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Eerste editie Future Green City College tour in Den Bosch

'Wacht niet te lang, ga
circulair aan de slag!'
Bijna 200 studenten zitten, samen met professionals, in De Deel, de fraaie grote
collegezaal van de Has Hogeschool in Den Bosch. Hier vindt de eerste editie van
de Future Green City College tour plaats, een initiatief van Stadswerk,
branchevereniging VHG en acht hogescholen om studenten en het professioneel
werkveld te verbinden. In Den Bosch staat circulaire economie centraal.
zonder dat we de kosten en waarde wisten. Mensen
blijken ze meer waard te vinden dan ze kosten om te
bouwen. Dan heb je een interessant businessmodel.
We moeten bedrijven prijzen die circulair en duurzaam werken, hoe hard ze zich daarvoor zelf ook al
op de borst kloppen. Het verhaal moet zoveel meer
verteld worden! We zijn nog zo weinig duurzaam
bezig, dat er niet over vertellen een grotere schande is
dan niet duurzaam zijn.'

'De openbare ruimte
is nu één groot
milieudelict'

D

e studenten kijken geboeid naar het podium
waar journaliste Katja Keuchenius de College
tour interviewgast Onno Dwars, directeur van
Ballast Nedam Development, ondervraagt. Het
onmogelijke mogelijk maken is zijn drive. 'Een dag
heeft 24 uren. Als je die gebruikt om te proberen,
gaan er ook dingen goed. In de bouwwereld kun je
niet alleen blijven doen wat gevraagd wordt, dan blijf
je hangen. We gingen energieneutrale huizen bouwen
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Ambities omhoog trekken
Dwars vindt CO2-uitstoot het grootste thema voor de
komende jaren. 'De openbare ruimte is nu één groot
milieudelict. We vervuilen onze samenleving dusdanig
dat het raar is dat er geen wetten zijn om die uitstoot te
verbieden. We zijn te lief voor de gebouwde omgeving,
voor huiseigenaren, beleggers en woningcorporaties.
Te vaak hoor ik: ”opdrachtgevers willen niet circulair‛‛.
Ga dan in gesprek en leg uit wat er kan. Trek samen

ambities omhoog.’ Dwars is een lenig denker. ’De overheid vindt dat we nieuwe huizen moeten bouwen.
Maar we hebben nog nooit met zo weinig mensen per
woning geleefd. Moeten we dan niet gewoon met meer
mensen in een huis gaan wonen? Laat de overheid
liefde centraal stellen in beleid. En daten stimuleren!’
Ondanks de hilariteit in de zaal, is Dwars stellig: ‛Durf
als overheid nou eens op deze manier te denken. Staar
je niet blind op het probleem, maar kijk naar de oorzaak! Alleen dan kom je bij de beste oplossing. Wij
bouwen huizen met schonere lucht en autoloze wijken.
Dat gaat niet vanzelf. Door het te doen, versnellen we
het proces. Ook jullie hebben zoveel mogelijkheden het
verschil te maken. Samen komen we verder!’

Iets unieks vanuit de beperking
Als het applaus verstomt, nemen Willem van de Ven en
Hoki Fo van de gemeente Heusden het stokje over.
Heusden wil van gas los, maar er zijn evenveel ambities
als vragen. De studenten en aanwezige professionals
gaan meedenken richting oplossingen in een ontwerp-

MEET THE NEXT GENERATION!
De jeugd heeft de toekomst. Laat u inspireren door de
frisse, onbevangen en originele kijk van studenten op de
Future Green City. Neem deel aan een van de komende
sessies van de Future Green City College tour bij u in de
buurt. Dat kunt u direct meenemen in uw werk aan de
stad met toekomst. Op www.stadswerk.nl/agenda vindt u
het volledige tourschema vinden en kunt u uzelf opgeven.
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atelier. Ze verzamelen zich rondom zes flipovers met
deelvragen. Die staan na amper 20 minuten vol tips.
Na een korte pauze nemen Sander Rombout van Copijn tuin- en landschapsarchitecten en Irene Robberegt
van Antea Group de studenten mee de werkpraktijk in.
Sander vertelt hoe Copijn, voornamelijk door hergebruik van materialen, circulariteit toepast in de praktijk, Irene hoe ze bedrijven beweegt circulair te werken. Dan is het weer de beurt aan Willem en Hoki die
alle tips uit het ontwerpatelier terug hebben gebracht
tot de kern. ‛Jullie belangrijkste tip is: wacht niet te
lang! Ga aan de slag. De samenleving gaat van gas los,
het gaat gebeuren. En als je dat doet, neem dan alles
tegelijk mee: hittestress, klimaatadaptatie, groen. Wij
beloven jullie dat we dat gaan doen: we gaan aan de
slag!’

