
 

 

 
 
 

Het familie-evenement DuurSaam Engelen-Bokhoven/Dorpstafel 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 1 september 2013 vond het familie-evenement DuurSaam Engelen-Bokhoven/Dorpstafel 
2013 plaats. Het evenement is voortgekomen uit de wens van een aantal inwoners uit het 
dorp om hun medebewoners te informeren over een duurzame samenleving en te inspireren 
om hier deelgenoot van te worden. Er is al snel besloten om duurzaamheid in de breedste 
zin van het woord te benaderen en het geheel op te zetten in vijf thema’s, te weten 
gezondheid, voedsel, saamhorigheid, wonen en mobiliteit. De verantwoordelijkheid en 
uitvoering van ieder thema is verdeeld naar expertise van de groepsleden. Met de groep als 
geheel zijn alle plannen opgesteld en uitgewerkt en dit heeft geresulteerd in een 
enerverende dag. 
 
 

Wethouder opent DuurSaam 

Engelen – Bokhoven in stijl. 



 

 
Maar DuurSaam Engelen-Bokhoven was meer dan het evenement alleen. Gedurende een 
half jaar is de groep door middel van diverse activiteiten bezig geweest inwoners te 
informeren en te inspireren. 
Zo zijn er vanuit het thema Gezondheid inwoners opgeroepen om mee te doen met ‘1000 
kilo minder vet’. Tijdens dit programma, bestaand uit o.a. hardloopclinics en 
voedingsadviezen, werden mensen uitgedaagd om af te vallen door te bewegen. De wens 
om met zijn allen in totaal 1000 kilo af te vallen in Engelen en Bokhoven is niet bereikt. Eén 
deelneemster volgt de adviezen en trainingen nu nog steeds met veel voldoening.  
 
Thema Wonen heeft zich hard gemaakt voor de DuurSame fietsroute. De route is uitgezet 
langs allerlei plekken in Engelen en Bokhoven waar reeds duurzame maatregelen getroffen 
zijn, zoals zonnepanelen en moestuinen. Van te voren konden inwoners opgeven welke 
maatregelen zij graag aan geïnteresseerden wilden laten zien, zodat deze in de route 
konden worden opgenomen. De fietsroute is nog steeds beschikbaar via 
www.duursaamengelenbokhoven.nl .  
 
 
Saamhorigheid wilde alle thema’s met elkaar verbinden en koos ervoor om duurzame 
ideeën van alle inwoners te gaan verzamelen. De DuurSame Ideeënkaart is huis-aan-huis 
verspreid en op diverse plaatsen in de dorpen onder de aandacht gebracht. Met behulp van 
de kaart werden inwoners geprikkeld om na te denken over de dingen die zij al doen of 
zouden kunnen doen om tot een duurzamere samenleving te komen. Alle ideeën zijn 
verzameld en er is getracht mensen met 
vergelijkbare ideeën bij elkaar te brengen, 
zodat ze mogelijk uitgevoerd kunnen 
worden. Want samen bereik je meer dan 
alleen. De DuurSame Ideeënkaarten zijn 
daarnaast ook nog in de klassen op scholen 
onder de aandacht gebracht. Kinderen zijn 
de toekomst en het is mooi als zij hun ouders 
op duurzame ideeën kunnen brengen. 
Daarnaast konden ze zo vast oefenen op 
vragen die ze bij de Ren-je-rot-quiz tijdens 
het evenement zouden kunnen krijgen.  
 
 

En toepassen bij het DuurSaam 
Knutselen. Waar kinderen werden 
uitgedaagd om van kosteloos materiaal 
hun ‘huis van de toekomst’ te maken.  
 
Binnen mobiliteit was weinig activiteit 
in aanloop naar het evenement, maar 
op 1 september bleek dat er veel 
interesse voor elektrisch rijden was. De 
lokale leveranciers van elektrische 
fietsen kregen veel belangstelling. Op 
segways kon een oefenronde gemaakt 

worden en de mogelijkheden voor elektrische auto’s liepen van personenwagen tot bus en 
zelfs de vrachtwagen voor afvalinzameling. In het personenvervoer wordt nog gewerkt aan 
de mogelijkheid om elektrische deelauto’s in Engelen te krijgen.  
 
Voedsel heeft, met name via social media, aandacht gevraagd voor voedsel van het seizoen 
en van lokale boeren. Dit om te stimuleren na te denken over wat men consumeert en in 
welk jaargetijde. Daarnaast zijn twee belangrijke voordelen benoemd: beter voor het milieu 
en het in stand houden van plaatselijke ondernemers. 
 
 

http://www.duursaamengelenbokhoven.nl/


 

 
Het vervolg: 
Tijdens het organiseren van het evenement DuurSaam Engelen-Bokhoven, met alle 
activiteiten daaraan vooraf, zocht de groep naar iets tastbaars om de inwoners na te laten. 
Iets duurzaams en educatiefs. En kwamen zo op het idee van de Energietuin.  
De Energietuin is een blijvende opstelling met een fietslaadpaal op zonne-energie en een 
overkapping vol energieopwekkende en –besparende middelen. Deze wordt in fasen 
gerealiseerd op het Engelerpark. De fietslaadpaal is tijdens het evenement officieel geopend, 

de andere onderdelen volgen. 
Bij deze Energietuin worden 
door de Grontmij lespakketten 
voor scholieren ter beschikking 
gesteld. De fietslaadpaal van 
Eco-tap is mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van 
Samen Duurzaam Verder. 
Tevens zorgde Samen 
Duurzaam Verder voor de 
prachtige duurzame truck, 
welke als podium en 
ontmoetingsplek tijdens het 
evenement diende.  
 
 
 

 
Het tweede tastbare is een idee dat gevormd is na de verkiezing tot het “Beste duursame 
idee van Engelen en Bokhoven”. Het beste idee is namelijk om te zoeken naar een 
mogelijkheid om streekproducten makkelijker beschikbaar te maken voor inwoners van 
Engelen en Bokhoven. Men moet nu diverse boerenbedrijven af om aan de gewenste 
producten te komen en niet iedereen heeft de mogelijkheid deze ronde te maken. Om meer 
mensen te kunnen voorzien in de behoefte producten uit directe omgeving te gebruiken, is 
het idee ontstaan om een elektrische SRV-wagen in te zetten, die het liefst in de avonduren 
gaat rijden, omdat veel mensen overdag naar hun werk zijn. Deze wagen zou gerealiseerd 
kunnen worden door mensen uit de Weener Groep.  
 
Tot slot. Het draaiboek en de ervaring voor het organiseren van een evenement zoals dit is 
beschikbaar. De social-media, website en mail worden nu op non-actief gezet, maar blijven 
voorlopig beschikbaar zodat anderen het kunnen overnemen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

Zonder sponsoren had de dag niet kunnen plaatsvinden. Gemeente ’s-Hertogenbosch, 
hartelijk dank voor de ondersteuning voor en tijdens het evenement en Rabobank in het 
bijzonder voor het mede mogelijk maken van de proefopstelling, welke vanaf heden 
‘Energietuin’ genoemd zal worden. 

 

een burgerinitiatief door en voor inwoners Engelen en Bokhoven 

Met trots hebben wij dit gedaan:   
Boven links: Marie Louise Dartee, Jeroen Walschots,  Els Roest,  John Cornelissen  
Onder links: Wylfries Saebu, Pieter Kemps, Nelly Hofman, Margo van den Oord, 
Janneke van Bakel, Jan-Peter Elkhuizen 


