KICK-OFF BIJEENKOMST

DEN BOSCH
27 MEI 2021 @ ZOOM

Dankwoord
Bij deze ontvangen jullie een impressie van de kick-off van De Groene
Plaatsmakers Den Bosch. Wat fijn dat jullie er bij waren! Hartelijk dank voor het
meedoen, de betrokkenheid, jullie ideeën en actieve bijdrage.
Na de kick-off zijn er al mooie vervolgafspraken en acties tot stand komen. Samen
hebben we een goede basis gelegd om met elkaar op expeditie te gaan, te kijken
naar wat wél kan, nieuwe wegen te bewandelen en te verbinden wat er al is. Zodat
we met elkaar de weg vrij kunnen maken voor de ideeën en initiatieven van
jongeren voor een groen, gezond en duurzaam Den Bosch.
Het team achter De Groene Plaatsmakers
Alice Korsch, Roos Sohier, Sanne Hiemstra en Rob Wolters

Opening
Onze eerste buitenspeelherinneringen
brengen ons terug naar het belang van
groene omgeving.
Mike van der Geld, wethouder
duurzaamheid, leefomgeving en cultuur
vertelt dat sinds zijn jeugd veel
achtertuinen versteend zijn geraakt.
"Dit proberen we als gemeente flink tegen
te gaan. Tegels eruit om die grasvelden en
planten weer terug te brengen."

Buitenspelen

Onze leukste herinneringen!
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Bouwen

Verdwalen

Vies worden

In het nieuws

De relatie tussen natuur en onze gezondheid is zichtbaar

De Groene Plaatsmakers
Samen met jongeren maken we Den Bosch

en leveren een betekenisvolle bijdrage aan
Een gezondere leefomgeving voor alle inwoners
Talentontwikkeling van jongeren
Versterken van de sociale cohesie
Verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving

(klimaatadaptief, hittebestendig, biodiversiteit)

Kansen & partners
in beeld

Welke kansen zie jij voor
De Groene Plaatsmakers
in Den Bosch?
Kees Konings
Auto's in de stad vragen erg veel ruimte. Bij
de inrichting van de openbare ruimte gaat
dat vaak ook ten koste van het groen. Minder
auto's en aandacht voor andere manieren
om jezelf te verplaatsen zou goed zijn.
Laura Nales
Een upgrade van de Oosterplas.
Tommy Hendriks
Er zijn heel veel eentonige stukjes Groen in
Den Bosch, in buurten is ervoor gekozen voor
vergroening in de vorm van gras of een
haagje. Dit kan veel beter en diverser en
wilder. Dus geen nieuwe plekken voor natuur
maar upgrade van bestaande.
Monique van Dam
mooi combi hangjongeren - sporten - groen:
zelf de groene sportplaats ondernemen.

Brainstorm

Stijn Mertens
Ik ben samen met Paulien Doedée bezig met
het ontwikkelen van een 'Nieuwe Wereld' Een
voedselbos, waarin ook gewoond en gewerkt
kan worden en waar we een hoge diversiteit
van natuur én mensen willen samenbrengen.
Jongeren daarbij betrekken ligt voor de hand.
Anne Verhulst
Hangjongeren die een doel krijgen,
ontdekken dat ze iets kunnen doen voor de
wijk/toekomst en ook ontdekken wat hun
talent(en) zijn, in bijdragen aan het grotere
geheel. Van 'er is niets meer te doen' naar
hoop voor de toekomst.
Zoe van de Beek
Samenwerkingen met organisaties waar veel
jongeren interesse in hebben.
Annemarie Voorsluys
Verbinding met het voortgezet onderwijs!
Integratie in curricula.

Wim Ruis
Samenwerking met jongerencommunity in
van Gogh NP i.o. . We zijn daar als Van Gogh
pioniers jongeren actief aan het betrekken bij
het werken aan het landschap van de
toekomst.
Alex van Roosmalen
- Een actiegerichte samenwerking tussen
jongeren realiseren om nieuwe duurzame
projecten op te richten.
- Een versterkte positie van jongeren in de
gemeente op gebied van duurzaamheid.
- Persoonlijke professionele ontwikkeling.
Sam van Beek
De kansen die ik zie is vooral de
samenwerking. Iedereen heeft zijn eigen
expertise en kunnen we op deze manier
samenbrengen.
Raoul Beckers
Samenwerken in projecten om te vergroenen.
Met Young Changemakers en met onze
beleidsmedewerkers. Andere: aansluiten bij
Duurzaam Netwerk.

Uitgelicht

Hangjongeren actief betrekken
Jongeren écht in positie brengen

Actiegericht: niet
praten maar doen!
Samenbrengen en samenwerken

Welke kansen zie jij voor
De Groene Plaatsmakers
in Den Bosch?
Tessa Eijkelenboom
Een groener Den Bosch. Meer natuur in en
om de stad. Jongeren naar buiten trekken op
basis van hun behoefte mbt natuur en
gezondheid.
Bart Wellens
Heel veel jeugd van leeftijd 5 tot en met 18
vanuit met name de binnenstad en zuid die
meer moeten buiten spelen.
Saskia Nieuwkoop
Energietuinen realiseren, samen met
buurtbewoners
Maurits Leuver
Meer buurttuinen zoals in Van
Noremborghstraat.

Brainstorm
Jeroen van Lente
- (kleine) voedselbossen in wijken
- Straten toegankelijk maken voor langzaam
verkeer (fietsers en voetgangers) en auto's
alleen zien als 'gasten'.
Maaike Abbring
Samenwerkingen aangaan met middelbare
scholen om mensen van jonge leeftijd bewust
te laten worden van duurzaamheid en de
kansen die er zijn hierin.
Miek van den Ham
Aanhaken op subsidie groene schoolpleinen,
urgentie "kweken" mbv BrOSaansluiten op
visie positieve gezondheid van gemeente:
omgeving is pijler! Aanhaken bij gezonde
wijkplannen
Mylène Hermse
Kleinere initiatieven voor een
duurzamer/groener De Bosch een echte
plaats geven / laten groeien

Judith Piek
Aansluiten bij bestaande projecten/
programma's en samenwerken. Bv nature
bits, van Gogh Nationaal Park i.o., meehelpen
bij 'werving' jongeren, rol misschien bij mee
organiseren voedselbosjes/ tiny forest..., rol
spelen bij Jong Leren Eten
Kiki Ritmeijer
Bijdragen aan de collectieve bewustwording.
Paulien Doedée
Het vormen van een collectief / platform waar
een vertaalslag wordt gerealiseerd tussen
initiatief en praktijk en waarin er nagedacht
wordt over de investering die een individu
doet m.b.t. tijd voor duurzaamheid.
Martin Hol
Het is een zeer kansrijk initiatief om jongeren
te betrekken bij de ontwikkeling van de plek
waar ze wonen. Vanuit Huis73 zie ik kansen
om samen met jongeren te werken aan bv
een Kennishub en het starten van een
(digitale) community

Uitgelicht

De auto te gast:
meer ruimte voor groen
Buurttuinen en voedselbossen
Meer plekken om buiten
te kunnen spelen

Nieuwe en bestaande initiatieven

een plek geven

Een groener
Den Bosch

Hoe kan jij / jouw
organisatie bijdragen aan
De Groene Plaatsmakers?

Opbrengsten

Sam van Beek
Door Faunatorens te bouwen.

Mylène Hermse
Innovatieve oplossingen bedenken voor
problemen binnen Den Bosch en de stem
van jongeren laten horen.

Jeroen van Lente
Samen met mensen in de wijk een
voedselbos(je) aanleggen en onderhouden.

Tessa Eijkelenboom
Inzicht in de behoefte van jongeren in en om
Den Bosch.

Annemarie Voorsluys
Ik zou erg graag via Young Innovators met
jullie verbinden! YI is een programma voor
het voortgezet onderwijs waarin jongeren
werken aan echte vraagstukken uit de stad,
bijv voor vergroening en hittestress. Werkt
vanuit systeeminnovatie methodiek.

Bertus Rosier
Avans studentenproject in vierdejaarsminor
'Emerging Technologies Playground'

Anne Verhulst
Meedenken met jullie. Evt jongeren vanuit ggz
koppelen aan de groene plaatsmakers.

Monique van Dam
Jongeren die actief willen blijven na projecten
verbinden met de One World Citizens
jongerencommunity. Ook met jongeren uit
andere landen.
Paulien Doedée
Organisatie / ontwikkeling van een
voedselbos die gekoppeld is aan lokale
duurzame initiatieven, de individu die 'wat wil
doen' voor groen, lokale ondernemingen etc.

Paul van der Velden
Meewerken aan de realisatie van De Groene
Plaatsmakers. Vanuit verschillende
perspectieven de doelstellingen realiseren.

Tommy Hendriks
Koppeling met gemeente - koppeling met
jongeren en ik zou graag een dagje mee
komen vergroenen.

Miek van den Ham
Cijfers, lobby/advies groene wijk (in
wijkplannen), groene schoolpleinen (in
schoolbeleid), ontwikkeling moestuinen met
wijkbewoners en welzijn samen.

Paul van der Velden
Kijken of we de effecten kunnen meten vanuit
Positieve Gezondheid.

Uitgelicht

Onderbouwen van het belang
voor een groene gezonde omgeving

Zorgen dat studenten
kunnen bijdragen

Verbinding van
jongeren in een lokale
community

Samen met inwoners in
de wijk aan de slag

Hoe kan jij / jouw
organisatie bijdragen aan
De Groene Plaatsmakers?
Saskia Nieuwkoop
Niet alleen erover dromen, maar gewoon
doen: Samen met andere bewoners hebben
we daadwerkelijk een plan voor een
Energietuin gemaakt en ingediend bij de
gemeente.
Alex van Roosmalen
- Samenwerken met het netwerk van One
World Citizens
- Mijzelf inzetten als denkkracht en
uitvoerende kracht om mee te helpen bij
nieuwe projecten van jongeren.
Raoul Beckers
Aanhaken op andere initiatieven en daarmee
verbindingen leggen.

Opbrengsten

Martin Hol
Wij kunnen debat en informatiesessies
faciliteren en stimuleren voor dit doel.
Groene Kennismakers in contact brengen
met jongeren die we nu al bereiken middels
andere programma's die we aanbieden voor
deze doelgroep.
Annemarie Voorsluys
Young Innovators zou kunnen bijdragen aan
de inventarisatie van behoeften van jongeren,
door via het onderwijs hen te bereiken.
Jasperina Venema
Kennis over belevingsgericht groen vanuit
NFH en gewoon groen maken vanuit van
Helvoirt Groenprojecten :-)

Heb jij één van deze
dingen opgeschreven?
Laat het ons nog even
weten.

Anoniem
Bij de ontwikkeling van onze plannen willen
we heel graag verschillende generaties
betrekken. Dus daar willen we zeker ook
jongeren bij betrekken. Generaties mengen
zich m.i. veel te weinig in de maatschappij
terwijl dat juist zo belangrijk is.
Anoniem
verbinden van projecten en zo versterking
van de projecten, Groen, gezondheid,
welbevinden, mentale gezondheid... wijk en
buurtwerk.... er komt zoveel samen binnen
deze thematiek....
Anoniem
Stukje begeleiding of inspiratie voor de
jongeren, in de vorm van bv workshops of
webinar.
Anoniem
Helpen met brainstorms, met nieuwe
inzichten komen.

Uitgelicht

Groene Kennismakers
& Groene Plaatsmakers
bij elkaar bengen

Verschillende
generaties verbinden

Begeleiding, inspiratie, workshops
& brainstorms organiseren

Ondersteunen van de
projecten van jongeren

Uitkomsten & afspraken
break-out rooms
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Rob Wolters:
Koppeling leggen naar Intratuin
netwerk en helpen opschalen
initiatief.

Groep 1

Adtje voor een
plantje

Rob Wolters:
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Roos Sohier:
Contact leggen met
Mariapaviljoen in Den Bosch

Annie van Genu
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Misschien is het
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t
te kijken waar jo
ngeren hun
bijbaantjes hebb
en en daar een
link mee leggen.

Wim Ruis:
IVN Programma Jo
ng Leren
Eten kan wellicht
wat
financieren

Facilitator: Roos Sohier, De Groene Plaatsmakers
Studenten: Mylene Hermse, Isobel Huisman, Ilse Gaasenbeek, Sera Altenburg.
Deelnemers: Alex van Roosmalen (ONE WORLD Citizens), Jasper Gruiters (Beleidsmedewerker Positieve Gezondheid, gemeente 's-Hertogenbosch), Geertje de Bruin (GGD Hart voor
Brabant), Rob Wolters (Nature For Health), Wim Ruis (IVN en Van Gogh NP i.o.), Annie van Genugten (Calei Consulting), Stijn Mertens (Stiny House & Minitopia).
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Bart Wellens:
Jeugdleden inze
tten om ingrepe
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in het terrein te
onderbouwen.

Groep 2

Jasperina Venema: Kan helpen
insteken op de kwaliteit van
het groen

Gezondheid, sporten en
natuur bij de Oosterplas

William Jans:
Rondje Oosterplas met de
ontwerper en beheerder van de
gemeente.

Paulien Doedée: Kennis en
inspiratie delen over de aanleg
van een voedselbos.

Facilitator: Sanne Hiemstra, De Groene Plaatsmakers
Studenten: Laura Nales, Maaike Abbring, Maurits Leuver, Tessa Eijkelenboom, Zoë van Beek.
Deelnemers: Mara van Eijndhoven (Jongerenambassadeur Duurzaamheid), William Jans (Landschapsarchitect, gemeente 's-Hertogenbosch), Miek van den Ham (GGD Hart voor
Brabant), Bart Wellens (voorzitter s.v. BLC), Anne Verhulst (Pedagoog en coach), Jasperina Venema (Nature For Health en Van Helvoirt Groenprojecten), Paulien Doedée (Doedee
Design), Saskia Nieuwkoop (Bestuur Wijk Sparrenburg).
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Groep 3

Spaarboek Permacultuur
& Biodiversiteit

Paul van der Veld
en:
Taalgebruik aan
passen naar de
doelgroep door
de kinderen er z
elf
bij te betrekken
.

Sam van Beek: Kan verbinding
leggen met Kleefkracht om
stickers te drukken.
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Judith Piek: Hulp bij contacten
met voedselbossen en andere
initiatieven.
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Kiki Ritmeijer: Meedenken
voor een pilot onder
basisschool kinderen.

Facilitator: Alice Korsch, De Groene Plaatsmakers
Studenten: Nick Ligtelijn, Jasmijn Schol, Sjoerd Steenkamp, Christian Bos, Tara Bruggink.
Deelnemers: Jeroen van Lente (Grafisch vormgever), Monique van Dam (ONE WORLD Citizens), Timo Lam (Stagiair Provincie Noord-Brabant), Judith Piek (IVN Jong Leren Eten), Paul van
der Velden (Nature For Health), Martin Hol (Huis 73), Kees Konings (Ecoloog, gemeente 's-Hertogenbosch), Sam van Beek (initiatiefnemer Faunatoren), Kiki Ritmeijer (LAKS).

Contact
E: degroeneplaatsmakers@gmail.com
Teamcoördinator - Alice Korsch
alicekorsch@gmail.com / 0639203903
Programmaleider - Roos Sohier
roos@plaatsmakers.com / 0621631076

@degroeneplaatsmakers

De Groene Plaatsmakers

