Lijst met resultaten Green Deal C-199
Binnen de gemeente Bergen op Zoom zijn diverse pilots uitgevoerd, namelijk:
1. Verbinding met HAS Hogeschool, biobased ontwerp Anton van Duijnkerkenpark
2. Biobased trap Halsteren
3. Biobased oevervegetatiebescherming (‘kratjes’) Anton van Duijnkerkenpark
4. Biobased bankjes Anton van Duinkerkenpark + aanplant Olifantsgras
5. Biobased boomankers Potlodenlaan
6. Biobased afscherming viaduct A58
7. Biobased paaltjes langs de (fiets)Route van de Turf
8. Biobased fietsnietjes (in ontwikkeling bij het Biopolymeren Applicatiecentrum (BAC))
9. Biobased verkeersborden (in ontwikkeling)
Tilburg
Behaalde resultaten binnen de gemeente Tilburg:
10. Aanplant bomen op bedrijventerrein Loven met biobased materialen
11. Bee-o-based maaibeschermers
12. In- en extern draagvlak gecreëerd
13. Publicatie over de uitvoering van deze Green Deal in het personeelsmagazine PLEIN
14. Start haalbaarheidsonderzoek Bokashi (biomassa inzetten om gesteldheid,
vochtvasthoudend vermogen en CO2 opname van bodem te verbeteren plus onkruiddruk te
verlagen) en andere biobased en circulaire maatregelen
15. De verbinding tussen verschillende afdelingen is gemaakt, waardoor biobased en circulair
binnen de organisatie meer en meer een gespreksonderwerp is geworden
16. Ontwikkeling interne training biobased ism met ondermeer PIANOo en ondertekenaars van
deze Green Deal
17. Profilering van Tilburg als ‘actieve biobased en circulaire stad’ binnen het bestuurlijk netwerk
Brabantstad Duurzaam en naar de kleinere randgemeenten in Midden-Brabant.
Eindhoven (High tech Campus)
18. Biobased bomen planten
19. Bee-o-based maaibeschermers
20. Meekijken met haalbaarheidsonderzoek Bokashi
Breda
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Bomen biobased aanplanten
De werkwijze biobased planten is opgenomen in bestekteksten
Aanvraag ingediend voor ontwikkelbudget biobased/ circulair om versnelling te realiseren
Plan om een schaduwplan te ontwikkelen voor De Nieuwe Mark waarin biobased en circulair
een belangrijke rol spelen
Nieuw te plaatsen kratten voor waterplanten zijn biobased
Wil graag meekijken met Bokashi onderzoek Tilburg (via B5?)
Ontwikkeling biobased infill voor sportvelden (ter vervanging van autobanden granulaat)
Deelname aan op te richten Community of Practice over de toepassing van biobased en
circulaire materialen in de openbare ruimte.

