
AANKONDIGINGSBERICHT 

Duurzaam Weekend 9-11 oktober Den Bosch gaat digitaal 

Dit jaar organiseren we op 9, 10 en 11 oktober het Duurzaam Weekend in Den Bosch. Dit 
doen we in een wat andere vorm dan gehoopt. De fysieke vorm, die we eerste voor ogen 
hadden, is vanwege de recent aangescherpte landelijke coronamaatregelen omgezet naar 
een volledig digitaal en online evenement. In de vorm van livestreams.  

Het gehele programma zenden we uit via onze website, onze Facebookpagina en ons 
YouTube kanaal. Bekijk hieronder het programma! 

 

Duurzaamheid hoog op de agenda 

Ondanks de lastige tijd waar we ons nu in bevinden, blijft duurzaamheid een belangrijk 
onderwerp. Dat willen we vooral niet uit het oog verliezen. Sterker nog, de urgentie is hoog. 
We grijpen deze tijd aan om juist nu te laten zien dat we bewuster met onze leefomgeving 
moeten omgaan. Onder andere partners als Heijmans en Arcadis maken dit weekend mede 
mogelijk.  

 

Ook online interactief 
Enkele activiteiten die kostenloos via onze livestream te volgen zijn, zijn een symposium over 
Intelligent Duurzaam Bouwen, de co-creatiesessie Jongeren Ondernemen het Nieuwe 
Normaal en een paneldiscussie over Duurzaam Reizen. Ook vindt er een online klimaat 
pubquiz plaats.  
  

Een groot voordeel van dit online evenement is dat iedereen mee kan doen! Bezoekers doen 
mee vanuit huis, binnen en buiten Den Bosch. Je praat en vraagt mee via de chatfunctie. 
Daarnaast zijn de opnames na afloop terug te kijken, via ons YouTube kanaal en de website. 
Zo kunnen we heel Nederland inspireren met Bossche voorbeelden om te verduurzamen, 
zonder kans op corona besmettingen. 
 

Over Duurzaam Weekend 

De insteek blijft hetzelfde. Met gemeente ’s-Hertogenbosch, bedrijfsleven, 
kennisinstellingen én enthousiaste particuliere initiatiefnemers willen we de verduurzaming 
en vergroening van de stad versnellen. Met dit festival over duurzaamheid in Den Bosch 
ontdek je welke duurzame initiatieven we al hebben in onze gemeente. En laten we zien wat 
je vandaag zelf al kunt doen om onze stad groener te maken. 

Dit jaar dus online. Volgend jaar hopen we er op volle kracht een bruisend festival van te 
maken. 

 

Voor de livestream uitzendingen en het volledige programma kijk op  

www.duurzaamweekend.nl 
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