Gezond, groen en
klimaatbestendig

& Voorbereiding, zijn volop bezig om de openbare ruimte, samen
met de bewoners nog groener en (meer) klimaatbestendig te maken.

Aanleg van 9 boomtuintjes
Komende tijd leggen we 9 boomtuintjes aan in de straal Beatrixpark, Titus Brandsmastraat, Jan Wildschutstraat en Parklaan.
Een boomtuintje is een fleurig (mini) tuintje rond de stam van
een boom. Om de huidige plantvakken groter te maken, verwijderen we in totaal 130 m2 stoeptegels. Daarna planten we de
tuintjes aan Op aantal plekken doen we dat niet alleen, maar
samen met bewoners.

Geveltuintjes

Tegels maken plaats voor groen
Omwonende van KC De Matrix willen graag de stenige omgeving
bij KC De Matrix vergroeven. Daar werken we natuurlijk graag
aan mee! Samen vervangen 60m2 tegels. Op deze plek maken

Geveltuintjes fleuren niet alleen de straat op, ze zijn ook

we een plantvak met bloeiende heesters en bloeiende vaste

belangrijk voor meer biodiversiteit en de afvoer van regen-

planten. Door extra groen wordt het in zomer minder heet en

water. Vanwege kabels en leidingen is de aanleg van een

worden kinder- en schoolgeluiden gedempt.

geveltuintje een secuur klusje. Dit lieten we voorheen
alleen door onze aannemer doen. Bewoners betaalden

Extra bomen in wijk Zuid

daarvoor een vast bedrag van 350 euro.

Tot 1 augustus kunnen bewoners uit Zuid aan ons doorgeven
waar ze een extra boom willen in hun wijk. Inmiddels hebben

Steeds vaker gaven bewoners aan zelf een geveltuintje aan te

we ruim 300 suggesties ontvangen. Na 1 augustus beoordelen

willen leggen. En dat kan vanaf nu! Omdat een geveltuintje in

we alle locaties. Is een locatie geschikt? Dan planten wij hier

de openbare ruimte lift, moeten ze wel vooraf toestemming

in het komende plantseizoen (oktober-maart) een boom. Met

hebben. Is de aanvraag goedgekeurd, dan kunnen ze zelf aan

dit participatieproject zorgen we duurzame vergroening in

de slag. Hiervoor hebben we een aantal spelregels opgesteld.

versteende buurten.
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Vierde tiny forest van ’s-Hertogenbosch
komt in Zuid
Als alles volgens planning verloopt, wordt dit jaar nog een tiny

tweede in oktober. Met een regenton kun je eenvoudig schoon-

Dit jaar doen we voor het eerst mee aan het NK Tegelwippen.

water opvangen. Dit kun je gebruiken om de tuin in zomer en

Het doel is om zoveel mogelijk (tuin)tegels te verruilen voor

het najaar water te geven. Zo kun je genieten van een groene

groen. In de laatste peilingen is ’s-Hertogenbosch goed op weg

tuin, wordt de gemeente regenwaterbestendig en bespaar je

om concurrent gemeente Oss te verslaan. We zijn op de 22ste

kostbaar drinkwater.

plaats geëindigd, met 30.641 gewipte tegels! Complimenten

forest in Zuid aangelegd. Het minibos, zo groot als een tennis-

voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch.

veld, komt op een steenworp afstand van het Sint-Janslyceum
en Kindcentrum Zuiderster.

Bij diverse projecten in de openbaren ruimte, initiatieven bij
scholen en door inwoners zijn afgelopen weken veel tegels

Betrokken scholen en buurtbewoners ontwerpen samen het bosje.

verwijderd. Zo zijn schoolpleinen van de Wijboom en de

Er worden alleen inheemse boomsoorten gebruikt. In september

Springplank vergroend, dit was goed voor ruim 6000 tegels.

start het ontwerp proces. Dit wordt begeleidt door het IVN.

Binnenkort verruilt de WeenerXL bij het participatiehuis 450m2
grijs voor groen.

Bewoners Moliusstraat vervangen 20m2 grijs
door groen
Enthousiaste bewoners van de Moliusstraat in de wijk Muntel
hebben in overleg met collega’s van de openbare ruimte zo’n
20m2-stoeptegels vervangen door 4 plantvakken. Zij verwijderen

’s-Hertogenbosch stijgt in ranking
NK tegelwippen

ruim 100 stoeptegels en plantten hier een mix van bloeiende
heesters en groenblijvende plantensoorten. De gemeente
zorgde voor de afvoer van tegels en plaatsen bandjes om de

Het NK Tegelwippen wordt dit jaar voor de tweede keer geor-

plantvakken.

ganiseerd. Gedurende het NK worden in heel Nederland tegels
vervangen door groen als antwoord op hevige regenbuien en

Regentonnenactie

PARTICIPATIEHUIS

lange periodes van hitte en droogte. Omdat onze leefomgeving
sterk versteend is, krijgen we steeds vaker te maken met
hittestress en wateroverlast. Al die stenen verkoelen niet op
een hete dag en laten geen water door wanneer het regent,

Het afgelopen jaar hebben er weer twee edities van de regen-

groen wel.

tonnenactie plaatsgevonden. De eerste editie in maart en de
VOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZAA M ’S -H E RTOG E N B OSC H
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NK Tegelwippen: Sparrenburg nu nóg groener!

en ouders zijn uitgenodigd om in de klas met elkaar in gesprek
te gaan over het ontwerp met ontwerpster Jacqueline van der
Lubbe (Green & So)”, een idee dat volgens Ilona goed in smaak
viel. “Zo kwamen we erachter dat de kinderen veel planten wilden,
veel groen en dieren, schaduwplekken tijdens de warme zomers
en plek waar ze meer konden bewegen. Daarnaast gaven ze aan
het leuk te vinden om meer buiten les te krijgen”, vervolgde
Ilona. De volgende stap in het proces was het maken van moodboards waarbij de kinderen wensen en ideeën konden opgeven.
Dit is voor Jacqueline een belangrijk onderdeel: “Het ontwerp
moet echt passen bij een school en de accenten die zij leggen”.
KINDERCENTRUM DE WIJBOOM

Pleinen kleuren groen
WETHOUDER DUURZAAMHEID MIKE VAN DER GELD IS ENTHOUSIAST

De “schoolpleinen van de toekomst” zijn gezond, klimaat-

OVER DE BUURTACTIE IN SPARRENBURG EN HELPT EEN HANDJE MEE

bestendig en avontuurlijk. De provincie Noord-Brabant, de

MET DE AANLEG VAN GEVELTUINTJES.

Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds
en het interbestuurlijke programma van Jong Leren Eten zijn

Lees het artikel

Vergroenen schoolpleinen

dit programma gestart om schoolpleinen in Brabant groener
te maken.
KC De Springplank was écht aan groen toe. “De school ligt in
een omgeving waar kinderen uit de buurt vaak buiten spelen,
maar er zijn weinig plekken waar de kinderen écht uitdagend

BIJ KINDCENTRUM DE ONTDEKKING IN WEST IS ONLANGS EEN GROEN

kunnen spelen. De mogelijkheden zijn erg beperkt in de wijk”,

SPEELPLEIN GEOPEND. DAARMEE HEBBEN WE ER WEER EEN PLEK IN DE

Verschillende scholen hebben de afgelopen maanden hun

vertelt Ilona (lerares van KC de Springplank). De school wilde

STAD BIJ WAAR KINDEREN IN EEN GEZONDE EN DUURZAME OMGEVING

schoolpleinen vergroend. Twee voorbeelden hiervan zijn

een plek maken waar kinderen actief bezig kunnen zijn met

KUNNEN SPELEN, ONTDEKKEN EN ZICH ONTWIKKELEN. (FOTO: KC DE

kindercentra (KC) de Springplank en de Wijboom. Zij ontwik-

de natuur en waar ze samen kunnen spelen in een bekende

ONTDEKKING)

kelden dit voorjaar mede door de subsidie ‘schoolplein van

omgeving.
Ook KC de Wijboom heeft een nieuw, groener en avontuurlijker

de toekomst’ een groen schoolplein. Het vergroenen heeft niet
alleen een positief effect op het klimaat maar ook op het (speel)

Voordat het nieuwe schoolplein getekend werd, mocht er mee-

schoolplein. “Bij deze school lag de nadruk vooral op groen,

gedrag van de kinderen.

gedacht worden in het zogeheten ‘ontwerp atelier’: “Kinderen

biodiversiteit en ontdekken. Hier kwamen we tijdens de ontVOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZAA M ’S -H E RTOG E N B OSC H
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werpfase achter, waarbij de kinderen in de klas moodboards

Groen bevordert positief gedrag

mochten maken. Zo is het ontwerp van iedere school verschil-

Een ding dat Jacqueline vaak terug hoort van scholen waar het

lend en hebben we hier onder andere gekozen voor een insec-

schoolplein al vergroend is, is dat de kinderen anders spelen

tenhotel en moestuin om het groene thema echt te ontdekken”,

en dat er minder gedoe is. Dit kan ook Ilona bevestigen: “Wij

vertelt Jacqueline.

merken dat ze zich heel goed bezig kunnen houden tijdens het
spelen, omdat het veel uitdagender is en er daardoor minder

Handjes uit de mouwen

incidenten zijn”. Kinderen zijn heel creatief en houden zich

Het nieuwe schoolplein van KC de Springplank is in twee ver-

met de verschillende activiteiten op het schoolplein bezig,

schillende stappen aangelegd. “Dankzij de samenwerking met

het groen is bevorderlijk voor het gedrag. De speeltuin van de

Ronnie van Gaal (wijkmanager) hebben wij een kunstgrasveld

toekomst is een echte aanrader waar zowel de leerkrachten

gekregen, zodat de kinderen een mooie plek hebben om te

als de leerlingen elke dag nog heel blij mee zijn.
In de aanpak van De Groene Plaatsmakers draait het om de

voetballen. Tijdens de meivakantie is de rest van het schoolplein vernieuwd naar de wensen van de kinderen en school”,

’s-Hertogenbosch krijgt steeds meer schoolpleinen van de

kracht, kennis en kijk op de wereld van jongeren. Door hen

aldus Ilona. “De nadruk lag ook echt bij het verwijderen van

toekomst | Den Bosch

nauw te betrekken bij nieuwe plannen voor de stad, krijgen
de jongeren de kans hun eigen ideeën werkelijkheid te maken.

tegels zonder dat je de gehele speelplaats openbreekt. Versteende ruimte is ook gewoon nodig”, geeft Jacqueline aan.
Dit heeft geresulteerd in het verwijderen van ruim 6.000 tegels

Lees het artikel

De jongeren worden zo zelf Groene Plaatsmakers.

bij de Springplank en 1.800 bij de Wijboom. Deze tellen mee bij

Groener, duurzamer en gezonder

het NK Tegelwippen.

Wethouder Ufuk Kâhya: “De meeste jongeren zijn erg betrokken

Tijdens het maken van de schoolpleinen biedt Jacqueline

Groene Plaatsmakers aan de slag voor
een groene en gezonder stad

bij het klimaat en het milieu. Het gaat niet voor niets over hun
toekomst. Ze willen graag meewerken aan een groenere en
gezondere omgeving. De ideeën die ze daarvoor hebben zijn

zoveel mogelijk ruimte voor participatie van kinderen, ouders

bovendien vaak erg verrassend en vernieuwend. Door samen

en andere betrokkenen. Denk hierbij aan het verwijderen van
stoeptegels, maken van zitranden en het planten. Zo hebben

Veel jongeren maken zich zorgen over de toekomst van de aarde,

met de jongeren aan de slag te gaan, zetten we hun kracht

bij de Wijboom betrokkenen geholpen bij het onttegelen van

het klimaat, de natuur en hun gezondheid. Ze willen graag een

en talent in om de stad groener, duurzamer en gezonder te

de oude speeltuin. In het najaar wordt bij zowel de Springplank

rol spelen bij het zoeken naar oplossingen. Met het project De

maken.”

als de Wijboom, samen met de kinderen, het groen aangeplant.

Groene Plaatsmakers geven gemeente ’s-Hertogenbosch en

Dit zorgt ervoor dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor

GGD Hart voor Brabant hen die mogelijkheid. Op Duurzame

Lars is een van De Groene Plaatsmakers: “Mijn droom is een

het groen en daarnaast is het ook een stukje educatie. Zo is er

Dinsdag 7 september gingen de jongeren met bestuurders en

groen lint door heel ’s-Hertogenbosch, met bomen, bloemen

bij de Springplank een insectenhotel gemaakt dat in het najaar

beleidsmakers in gesprek om hun ideeën toe te lichten.

en natuur. Zo kun je overal in de stad genieten van een mooie

verder wordt ingericht. Hier kunnen leerlingen helpen en op

omgeving.” Lars en de andere jongeren hadden veel ideeën

hetzelfde moment leren.

voor het groener maken van ‘s-Hertogenbosch. Zo dachten ze
VOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZAA M ’S -H E RTOG E N B OSC H

7

na over het planten van bloemzaadjes onder bomen, het
maken van groentorens en het aanleggen van groene daken

’s-Hertogenbosch is dik 525 m2 groendak
rijker

10-12 soorten sedum plantjes op het dak van de overkapping.
Deze plantjes kunnen lang water vasthouden. Wanneer de zon

op bushokjes. Kleine en grote ideeën die samen voor een

gaat schijnen, verdampt dit water en blijft het in huis lekker

groenere en gezondere stad kunnen zorgen.

koel. Daarnaast is zo’n mix van plantjes natuurlijk ook heel fijn
In Engelen werden onlangs de aanbouw en garages van vijf

De bijeenkomst op Duurzame Dinsdag was de afsluiting van

woningen (totaal 225 m2) voorzien van een fleurig groendak

een periode van een paar maanden waarin de jongeren met

en in de Vliert kregen 13 dakkapellen, garages en schuurtjes

hun ideeën voor een groenere en gezondere stad aan de slag

(ruim 300 m2) een groene dakbedekking. Binnen 8 dagen tijd

zijn gegaan. Deze periode begon met een verkenning van de

werd maar liefst 525m2 groendak aangelegd!

voor alle insecten en vogels.

stad, waarbij de jongeren inspiratie en kennis hebben opgedaan. Daarna hebben ze hun ideeën omgezet naar echte

Een groendak als antwoord op de steeds heter wordende zomer

plannen. Daarbij hebben ze nadrukkelijk ook gekeken wat

Een groendak werkt isolerend. Vooral in de zomer kan het zo

ze nodig hebben om hun ideeën uit te voeren.

vier of vijf graden schelen in de ruimte onder het groene dak.
Dat is voor de bewoners in Engelen en de Vliert een belangrijke

Het is de bedoeling dat de ideeën samen met medewerkers

reden om een groendak aan te leggen: “Een groendak op onze

van de gemeente nu verder worden uitgewerkt en daarna

aanbouw ziet er mooi uit maar heeft nog meer voordelen. Onze

uitgevoerd.

eettafel staat in de aanbouw. Het wordt daar al snel heel warm
in de zomer. Dus wanneer we een isolerende laag in de vorm
van een groendak aanleggen, blijft het daar voortaan lekker

Een goede voorbereiding is het halve werk

koel” aldus Ralf.

Het groendak project in Engelen heeft wat tijd gekost. “Ik had
het idee voor een groendak en heb toen op een feestje eens bij

Ook voor Michiel (bewoner van de Vliert) speelde de steeds heter

de buren geïnformeerd. Eigenlijk zei direct iedereen ‘ja’ en zijn

wordende zomers een belangrijke rol om voor een groendak te

we met vijf huishoudens dit avontuur aangegaan.” Aldus Ralf.

kiezen: “De zomers worden steeds heter. We zitten hier onder

Samen hebben ze zich goed laten informeren over de werkwijze

een plat dak met ramen op het zuiden. In de eerste zomer dat

van een groendak, de verschillende systemen die er zijn, de

we hier kwamen wonen werd het bloedheet. Toen wisten we

staat van de huidige dakbedekking en subsidiemogelijkheden.

dat we verkoelende maatregelen moesten nemen. Zo zijn we

Ralf vervolgt: “We hebben de taken onderling verdeeld en het

bij een groen dak uitgekomen.”

echt samen, als buurt, opgepakt. Je bent dus niet alleen met
vergroenen en het klimaat bezig maar zoiets samen oppakken

En Ralf is ook heel blij met zijn nieuwe uitzicht vanaf zijn werk-

draagt ook bij aan de sfeer en gezelligheid in de buurt. En nu

kamer: “Ik zie niet meer die grijze dakbedekking, maar kijk nu

hier samen zo met z’n allen onze eigen groene daken aanleg-

naar een dak vol plantjes, hoe gaaf is dat!” Er komen maar liefst

gen, dat is toch mooi.”
VOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZAA M ’S -H E RTOG E N B OSC H
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In de Vliert heeft Michiel zelf eerst het een en ander uitgezocht
om het voor zijn buurtgenoten zo makkelijk mogelijk te maken:
“Ik had gezien dat er verschillende subsidiemogelijkheden
(de vergoeding van de gemeente ’s-Hertogenbosch bedraagt
in 2021 € 15,00 per m2 en is te combineren met de subsidie van
het Prins Bernhard Cultuurfonds of Waterschap Aa en Maas)
waren. Om vervolgens alleen een berichtje te sturen in de
straatapp met: wie doet er mee? Dat maakt weinig kans van
slagen. Ik wilde het dus voor iedereen zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk maken, dus ben ik er eerst zelf in gedoken.
Alle informatie heb ik uiteindelijk in de straatapp gedeeld en
gevraagd: ik heb nog twee huishoudens nodig, wie doet er
mee? Tot mijn verbazing wilde veertien van de zestien huizen
meedoen. Daar had ik ook niet op gerekend!”
De aanleg van het groendak is het eerste project dat de buurtgenoten in Engelen samen oppakken. En het smaakt naar meer
volgens Ralf; “We hebben allemaal ook al zonnepanelen. Los
daarvan kan het hier zeker weten nog groener, dus wie weet
gaan we zeker nog eens iets anders samen oppakken. Het zo
samen doen geeft genoeg energie om daarover na te denken.”
VOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZAA M ’S -H E RTOG E N B OSC H
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De oplevering was op 12 juni 2021, waarbij de inspecteurs van

In samenwerking met de woningcorporaties wordt een brede

DNVGL deze installatie in de TOP5 van hun persoonlijke TOP100

doelgroep benaderd met een financieel steuntje in de rug om

van ‘beste installaties in Nederland’ plaatste!

energie in huis te besparen.
De doelgroep van de RREW bestaat uit alle huurders (zowel
sociaal als particulier) in de gemeente en bewoners vaneen

CO2- neutraal

koopwoning, die niet benaderd zijn bij de afgelopen voucheractie. Zo worden alle bewoners in ’s-Hertogenbosch benaderd.
De verwachting is dat in ruim 13.000 woningen daadwerkelijk
voornamelijk kleine energiebesparende maatregelen worden
genomen. Doel is dat is het grootste deel een huurwoning is.
Het project is een goede invulling van het duurzaamheidsakkoord. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
woningcorporaties en de gemeente.

Zonnepanelen WDP Distributiecentrum

Bekijk het filmpje

Voor de volledige uitvoering van de voucherregeling is via
Tenderned een uitvraag gedaan aan marktpartijen die in dit
traject de gemeente kunnen ontzorgen. In het najaar kunnen

Het WDP distributiecentrum telt 11.865 panelen op het zonne-

Regeling Reductie Energiegebruik

dak. Dat levert elk jaar een stroomproductie van 3.500.000
kWh. Dat is omgerekend stroom voor ongeveer 1.250 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft bij het Rijk subsidie

de vouchers dan uitgegeven worden.

Buurtteam zet zich in voor een duurzaam
Nuland

aangevraagd voor de Regeling Reductie Energiegebruik (RREW),
Een deel van de stroom gebruikt het distributiecentrum zelf.

welke is toegekend. Hiermee kunnen we huurders en eigenaar-

Het merendeel is via onze samenwerking met Greenchoice voor

bewoners stimuleren energie te besparen. Deze regeling borduurt

Vanaf eind april is Stichting Buurkracht in het dorp Nuland ac-

de omgeving van De Rietvelden beschikbaar als lokaal geprodu-

voort op de succesvolle actie van de RRE regeling: de voucher-

tief om een buurtteam te vormen met enthousiaste bewoners

ceerde groene stroom.

actie. Met een voucher kunnen bewoners via een webshop

die zich willen inzetten voor het verduurzamen van de buurt.

producten kopen die direct energiebesparing opleveren: zoals
Zo wordt er elk jaar op De Rietvelden en omgeving 2.150.000 kg
minder aan CO2 uitgestoten.

ledlampen, radiatorfolie, tochtstrippen en dergelijke.

In Nuland gaat er een collectieve inkoopactie opgezet worden
voor zonnepanelen. Buurkracht geeft advies bij het aanvragen
VOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZAA M ’S -H E RTOG E N B OSC H
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s. Er is een offerte uitvraag gedaan bij 5 verschillende leveran-

Meer dan 100 laadplekken

ciers, veelal lokale bedrijven.

In totaal komen er 66 laadplekken bij en staan er in onze
parkeergarages en transferia 122 laadpunten. De gemeente

Voor nu staat er een informatiebijeenkomst gepland voor de

‘s-Hertogenbosch stimuleert het gebruik van schone, slim-

bewoners op 25 november. Op deze avond wordt het buurt-

me, en duurzame mobiliteit. De verwachting is dat het aantal

team voorgesteld, het collectieve zonnepanelenaanbod gepre-

elektrische voertuigen in de gemeente sterk zal stijgen. De

senteerd en is er de gelegenheid voor het stellen van vragen.

gemeente wil zorgen voor voldoende laadcapaciteit. Binnen

Namens het buurtteam worden de bewoners van Nuland

de gemeente zijn al heel wat elektrische laadpunten gemaakt.

uitgenodigd om naar deze informatiebijeenkomst te komen.

Door parkeergarages en P+R transferia hier ook van te voorzien

Met flyers, posters, lantaarnpaalborden, een onlinecampagne

worden inwoners (vergunninghouders) en bezoekers bediend.

en het verspreiden van persberichten is er aandacht voor het
verduurzamen van de buurt. De campagne start ongeveer 3 tot

Duurzaam vervoer

4 weken voor de bijeenkomst.

We willen dat iedereen prettig en gezond kan wonen en/of
werken in onze gemeente. Nu en in de toekomst. Daarom moe-

Het aanbod loopt +/- 3 maanden, hoelang dit in Nuland precies

digen we het gebruik van schoon, slim en duurzaam vervoer

is, is afhankelijk van de afspraken die het team maakt met de

aan. Dat doen we onder meer door elektrisch rijden mogelijk te

leverancier.

maken. Elektrische auto’s zijn schoner, stiller en hebben geen
CO2-uitstoot. Om elektrisch rijden aan te moedigen en mogelijk

‘s-Hertogenbosch loopt voorop met elektrisch
opladen van auto’s

te maken, zorgen we voor openbare laadpunten in woonwijken,
op werklocaties en in parkeergarages en transferia.

Onlangs zijn in zes gemeentelijke parkeergarages elektrische
laadpalen geplaatst. In parkeergarages het Paleiskwartier en
de Sint Jan en P+R Deuterestraat stonden de laadpalen al.
Hier zijn nu meer laadplekken gerealiseerd. Nu is dit ook in de
parkeergarages Stationsplein, Visstraat, Wolvenhoek en Sint
Joseph mogelijk. Binnenkort kun je ook bij P+R Transferia De
Vliert je auto opladen. Begin volgend jaar wordt dit ook mogelijk bij het P+R Transferia Pettelaarpark.
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11

dienst staan luiercontainers. Na de zomer plaatst de Afvalstof-

Duurzame restauratie Huis van Bosch

fendienst ook containers in het openbaar gebied in Maaspoort.
Mochten de resultaten na een jaar goed zijn, dan komen er in de
gehele gemeente containers speciaal voor luiers.

Waardebehoud
van grondstoffen

Een historisch pand als het Huis van Bosch verduurzamen is
een hele uitdaging. Architect Harrien van Dijk van Verlaan en

Elektrische werkboten

Bouwstra architecten en restauratie aannemer Nico de Bont is
het gelukt om samen te zorgen voor een zo duurzaam mogelijk
pand met behoud van veel oude, bijzondere details.

We gaan duurzaam om met onze middelen. Als iets niet meer
voldoet, kiezen we niet automatisch voor vervanging. We kijken
altijd of we iets kunnen opknappen, zodat het weer voldoet
aan de eisen van nu. Natuurlijk houden we hierbij rekening
met duurzaamheid. Een mooi voorbeeld zijn 3 werkboten.
De brandstofmotor is vervangen door een elektrische motor
die onderling uitgewisseld kan worden. Meteen extra accu heeft
de boot voldoende capaciteit om de hele dag te varen.

Gescheiden inzameling luiers van start
in Maaspoort
DE KELDER VAN HET HUIS VAN BOSCH. IN DE VLOER ZIJN CIRCULAIR
BETON, VLOERVERWARMING EN OUDE STENEN TOEGEPAST.

Ouders met kleine kinderen hebben veel luierafval. Hierdoor is
de grijze container snel vol. Dit geldt natuurlijk ook voor inwoners
met incontinentiemateriaal. Om hen tegemoet te komen, zet de

Lees het verhaal

Afvalstoffendienst sinds 1 juli 2021 speciale containers voor luiers en incontinentiemateriaal uit in de wijk Maaspoort. Het gaat
hier om een proef van 1 jaar. Bij zes kinderdagverblijven staan
speciale containers voor dit afval. Bewoners moeten wel speciale
zakken gebruiken die zij gratis bij de kinderdagverblijven kunnen ophalen. Ook op milieustation Treurenburg, milieustation
Rosmalen en bij de ingang van het kantoor van de AfvalstoffenVOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZAA M ’S -H E RTOG E N B OSC H
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Pareljacht on tour
Na het succes van de eerste Pareljacht die vorig jaar plaatsvond
in het centrum van Den Bosch, heeft jongerenambassadeur
Anne Swart een tweede versie georganiseerd, maar dit keer
buiten het centrum. Tijdens Pareljacht gaan jongeren langs
tweedehandswinkels om daar te zoeken naar ‘parels’, mooie
kleding, decoratie, servies, boeken, etc. Deze keer kwam
iedereen, zo’n 20 jongeren, op de fiets en begon de route
bij Vincentius en was de laatste stop bij Vindingrijk. Vervolgens
werden bij van Aken alle parels op tafel gelegd om te bekijken
wat iedereen gevonden had. Tegelijkertijd vertelde Anne wat
er gebeurd met kleding die niet goed gerecycled wordt of aan
de verkeerde organisaties wordt gedoneerd om zo bewustzijn
te creëren onder jongeren om meer na te denken over welke
kleding zij kopen en hoe ze er vervolgens mee omgaan. En
een mooie bonus: alle deelnemers zijn geslaagd in iets moois
vinden.

VOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZAA M ’S -H E RTOG E N B OSC H
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De nu vastgestelde wijklaadplannen zijn voor alle wijken en

Brabant mobiliteitsnetwerk

dorpen. Zo maken we proactieve plaatsing van laadpalen
mogelijk. Door het aantal laadplekken net iets voor te laten
lopen op de vraag, faciliteren we elektrisch rijden.

Duurzame
mobiliteit

Het BMN heeft diverse (online) bijeenkomsten en webinars
gehouden met Bossche werkgevers over duurzaam ver-

Meer informatie op www.denbosch.nl/laadpalen

plaatsen, juist ook na coronatijd. Ook is onze eigen Bossche
Community Duurzame Mobiliteit nog steeds groeiende

Bekijk de website

en zijn enkele themabijenkomsten gehouden; waaronder
een themabijeenkomst ‘Mobiliteitstransitie’ met DRIFT
Rotterdam: Corona springplank voor transitie naar duurzame

Bevoorrading binnenstad

en eerlijke mobiliteit Brabant Mobiliteitsnetwerk.

Bekijk de PDF

Bekijk de website

Zondag 3 oktober is om 17.00 uur in het programma
‘RTL Transportwereld’ op RTL 7 het item bevoorraden

Wijklaadplannen

van de binnenstad met de wegtrein te zien geweest.

Mobility As a Service
Vanuit de MIRT A2 werken we onder leiding van provincie

Het college heeft wijklaadplannen vastgesteld voor alle

Gelderland mee aan de opzet van een MaaS project A2 waarbij

wijken en dorpen. Daarin zijn de locaties opgenomen

deelnemers gebruik kunnen maken van 1 app om daarmee met

waar in de komende jaren laadpalen en deelauto’s kunnen

alle vormen van (openbaar en gedeeld) vervoer te reizen, in plaats

komen. Inwoners hebben via een interactieve kaart

van de eigen auto. Doel is minder spitsverplaatsingen om daarmee

gereageerd op de beoogde laadplekken en suggesties

files tegen te gaan en duurzaam vervoer te promoten. MaaS-project

gegeven voor plekken.

op A2 Deil - Vught gegund aan Innovactory - VerkeersNet.

Voor de wijken West en Binnenstad deden we dit eerder.

Lees het artikel

In deze wijken zijn in december 2020 de wijklaadplannen al

Daarnaast werken we middels SmartwayZ met overheden

vastgesteld en zijn tot nu toe zo’n 35 proactieve laadpalen
geplaatst.

Bekijk het item

in Zuid Nederland samen aan de uitrol van een gezamenlijk
kader voor MaaS applicaties.
VOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZAA M ’S -H E RTOG E N B OSC H
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073 Elektrisch
Vanuit het onderzoeksproject 073 elektrisch is een enquête

de directe omgeving hierover zeer tevreden zijn. Wij gaan deze

Steeds meer treinreizigers gebruiken de fiets in het voortransport

vakken eind augustus definitief inrichten voor het stallen van

naar het station. Wij merken dat de stallingscapaciteit aan west-

fietsen. De fietsvlonders verhuizen dan naar drie nieuwe loca-

zijde van het station (Paleiskwartier) aan z’n max zit. Het college

ties in de Postelstraat, Oude Engelenseweg en Maaslandstraat.

heeft nu besloten om de stalling op het Leonardo Da Vinciplein,

uitgegaan naar Bossche bewoners om de behoefte naar deelmobiliteit in kaart te brengen. Tevens is gestart met het opzetten van een gebruikerscommunity rondom duurzame mobiliteit

direct naast de roltrap, te verdubbelen naar circa 800 stallings-

Fietsparkeerdeal binnenstad

plekken. Letterlijk, door er een laag op te zetten. We starten
nog dit jaar met de voorbereidingswerkzaamheden en openen

en specifiek deelmobiliteit. Ook zijn al enkele sessies gehouden.

in 2022 de nieuwe stalling. Zie ook: Nieuwe fietsparkeervoor-

Enquête duurzame mobiliteit – Stichtingbrabantelektrisch.nl

ziening westzijde station ‘s-Hertogenbosch - MIRT A2 Deil Vught
We starten in het najaar in overleg met winkeliersvereniging

Bekijk de enquete

Hartje een onderzoek naar de haalbaarheid van een beloningsactie voor het stallen van de fiets door bewoners en werknemers

Lees het artikel

in de gemeentelijke fietsenstallingen. Dat verlicht de drukte

Nieuwe fietsvlonders

van gestalde fietsen in de binnenstad en biedt ruimte voor het
stallen bij een snelle boodschap.

Looproutes

Fietsenstalling westzijde station

We gaan meer aandacht schenken aan verplaatsen te voet. We
ontwikkelen in de woon- of werkomgeving wandelroutes van
ongeveer een half uur die voor jong en oud comfortabel zijn te
gebruiken. Gewoon dagelijks een rondje wandelen of lopend
vergaderen. We beginnen met een rondjes in Paleiskwartier
en in De Rompert. Met kleine ingrepen als het opheffen van
hoogteverschillen, het plaatsen van een bankje en aanbrengen
van routeverwijzing kunnen we in de behoefte voorzien. En
bevestigen we in het najaar de onze inzet met de ondertekening
van de ‘Charter of Walking’. De looproutes worden gekoppeld
aan ‘Lekker Onderweg’. Zo zal het logo getoond worden op de

In de Aartshertogenlaan, Van der Weeghensingel en de Haven-

routeverwijzing.

singel hebben we een fietsvlonder in een parkeervak geplaatst.
Dit biedt ruimte om voor 10 fietsen een parkeerplekje te kunnen vinden. Uit een evaluatieonderzoek blijkt dat bewoners in
VOORTGA N G SB E R I C H T D U U RZAA M ’S -H E RTOG E N B OSC H
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Route naar kernen
We hebben een onderzoek verricht naar de aantrekkelijkheid
van de fietsroutes vanuit verder weg gelegen wijken en dorpen
naar de binnenstad van Den Bosch. Veel fietsroutes liggen er
goed bij en zijn aantrekkelijk om over te fietsen. Toch zijn er
her en der wat verbeteringen mogelijk. De resultaten van dit
onderzoek geeft ons voeding voor toekomstige investeringen
om het kwaliteitsniveau van ons fietsnetwerk te verbeteren
en daarmee het fietsgebruik te stimuleren.

Nationaal Toekomstbeeld Fiets
De fiets is en blijft een zeer belangrijk vervoermiddel in een
duurzaam vervoerssysteem. En dat roept de vraag op in hoeverre de huidige fietsvoorzieningen geschikt zijn voor een
wenselijke groei van het aandeel fiets in de wat verdere toekomst. Recent hebben alle Nederlandse steden en Provincies
daartoe een zogenaamd ‘toekomstbeeld fiets’ opgesteld. Een
verzameling van nieuwe routes, tunnels en bruggen tussen
kernen. En belangrijk daarbij: ook een financiële vertaling van
die grote ambitie. Voor geheel Brabant, inclusief Den Bosch,
gaat het dan om circa 1.700 km fietsroutes met een investeringsbehoefte van meer dan 990 miljoen euro. De provinciale wensen
zijn gepresenteerd aan ‘Den Haag’ en zijn onderdeel van discussies over de rol van het rijk.
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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
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