
 

 

 

 

 

Aan het College van B&W 

Postbus 12345 

5200 GZ ’s-Hertogenbosch 

 

’s-Hertogenbosch, 3 februari 2021 
 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 71 RvO over ‘Struikrovers’ 

 

Geacht college, 
 

In de gemeente gebeurt veel op het gebied van wonen en duurzaamheid. De komende jaren worden veel 

woningen gebouwd. De focus ligt hierbij vooral op inbreiden. Dat betekent dat op braakliggende terreinen 
of plekken waar nu woningen staan er nieuwe woningen worden gebouwd. Bij het bouwrijp maken van 

deze kavels wordt doorgaans, naast de bestaande bebouwing, ook het bestaande groen verwijderd. 

 
Het groen dat doorgaans bij sloop- en bouwwerkzaamheden wordt verwijderd is in meerdere opzichten 
waardevol. Vanuit de circulaire gedachte kunnen deze planten ook op een andere plek een bijdrage 

leveren aan het versterken van de biodiversiteit en de beeldkwaliteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om 

volwassen planten die nog prima een tweede leven op een andere plek kunnen krijgen. Daarnaast kunnen 

deze planten ook een verrijking zijn voor de tuin van iemand met een smalle beurs. 
 

Om dit soort planten niet meteen af te danken bij het gft-afval, maar opnieuw te benutten, wil D66 deze 
planten laten redden. In andere steden zijn er al initiatieven waarin mensen de gelegenheid wordt 

geboden om voorafgaand aan sloop- en bouwactiviteiten planten ‘te redden’. Een van die initiatieven 

wordt onder de noemer ‘Struikroven’ georganiseerd. Waarbij bewoners als ware ‘struikrovers’ planten 
een tweede leven elders geven. 

 
Het ‘struikroven’ leidt ook tot een ontmoeting van mensen met een zelfde interesse en levert een 

bijdrage aan het versterken van de gemeenschapszin in wijken en dorpen. 
 

Dat brengt onze fractie tot de volgende vragen: 

 
1. Is het College bekend met initiatieven waarbij mensen zelf planten mogen verzamelen 

voorafgaand aan sloop- en bouwactiviteiten, zoals ‘Struikroven’? 

2. Is het College het met D66 eens dat dergelijke initiatieven een bijdrage leveren aan het behoud 
en eventuele versterking van de biodiversiteit en de sociale cohesie in de wijken en dorpen? 

3. Ziet het College mogelijkheden om bij sloop- en bouwactiviteiten op eigen gronden of bij andere 

initiatiefnemers (woningcorporaties, projectontwikkelaars, e.d.) dergelijke initiatieven te 

ontplooien en/of te promoten?  
4. Is het College het met D66 eens dat dergelijke initiatieven een aanvulling kunnen zijn op de 

maatregelen in het nieuwe Uitvoeringsprogramma ’s-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig? 
 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de D66-fractie 
 
 

Geert Verbruggen 
Raadslid D66 ‘s-Hertogenbosch  

https://www.trouw.nl/nieuws/struikroven-voor-de-sloper-komt~b94eec42/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.struikroven.nu%2F
https://studio040.nl/televisie/gemist/040nieuws/5e7aa329-d712-4be5-a964-8ff89d63008e/struikrovers-geven-planten-een-tweede-leven

