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De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien
doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de
landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen
kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een
mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de
opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Uitwerking

“De gezonde halte”

1. Het dak van de abri wordt voorzien van sedum – SDG 3,11,13,15,17.
2. Er wordt een Findures fijnstofreductie-module gemonteerd aan een bestaande
(licht)mast – SDG 3,11,13,15,17.
3. Er wordt een watertappunt toegevoegd – SDG 3,6,12,17.
4. De haltepaal wordt gematerialiseerd met accoyahout – SDG 7,9,12,13,17.
5. Het haltebord (type vlag) wordt gematerialiseerd met Resysta-rijsvliesbebording –
SDG 7,9,12,13,17.
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Uitwerking

“De energieneutrale halte”
1. Het dak van de abri wordt uitgevoerd met zonnepanelen – SDG 3,7,9,11,13,15,17.
2. Er wordt autonoom werkende ledverlichting in de Abri aangebracht – SDG
7,9,11,12,13,17.
3. Er worden USB-smartphoneladers in de abri aangebracht – SDG
3,7,8,9,11,12,13,17.
4. Het glas van de abri wordt uitgevoerd met een fijnstofreductie-coating – SDG
3,9,11,13,15,17.

3

Uitwerking

“De andere energie halte”
1. Er wordt een zonne-energietegel in de bestrating aangebracht – SDG
3,7,9,11,12,13,17.
2. Er worden twee autonoom gevoede fietsoplaadpunten aan de halte toegevoegd – SDG
3,7,9,11,12,13,15,17.
3. Er wordt autonoom werkende ledverlichting in de abri aangebracht – SDG
3,7,9,11,12,13,17.
4. Er worden twee USB-smartphoneladers in de abri aangebracht – SDG
3,7,8,9,11,12,13,17.
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Uitwerking

“De ecologische halte”
1. Het dak van de abri wordt voorzien van sedum – SDG 3,9,11,13,15,17.
2. Het bankje in de abri wordt uitgevoerd van accoyahout of er wordt een bankje van
accoyahout aan de halteplaats toegevoegd – SDG 3,9,11,12,13,15,17.
3. Energie uit de wortels van planten wordt aangewend voor het voeden van USB smartphonelaadpunten in de abri – SDG 3,7,8,9,11,12,13,15,17.
4. De haltepaal wordt gematerialiseerd met accoyahout – SDG 3,9,11,12,13,15,17.
5. Het haltebord (type vlag) wordt gematerialiseerd met Resysta-rijsvliesbebording –
SDG 3,9,11,12,13,15,17.
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Uitwerking

“De circulaire halte”
1. Een beeldverhaal over circulariteit wordt verwerkt in de bank in de bestaande Abri
of in een refurbished NS bank op de halteplaats – SDG 3,4,7,8,9,11,12,13,17
2. Er wordt een watertappunt toegevoegd – SDG 3,6,11,12,15,17
3. De haltepaal wordt gematerialiseerd met biocomposiet op basis van bermgras – SDG
3,7,8,9,11,12,13,15,17
4. Het haltebord (type vlag) wordt gematerialiseerd met Resysta rijsvlies bebordingSDG 3,7,8,9,11,12,13,15,17
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