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Dataplatform Duurzaam ’s-Hertogenbosch
gelanceerd

Venture talk #5

Tijdens de Data Week NL heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch

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 klimaat, energietransitie, duurzame
mobiliteit en circulariteit. In deze versie
aandacht voor Meer Bos in ’s-Hertogenbosch
en hoe we de stad samen met de inwoners,
organisaties en bedrijven vergroenen.

een nieuw platform gelanceerd. Het Dataplatform Duurzaam
’s-Hertogenbosch. Met als doel om inwoners te informeren,
inspireren en activeren op diverse duurzame thema’s.
Er worden vier thema’s uitgelicht: groene daken, zonnepanelen,
energieverbruik en natuur. Aan de hand van grafische weergaven, 3D-simulaties en duidelijke vervolgstappen willen
we inwoners enthousiasmeren om met de thema’s aan de
slag te gaan. Benieuwd naar het platform? Neem een kijkje op
de website van het Dataplatform Duurzaam ’s-Hertogenbosch.

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

 en gezonde, groene en 			
E
klimaatbestendige gemeente

Heb je hier vragen over of zou je graag willen meedenken?

Op 9 november heeft de vijfde editie plaatsgevonden van

Mail dan naar het adres onder aan de pagina.

venture talk. Het onderwerp van deze editie was duurzame
data voor de slimme stad. Tijdens deze editie hebben Jeroen

De eerste versie van het platform is gelanceerd maar we blijven

Steenbakkers oprichter van Argaleo, recent afgestudeerde

het product door ontwikkelen. De verduurzamingsopgave

informaticastudent Niels Mollema en Anne-Laurien Extra

is urgent en ontzettend groot. Door dit samen op te pakken

communicatieadviseur bij gemeente ’s-Hertogenbosch

vergroten we mogelijkheden, versterken we elkaar en zijn de

gesproken over data en duurzaamheid.

resultaten groter. Alleen zo zorgen we ervoor dat we de doelstellingen van 2050 behalen. Dus neem een kijkje op de site en

Wil je deze editie terugkijken? Kijk dan op VENTURE TALKS #5 |

zie waar jouw mogelijkheden tot verduurzamen liggen.

Duurzame data voor de slimme stad - YouTube.

Een CO2 – neutrale gemeente
Bekijk de website

Terugkijken

Waardebehoud van grondstoffen

Duurzame mobiliteit
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Gezond, groen en
klimaatbestendig

we het hebben van Tiny forests en vogelbosjes. In het buitenge-

produceert zuurstof en vangt fijnstof af. Bos houdt water

bied zien we kansen voor bos van enige omvang. We zijn recent

vast en zorgt voor het verdampen ervan. Bos is goed voor

gestart met de aanleg van 5 hectare bos in de Diezemonding.

honderden soorten planten en dieren. En nodig, want we

Ook komen er twee voedselbossen bij het Kanaalpark en

willen onze gemeente duurzaam en klimaatbestendig

Engelermeer. Samen goed voor 6 a7 hectare. De komende 2

maken.

jaar starten we met 20 a 25 hectare op gronden die al bestemd
zijn voor groen. Verder zoeken we naar kansen om bos mee te

In de visie Groen en klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch hebben

nemen in allerlei vormen van gebiedsontwikkeling. Denk dan

we o.a. met elkaar afgesproken dat we gaan voor een duurzaam

aan nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen.

’s-Hertogenbosch. Een gemeente die in 2050 klimaatneutraal is.
Een van de maatregelen om die doelstelling te realiseren, is het

We doen dit samen met andere partijen. Zo zijn we over meer

aanleggen van nieuwe bossen. Bossen houden water vast en

bos in gesprek met bedrijven, particulieren en maatschappelijke

dragen bij aan verkoeling in en rond de stad.

organisaties. Die nemen ook steeds vaker het initiatief voor
meer bos. We willen de betrokkenheid bij bos ook vergroten via
het onderwijs. Via groenprojecten of adopties van bos(jes) in
de buurt.

75.000-100.000 bomen erbij!
“Meer bos in ’s-Hertogenbosch, daar gaan we voor”, aldus
wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat). “Met
ondersteuning van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB)
en de provincie Noord-Brabant willen we tot 2023 zo’n 20 tot
25 hectare bos bij planten. Dat is goed voor 75.000-100.000
bomen. Zo maken we onze omgeving groen, mooi, gezond
en klimaatbestendig.”

Programma Meer bos in ’s-Hertogenbosch
In het programma Meer bos in ’s-Hertogenbosch beschrijven we

Meerwaarde van bos

hoe en waar we de komende jaren meer bos willen realiseren.

Bos is in alle opzichten aantrekkelijk. Fijn om in te wonen,

We planten bossen in en rond de gemeente. In de stad moeten

leven en recreëren. Bos draagt bij aan he vasthouden van CO2,
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Onderwijs en gemeente planten samen nieuw
bos

Cocreatie

Meer dan 50.000 bollen gepland

Gemeente ’s-Hertogenbosch was meteen enthousiast over het
initiatief. Wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat):
“Een supertof idee van deze studenten, en heel goed om het

Bloemrijker ’s-Hertogenbosch! In de week van de duurzaam-

Zaterdag 6 november hebben alumni van Avans 4000 bomen

ook echt te kunnen starten. Zo brengen we samen meer groen

heid hebben we samen met bewoners 3.000 bollen geplant in

geplant in de Diezemonding. Een mooi voorbeeld van hoe

en meer bos in en om de stad. Mooi, en nodig voor een gezond,

Boschveld en zijn er naar aanleiding van een bewonersinitiatief

groene ambities van onderwijs en gemeente samenkomen.

groen en klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch”.

ook nog eens 48.000 bollen geplant aan het Zuid-Willemspark.

De GreenOffice-studenten Lisa Heyman en Nick den Bol van

Dat gaat er kleurig uit zien volgende lente.

Avans Hogeschool droomden groot: een boom cadeau doen

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant steunt met subsidie dit

aan alle afstudeerders van Avans en daarmee een nieuw bos

project dat bijdraagt aan de vorming van het Natuurnetwerk

creëren. Om de natuur te helpen herstellen en het CO2-gebruik

Brabant.

van Avans-onderwijs steeds verder te compenseren.
Het bleef niet bij dromen. Ze zochten voor de pilot de
samenwerking met Stichting Life Terra en de gemeente
’s-Hertogenbosch wat leidde tot het boomplantevent in
de Diezemonding.

122 nieuwe bomen op de parade
De Parade is één van de belangrijkste pleinen in
’s-Hertogenbosch. We willen het groene karakter van het
plein graag behouden en verbeteren. De zieke kastanjebomen op de Parade worden daarom vervangen door iepen
en lindebomen. Daarmee starten we op 25 november. Dit
heeft het college besloten na de verschillende belangen zorgvuldig te hebben afgewogen. Daarbij is rekening gehouden
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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met evenementen, veiligheid en het belang van groen voor de

Archeologisch monument

binnenstad. Zodat de Parade weer bijdraagt aan een duurzaam

De Parade is een archeologisch monument. Onder de Parade

’s-Hertogenbosch en een sfeervol klimaat van onze binnenstad.

liggen nog de fundamenten van het middeleeuwse Begijnhof.

Tiny Forests Bossche Bos

Wat betekent dat je op het plein niet zomaar mag graven. Bij het

Op 26 november plantten circa 220 leerlingen van het Sint-Jan-

vervangen van de bomen is daarom archeologisch onderzoek

slyceum en van Kindcentrum Zuiderster in ’s-Hertogenbosch

verricht. Dit gaf ons wel een mooie kans om meer te weten te

een Tiny Forest aan in de buurt van hun scholen. Daarbij wer-

komen over het bodemarchief.

den ze geholpen door de gemeente en IVN Natuureducatie. Dit
is het vierde Tiny Forest in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Tweede leven kastanjebomen
De verwijderde bomen worden, voor zover ze nog geschikt

Rector Jean Wiertz van het Sint-Janslyceum opende de plant-

zijn, verzaagd en te drogen gelegd bij Stichting Stadshout.

dag en onthulde de naam van het Tiny Forest, dat door leerlin-

Samen met de Stichting Stadshout bekijken we hoe we de

gen van beide scholen zelf is bedacht: Tiny Forest Bossche Bos.

kastanjebomen die zijn verwijderd een mooi tweede leven
kunnen geven.
Een aantal bomen is inmiddels teruggekeerd op de Parade. In

Vervangen bomen

de vorm van een ruim 3 meter lange bank. De bank is zo ont-

De 122 bomen plaatsen we in een 18e-eeuws bomencarré.

worpen dat je er aan twee kanten op kunt zitten. Op de leuning

Dat besluit is in 2007 al door de raad genomen. We gaan het

kun je lezen dat de bank is gemaakt van de 55 jaar oude kas-

plein dus niet opnieuw inrichten. We planten twee soorten

tanjebomen. Niet alle delen van de kastanjes waren geschikt,

bomen om het risico dat alle bomen ziek worden kleiner te

doordat de bomen ziek waren. Voor het maken van deze bank

maken. Niet alle bomen zijn geschikt voor deze locatie. In

waren ongeveer 6 kastanjebomen nodig.

overleg met verschillende boomspecialisten is daarom gekozen
voor lindes en iepen.

De bank is bedacht en gemaakt door de mannen en vrouwen
van Stichting Stadshout in samenwerking met SPARK Makers

We willen in de toekomst beschadigingen aan de bomen voor-

Zone. Zij maakten de tekstplaatjes voor op de bank.

Afgelopen weken werd de grond al gereed gemaakt voor het

komen. We maken daarom aan de kant van het Theater aan de

Meer informatie over Stichting Stadshout Den Bosch vind je op

Tiny Forest. Het leukste werk, het planten van de bomen,

Parade een ingang voor vrachtverkeer. Op verzoek van belan-

de Facebookpagina van Stadshout Den Bosch.

mochten de leerlingen zelf doen. In kleine groepjes zetten ze

genorganisaties maken we ook aan de noordkant een extra

dertig verschillende soorten in de aarde: in totaal zo’n 860

ingang.

boompjes en struiken. Tijdens de aanleg spatte hun enthousiasme en betrokkenheid ervan af.
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Wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat) was er van-

Het Tiny Forest in ’s-Hertogenbosch is mogelijk dankzij

Wat is Fleurop zuid?

wege de aangescherpte coronamaatregelen niet bij, maar is wel

financiële steun van de gemeente ’s-Hertogenbosch en

Fleurop Zuid is een project dat voortkwam uit het idee om

blij met de actie van het Sint-Janslyceum en Zuiderster: “Wat

de Nationale Postcode Loterij.

duurzaamheid en vergroening van de wijk aan te moedigen.

goed, deze groene aanwinst van het Tiny Forest Bossche Bos!

Door middel van planten potten uit te delen hopen we de

En wat mooi en stoer dat de leerlingen de bomen en struiken

interesse aan te wakkeren bij de bewoners voor deze onder-

zelf planten. Een groene omgeving is mooi om te zien, gezond
om in te zijn en te spelen en nodig zodat we om kunnen gaan

Yussra vergroent de Gestelseweg –
Fleurop Zuid

werpen.

met de klimaatverandering”. “Mijn boom heeft prikkels, dus ik

Hoe ben je op dit idee gekomen?

noem hem Big Prikkel”, aldus een van de kinderen. Voor som-

Samen met enkele anderen zijn wij door de wijk gaan lopen

mige kinderen is het de eerste keer planten: “Een gat graven is

om te kijken welke mogelijkheden er waren tot vergroening

anders dan op het strand!”

of verduurzaming. De flats aan de Gestelseweg zijn grote
grijze betonnen blokken, en het leek me een idee om het

Tiny Forest

“op te fleuren” met wat kleurige bloembakken en planten

Een Tiny Forest is een inheems minibos van 200 á 400 m2 en

die het hele jaar groen zijn en bloemen kunnen krijgen.

wordt aangelegd volgens de revolutionaire Miyawaki-bosbouwmethode van Shubhendu Sharma. Landelijk zijn er al meer dan

Waarom is meer groen in de binnenstad belangrijk?

150 aangeplant. Onderzoekers van Wageningen University &

Groen en natuur zijn belangrijk voor de gezondheid van het

Research ontdekten al bijna zeshonderd diersoorten in deze

lichaam en geest en in de stad is er te weinig natuur. Daarom

minibossen. Bovendien blijkt dat Tiny Forests niet alleen bijdra-

brengen we met deze actie de natuur naar de mensen in plaats

gen aan meer biodiversiteit, maar ook aan verkoeling op warme

van andersom.

dagen, helpen bij waterberging als er veel regen valt en zorgen

Hoe moedig je duurzaamheid en vergroening aan in een wijk?

voor een gezonde bodem – de basis voor gezond leven – in de

Yussra deed dit door groen naar de wijk te brengen! Samen

stad. Tenslotte zijn deze bosjes fijne plekken waar buurtbewo-

met Cityboost, De Groene Plaatsmakers en PowerUp heeft

ners elkaar kunnen ontmoeten.

ze de flatgebouwen aan de Gestelseweg vergroent met haar
concept Fleurop Zuid. Hieronder het interview met Yussra over

Een bos in de buurt van scholen is belangrijk, omdat het de

dit project.

natuur dichtbij brengt en jong en oud de kans geeft om de wildernis in hun eigen wijk of dorp te ontdekken. Daarnaast wordt

Ben jij jonger dan 27 jaar en heb je een gaaf idee om

er bij het bos een buitenlokaal aangelegd waar de leerlingen les

’s-Hertogenbosch te verduurzamen? Dien je idee in via de

kunnen krijgen over het bos, maar ook andere onderwerpen.

website van Cityboost en ontvang subsidie om je idee uit
te voeren.
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Je bent langs de deuren gegaan bij flatgebouwen op de
Gestelseweg en hebt daar kruidenplantjes weggegeven
aan de bewoners. Waar heb je de bewoners over gesproken?

Bewoners kiezen locaties voor 97 nieuwe
bomen in Zuid

zodat bewoners verder konden met planten. Terwijl de bewoners samen aan het werk waren, beschilderden hun kinderen
een aantal nestkastjes. De kastjes hangen inmiddels op. We

Welke planten ze zouden willen, wat ze vonden van de actie

hopen dat hier komend voorjaar mezenkoppels intrekken.

en of ze mogelijk geïnteresseerd zouden zijn in een moestuin

In de wijk Zuid planten we tussen november en maart 97 nieuwe

Zij helpen ons met de natuurlijke bestrijding van de eiken-

in de buurt. In het algemeen lijkt er een positieve instemming

bomen. Deze bomen zijn verdeeld over 26 locaties in de wijk.

processierups.

over meer groen en moestuintjes te zijn.

Deze plekken zijn aangewezen door bewoners.
Een mooi project met sociale verbindingen en een bijdrage

Wat heb je geleerd van het organiseren en uitvoeren
van Fleurop Zuid?

Samen met bewoners

Voor mij persoonlijk heb ik veel geleerd over communicatie,

ze een extra boom willen. We ontvingen maar liefst 349 suggesties,

de planten zelf natuurlijk en hoeveel werk er nou echt gaat

verdeeld over 59 unieke locaties. We hebben alle locaties beoor-

in het organiseren van zoiets!

deeld. Op 26 locaties gaan we aan de slag. Wil je weten waar?

Komt er een vervolg?
Mogelijk wel! Er zal nog gekeken worden naar een echt
moestuintje in de wijk, maar daar zijn de details nog niet van

aan meer klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Bewoners konden van juni tot augustus aan ons laten weten waar

Geveltuintjes fleuren de straten op

Bewoners zorgen voor meer groen
in de Parklaan

uitgewerkt. Ik verwacht in ieder geval wel een vervolg.

Bomenquiz

Bewoners van de Parklaan vonden hun woonomgeving wel erg
stenig. Die stenen zien er niet alleen ongezellig uit, maar zorgen
ook voor meer hitte in de zomer. Daar wilden ze graat iets aan
doen.

Groen is ook belangrijk voor de toekomst, daarom bracht
wethouder Mike van der Geld een bezoek aan groep 8 van

Collega Kees Fliers is met bewoners en collega’s van afdeling

Basisschool De Vlindertuin. Hij ging met de leerlingen in

Leefomgeving (SO) in gesprek gegaan over de mogelijkheden

gesprek en deed een bomen-quiz. De winnares mag in 16

voor meer groen. Zo ontstond het idee om de stoeptegels tussen

Dit jaar zijn 31 nieuwe geveltuintjes in de openbare ruimte

december samen met hem de eerste boom bij de school

de bomen te vervangen door vaste planten. Zo ontstaat er een

aangelegd. Veelal door bewoners zelf. Geveltuintjes zorgen

planten! Ook nam hij een ‘ideeënboom’ mee. Hierin hangen

groene strook die bewoners zelf onderhouden.

niet alleen voor meer groen in de straat, maar ook voor meer
contact tussen bewoners. Acht geveltuintjes werden door

de leerlingen komende tijd ideeën om de nieuwe bomen
onder de aandacht te brengen. Het beste idee voeren we

Een groep bewoners verwijderde zelf de stoeptegels. Daarna

ons aangelegd. Verschillende collega’s zijn hierbij betrokken.

in het voorjaar uit.

verving onze aannemer de grond door bemeste teelaarde,

Ook hier staan we met elkaar in verbindingen.
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Grond verbeteren
De geveltuin wordt gevuld met teelaarde. Voor het afvoeren van
de oorspronkelijke grond maken we een melding bij afdeling
milieu. De grond wordt bemonsterd en onderzocht. Als de
grond schoon is, wordt hij toegevoegd aan het gemeentelijk
gronddepot Kloosterdonk.

Hergebruik van tegels
Een deel van de tegels wordt gebruikt voor het maken van
een randje om het geveltuintje. De tegels die overblijven gaan
naar de gemeentewerf voor hergebruik
Wil je meer eten over geveltuintjes? Kijk op Geveltuintje Gemeente ’s-Hertogenbosch.
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Op het dataplaform Duurzaam ’s-Hertogenbosch kunnen

Plastic Soup Surfer Merijn Tinga en CEO Duurzame Week

bewoners zien hoeveel energie zij op hun dak kunnen

Margit Végh. Op de Parade in het centrum van Den Bosch vond

opwekken en hoe ze daarbij advies kunnen krijgen.

je het gezellige festivalhart. Hier kon je binnenkijken in een
duurzame tiny house De Groene Weetkeet van het enegieloket,
Brabant Woont Slim. Deze laat zie hoe je eenvoudig energie
kan besparen.

CO2- neutraal

Transitievisie Warmte 1.0
De Transitievisie Warmte (TVW), waarin de gemeente
’s-Hertogenbosch omschrijft hoe zij denkt te komen tot een
aardgasvrije omgeving in 2050, is op 7 december jl. vastgesteld
door de gemeenteraad. Er zijn twee moties en een amendement

Bekijk het dataplatform

40% meer zonnepanelen in een jaar
In een jaar tijd zijn er in de gemeente ’s-Hertogenbosch 40%

ingediend en aangenomen. De moties betreffen een aanscherping
van de TVW 1.0 en een concreet uitvoeringsplan met financiële
dekking. Het amendement betreft het aanspreken van een

Duurzaam Festival editie 2021, duurzame
weetkeet

meer zonnepanelen gerealiseerd. In totaal lag er in juni 2021

reserve energiebesparing warmtetransitie.
De eerste stappen zijn nu geschetst in de visie waarbij wordt
gesproken over startbuurten en onderzoeksbuurten. Met de

circa 47 ha aan zonnepanelen op daken van woningen en

door de raad ingestemde drie extra onderzoeksbuurten komt

bedrijven en op grond. De grootste toename was te zien bij

Het duurzaam weekend vond plaats op zaterdag 6 en zondag 7

het totaal nu uit op zeven onderzoeksbuurten: Hintham, De Buiten-

woningen.

november dit jaar. Dit werd georganiseerd door het Duurzaam

pepers, Sparrenburg, Zuid en Aawijk Noord en Zuid en Grevelingen

Festival. Een communitydag vol duurzame activiteiten, met o.a.

(Rijnstraat). ’t Zand wordt aangemerkt als startbuurt.

Op zo’n 9100 woningen lagen in juni 2021 zonnepanelen.

foodtrucks, film kijken bij de Verkadefabriek en een inspirerende

Daarmee liggen er op 19,5% van de woningen zonnepanelen.

winkel- en horecaroute langs lokale ondernemers in de stad.

Het aantal bedrijven en organisaties dat zonnepanelen heeft

Eind 2021 levert de gemeente ’s-Hertogenbosch de TVW 1.0
aan bij het Rijk. De TVW moet minimaal 1 x in de 5 jaar worden

geplaatst steeg naar 400. Dit betreft 6,5% van het aantal utili-

Het festival begon met een inspirerende Zero Waste Tour door

geactualiseerd. In de tussentijd blijft de gemeente het belang

teitspanden. En op zo’n 950 overige locaties, zoals schuurtjes,

het stadshart van Den Bosch. Bij de opening in Bij Katrien wa-

onderstrepen van energie besparen door te isoleren. Verder is

overkappingen en schuren liggen zonnepanelen.

ren o.a. Wethouder Duurzaamheid Mike van der Geld,

energie slim gebruiken en duurzaam opwekken ook van belang.
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RREW-cadeaubonnen

“We willen nu passende ondersteuning bieden aan inwoners

Wat is er aan de hand?

die in de problemen dreigen te komen. Tegelijk willen we voor

Er is sprake van een uitzonderlijke situatie op de energiemarkt.

alle inwoners naar onze toekomst kijken. Samen moeten we

De energieprijzen, en in bijzonder die van gas, zijn in de afgelopen

bezien hoe we huishoudens die met minder geld moeten rond-

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft subsidie aangevraagd

maanden fors gestegen. Daarom heeft het Rijk de energie-

komen, kunnen betrekken in deze energietransitie.

en toegekend gekregen van het Rijk voor de Regeling Reductie

belasting verlaagd. Daarnaast krijgen huishoudens met een

Want besparen en opwekken van energie is goed voor ieders

Energiegebruik (RREW). Hiermee kan de gemeente huurders

laag inkomen volgend jaar een extra bijdrage van het Rijk.

portemonnee, en voor een fijne en duurzame leefomgeving.

en eigenaar-bewoners stimuleren om energie te besparen

Voor een aantal huishoudens stijgt de energierekening echter

Daar werken we met elkaar naartoe door ook aanvullend in

in hun woning. Zo wordt de uitstoot van CO-2 verminderd

zo veel, dat ze moeite krijgen met het betalen ervan. Deze huis-

te zetten op energiemaatregelen voor iedereen.”

en de woonlasten verlaagd.

houdens willen we ondersteunen.

Deze subsidie is in eerste instantie gebruikt om huurders

Wat gaan we doen?

bovendien al gebruik maken van subsidies voor duurzame

een cadeaubon van 70 euro te sturen waarmee ze energie-

Eerste Hulp bij Geldzaken is hét loket van de gemeente

maatregelen via Brabant Woont Slim (BWS). En energieadvies

besparende producten kunnen aanschaffen. Meer dan 40%

’s-Hertogenbosch voor inwoners met zorgen en vragen over

aanvragen bij 073 Energie. Aanvullend daaraan werken we

van de huurders in de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft

geldzaken. Door mee te kijken naar de financiële situatie,

aan een besparingsprogramma waarmee we inwoners

inmiddels de cadeaubon ingewisseld. Tot nu toe zijn de

kunnen we maatwerkadvies en -ondersteuning geven. We

ondersteunen bij duurzame oplossingen in en aan hun

ledlampen het meest besteld.

vinden het belangrijk dat iedere inwoner rond kan komen. De

woning. We zullen daarin ook het geld die het Rijk beschikbaar

ondersteuning van het Rijk voor de stijgende energiekosten,

stelt, betrekken. Voor de grotere maatregelen werken we

helpt daarbij. We roepen inwoners die problemen hebben

samen met de Bossche woningcorporaties.

We delen tips om energie te besparen. Inwoners kunnen

Eerste Hulp bij Geldzaken voor
de energierekening

op, om op tijd aan te kloppen bij Eerste Hulp bij Geldzaken.
Wethouder Huib van Olden: “Een aantal inwoners kan in de

Belangrijke stap

knel komen door de hoge energierekening. Het kan en mag niet

Door de combinatie van financieel advies en ondersteuning

zo zijn dat inwoners hierdoor niet meer hun boodschappen

én tips voor duurzamer gebruik van de woning, maken we een

De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt zich zorgen om de groep

kunnen betalen of schulden krijgen. We laten hen niet in de kou

belangrijke stap als het gaat over het aanpakken en voorkomen

inwoners die te maken krijgt met een stijgende energiereke-

staan en willen hen ondersteunen Bij Eerste Hulp bij Geldzaken

van energiearmoede.

ning en die niet in staat zijn deze te betalen. Vanuit het Rijk is

kijken we naar de persoonlijke situatie en zorgen we voor een

een aanvullende compensatie beschikbaar voor inwoners met

oplossing op maat.”

een laag inkomen. Voor een groep inwoners is dit mogelijk niet
voldoende om de hogere energierekening te kunnen betalen.

Dubbel duurzaam

Daarom roepen we inwoners die problemen hebben met het

Om een vuist te maken tegen energiearmoede moeten we

betalen van hun energierekening op om zich te melden bij

inwoners ook helpen keuzes te maken die over een tijd werken.

Eerste Hulp bij Geldzaken. Samen kijken we naar oplossingen.

Wethouder Mike van der Geld (Duurzaamheid):
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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Waardebehoud
van grondstoffen

gerecycled, de rest wordt verbrand. Door nieuwe hoogwaar-

samenwerken. Juist om innovatieve oplossingen voor maat-

dige toepassingen te vinden voor gerecycled plastic willen de

schappelijke vraagstukken te bedenken en uit te voeren. En

betrokken partijen dit percentage een stuk hoger krijgen.

belangrijk, met onderwijs en de omgeving stimuleren we

Gerecycled plastic zou dan een meer waardevolle grondstof

samen talentontwikkeling en bewustwording.” Gedeputeerde

worden, waardoor er een stimulans ontstaat om meer afge-

Anne-Marie Spierings (Milieu) vult aan: “Er zit enorm veel poten-

dankte kunststoffen te recyclen.

tie in het hergebruik van materialen, waaronder kunststof. In
het project wordt ook gekeken naar hoe de brug zelf uiteindelijk
weer gerecycled kan worden. Wij verwachten dan ook dat de
resultaten veel breder toepasbaar zijn.”

Samen een duurzame brug bouwen
Gerecycled plastic
De 3D-geprinte brug van gerecycled plastic kan een oplossing
Vijf partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid

bieden voor het afvalprobleem door het opnieuw gebruiken van

slaan de handen ineen om nieuwe toepassingen te vinden

laagwaardig plastic. De betrokken partijen starten met inbreng

voor gerecycled plastic. Door middel van de uitdaging van

van hun eigen expertises nu het onderzoek om te ontdekken

een 3D-geprinte brug willen zij kennis en ervaring opdoen

wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van technologie en

met het hergebruik van plastic voor hoogwaardige producten.

materiaal. Dit onderzoek vindt plaats in het zogenaamde Inno-

De provincie Noord-Brabant, gemeente ’s-Hertogenbosch,

vatie Kwartier in de Bossche Spoorzone. Over ongeveer twee

Avans Hogeschool, Sparkling Plastic en SPARK Makers Zone

jaar hopen de betrokken partijen samen de brug te openen.

tekenden hiervoor op 6 november de overeenkomst.
Wethouder Duurzaamheid van ’s-Hertogenbosch, Mike van der
Jaarlijks wordt in Noord-Brabant circa 280 kton kunststof-

Geld: “Dit onderzoeksproject past in een duurzame wereld.

materiaal afgedankt. Slechts 13% van dit materiaal wordt

Heel mooi en belangrijk hierbij dat onderwijs en bedrijven
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 Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek staat

stoot en met minimale geluidsoverlast. Ook willen we optimale

onze ambitie verwoord en ook welke acties hierbij horen.

bevoorradingsstromen. Met zo min mogelijk hinder van vracht-

We pakken de acties op samen met onze partners.

wagens en bestelbussen in de openbare ruimte.

Duurzame
mobiliteit

Bossche Green Deal:
Zero Emissie Stadslogistiek

Bewust Bestellen
’s-Hertogenbosch gaat voor een leefbare gemeente waarin alle

Op 15 oktober tekenden wij samen met 30 partners de Bossche

vervoer slim, schoon en veilig is. Schone en slimme bevoorrading

Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek. Om te zorgen dat

van onze binnenstad is hierbij een belangrijk thema. Eén van

iedereen fijn kan wonen, leven en werken in onze binnenstad,

de actiesporen uit de “Bossche Green Deal: Zero Emissie

gaan we voor schone bevoorrading. Dus zonder uitstoot en

Stadslogistiek richt zich op het bewuster bestellen door

met minimale geluidsoverlast. Ook willen we optimale bevoor-

consumenten in de binnenstad.

radingsstromen. Met zo min mogelijk hinder van vrachtwagens
en bestelbussen in de openbare ruimte. Onze uitdaging blijft

Waarom willen we dit?

om steeds de balans te zoeken tussen de bereikbaarheid van de

We hebben een prachtige binnenstad. Met mooie steegjes,

binnenstad en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

monumentale gebouwen en veel bewoners, winkeliers, bedrijven
en horeca. Om te zorgen dat iedereen hier fijn kan wonen, leven
en werken, gaan we voor schone bevoorrading. Dus zonder uitVOORTGA 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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Hoe doen we dit?

Voor de wijken West en Binnenstad deden we dit eerder. In deze

De pilot is succesvol verlopen en de resultaten zijn goed en

We maken inwoners bewust van hun eigen rol in dit proces. Dit

wijken zijn in december 2020 de wijklaadplannen al vastgesteld

dus krijgt de pilot een vervolg met meer sensoren voor nog

doen we door ze tips te geven hoe ze zelf bewust hun producten

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

meer informatie.

kunnen bestellen en er bijvoorbeeld voor te kiezen om hun pakketjes te laten bezorgen bij een pakketpunt. Een logische tijd

De nu vastgestelde wijklaadplannen zijn voor alle wijken en dor-

om deze campagne te starten is de decembermaand. Met hulp

pen. Zo maken we proactieve plaatsing van laadpalen mogelijk.

van Sinterklaas en de Kerstman hebben we geprobeerd inwo-

Door het aantal laadplekken net iets voor te laten lopen op de

ners te prikkelen om lokaal te kopen of bewust te bestellen.

vraag, faciliteren we elektrisch rijden. Meer informatie op
www.denbosch.nl/laadpalen

Wijklaadplannen

Op 18 november ontvingen wij de Elektrisch Vervoer Award
(EV-award) voor de regio Zuid. We ontvingen deze Award van
het Expertisecentrum Regionale Aanpak Laadinfrastructuur
Zuid (RAL-Zuid) omdat we voorop lopen in laadinfrastructuur
en het stimuleren van elektrisch vervoer. Met name werd onze
aanpak voor elektrisch rijden en laden, die we samen met bewoners opstelden, hierin genoemd. En daar zijn we trots op!

Bekijk de website

Vervolg succesvolle pilot
slimme wegdeksensoren
Het college heeft wijklaadplannen vastgesteld voor alle wijken
en dorpen. Daarin zijn de locaties opgenomen waar in de

Een jaar lang testten we in ’s-Hertogenbosch slimme wegdek-

komende jaren laadpalen en deelauto’s kunnen komen.

sensoren. Deze sensoren leverden ons informatie over

Inwoners hebben via een interactieve kaart gereageerd op

verkeersstromen en andere factoren die van invloed zijn op

de beoogde laadplekken en suggesties gegeven voor plekken.

het verkeer. Zoals temperatuur en neerslag. Dit deden we
vanuit het landelijke programma ‘Mobility Lab’. Samen met
startup StreetSense-wegdeksensoren van Mobility Sensing.
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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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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www.denbosch.nl/nl/duurzaam
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