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4
Wegwijzers naar een duurzamer samenleving
Op 6 september jl. was het voor de 24ste keer Duurzame Dinsdag, Prinsjesdag van de Duurzaamheid. 
Overheid en politiek leggen nu voor deze initiatieven de rode loper uit. 

12 In bouwen met 
de natuur zit 
toekomstmuziek
Biobased bouwmethodes 
zijn er in soorten en maten. 
“Er zijn nu al maar liefst ze-
ven methoden voorhanden 
om vaart te zetten achter 
bouwen met de natuur”, 
vertelt architect Daan 
Bruggink. Hij kan het we-
ten, want uit zijn koker 
komt het meest duurzame 
gebouw van het jaar.

18 Marktplaats 
ontkoppelt groene 
en grijze stroom
Gemeenten kunnen eisen 
stellen aan aanbieders van 
duurzame elektriciteit. Al-
leen doen ze dit niet of nau-
welijks. Jammer, want via 
het dynamisch inkopen van 
stroom kunnen zij het roer 
omgooien. Zeven gemeen-
ten uit Noord-Holland gaan 
dit nu doen. Wie volgen 
deze koplopers?

20 Pioniers bouwen in 
labomgeving aan 
circulaire innovaties 
We moeten toe naar 
producten die duurzaam 
en circulair zijn. Hiervoor 
is een plek nodig waar 
pioniers kunnen experi-
menteren. In het BlueCity 
Lab komen ontwerpers, 
biotechnologen en startups 
samen om ideeën te ont-
wikkelen en op te schalen. 
Met succes.

30 Circulair verpakken 
en vervoeren begint 
met innoveren
De introductie van circu-
laire concepten kan voor-
komen dat schaarse 
grondstoffen opraken. 
Dit gegeven heeft in 2015 
geleid tot de oprichting van 
de Circular Plastics Allian-
ce. Het vizier is gericht op 
het ontwikkelen en intro-
duceren van 100% circu-
laire kunststofoplossingen. 

Matthijs Nijpels
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COLUMN

S inds jaar en dag is de ‘Derde 
Dinsdag van September’ 
een begrip: de dag waarop 

de Koning(in) in de Gouden Koets 
naar de Staten Generaal rijdt om daar 
de Troonrede voor te lezen. Vervol-
gens biedt de Minister van Financiën 
het ‘Koffertje’ met de begroting aan 
het Parlement aan. Minder lang - 
maar toch alweer voor welgeteld 24 
jaar - is er ook ‘Duurzame Dinsdag’: 
de eerste Dinsdag van September. Op 
deze dag presenteert de samenleving 
aan ‘Den Haag’ zowel ideële als com-
merciële initiatieven om te laten zien 
hoe het anders, beter zou kunnen. Al 
die initiatieven worden, gebundeld in 
het Duurzame Koffertje, overhandigd 
aan de ‘Minister van Duurzaamheid 
van dienst’, dit keer aan Klimaatmi-
nister Rob Jetten. 

Sinds bijna tien jaar wordt door een 
jaarlijks wisselende duurzame voor-
trekker ook een Duurzame Troonrede 
voorgelezen. Daarnaast wordt de 
‘Duurzame Dinsdag’-prijs uitgereikt 
aan het beste initiatief van het voor-
gaande jaar. En aan (slechts) drie 
mensen wordt een Duurzame Lintje 
uitgereikt, veelal een ‘oeuvre erken-
ning’ voor opmerkelijke prestaties.

Initiatieven vanuit de samenleving 
krijgen zo een platform en ‘Den Haag’ 
krijgt een beeld van wat er op 
duurzaamheidsgebied in het land 
leeft. In zekere zin geeft Duurzame 
Dinsdag daarmee een afspiegeling 
van de Research & Development in de 
samenleving bij het streven naar een 
duurzamere samenleving. In dit 
nummer van MilieuMagazine kunt u 

7 Het ene bioplastic is het 
andere niet
Het kabinet wil het aandeel bioplas-
tics vergroten. Maar blijft terughou-
dend tegenover bioafbreekbare ver-
pakkingen in de gft-bak, net als de 
afvalsector. 

16 Toegang tot geld versnelt 
alle duurzame doelen
De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
van de VN verdienen een aanvulling, 
namelijk een 18e SDG voor het finan-
cieren van duurzame initiatieven. 

23 Nieuw: ‘sexy’ biobased 
koffi ekunststof
Vaak belandt koffiedik via de afvalbak 
bij de vuilverbranding. Dit hoeft niet 
langer. Coffee Based maakt er eigen-
tijdse biobased producten van. 

28 Paddenstoelenmix maakt 
wereld schoner
Het verminderen van fossiele grond-
stoffen is actueler dan ooit te voren. 
Interessant in dit verband is het ver-
vangen van piepschuim door een mix 
van mycelium en landbouwvezels. 

34 Vakantiehuis van de 
toekomst!
Geperste aarde, oud papier, perziken 
en abrikozen. Dit zijn de elementen die 
een belangrijke rol gaan spelen bij de 
verduurzaming van vakantieparken. 

MAURITS GROEN
HOOFDREDACTEUR
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daarvan beknopt inhoudelijk 
proeven. 

Nu de afstand, ja soms zelfs kloof, 
tussen delen van de samenleving en 
‘Den Haag’ zo groot geworden is, kan 
Duurzame Dinsdag fungeren als trait 
d’union tussen beide. Tegelijkertijd 
geeft het ‘Trendrapport’ van Duur-
zame Dinsdag, gebaseerd op alle 
inzendingen in het Duurzame Koffer-
tje, ook een opmerkelijk voorspellend 
beeld van de verschuivende focus bij 
het aanpakken van duurzaamheids-
problemen. De voorhoede, de beste 
initiatieven, blijken eveneens een 
bepaalde voorspellende waarde te 
hebben. En een verheugend aantal 
van hen blijkt inmiddels een stevige 
voet aan de grond gekregen te heb-
ben: het zijn organisaties en bedrij-
ven geworden met een flinke impact 
én omzet. Het zijn pijlers onder de 
duurzamere economie die zo einde-
lijk de wind meer in de zeilen krijgt. 
Daarmee zijn het bakens van hoop, 
net zoals de initiatieven, projecten, 
producten en bedrijven die dit num-
mer van MilieuMagazine belicht.

‘Het Duurzame 
Koffertje bevat 
zowel ideële als 

commerciële 
initiatieven’
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Wegwijzers
naar een duurzamer 
samenleving

Op 6 september jl. was het voor de 24ste keer Duurzame Dinsdag, 
Prinsjesdag van de Duurzaamheid. De dag is het verzamelpunt 
van duurzame initiatieven van ondernemingen, maatschappelijke 
organisaties en burgers. Veel van deze initiatieven combineren een 
voorspellende waarde met grote daadkracht. Ze zijn een soort 
R&D-afdeling van de samenleving. Reden voor overheid en politiek 
om voor deze initiatieven de rode loper uit te leggen.

RINSKE VAN NOORTWIJK EN INEKE VAN ZANTEN

De titel dit jaar: Stap in het onbekende. Dat is 
waar de initiatieven ons toe oproepen. Er 
wordt een enorme urgentie gevoeld om 
onze levenswijze drastisch te veranderen. 
We redden het niet met het verduurzamen 
van het bestaande. De oplossingen waar 
initiatieven mee komen zijn radicaal 
anders. Er zijn nieuwe denkramen nodig. Ze 
roepen besluitvormers en beleidsmakers op 
om mee te durven springen en radicale 

maatregelen te nemen - zonder de risico’s 
geheel te kunnen inschatten. 

Vezels zijn ‘hot’
De meeste initiatieven gaan over circulaire 
economie, vooral rond voedsel en biomassa, 
bouwmaterialen en kleding en textiel. Ze 
zitten hoog op de ‘R-ladder’ (refuse, re-use). 
De aandacht voor plastic verschuift naar 
microplastics en vezels zijn gewild. Vezels 
van lisdodden, olifantsgras, wier, agri-res-
ten en nog veel meer vinden hun weg naar 
talloze toepassingen. Maar net als met bio-
katoen: door marktwerking gaan de vezels 
naar de hoogstbiedende en dat is niet altijd 
voor de duurzaamste toepassing. Hier ligt 
een rol voor de overheid, om nieuwe vezels 
serieus te helpen opschalen, ten dienste van 
duurzame ontwikkeling. Pas dan kunnen ze 
‘eerlijk’ concurreren met polyester, virgin 

Ieder jaar op de eerste dinsdag van 
september wordt een koffertje met 
honderden duurzame initiatieven, 
aangeboden aan het kabinet. Een gift 

uit de samenleving, dat minister voor Kli-
maat en Energie, Rob Jetten dit jaar ont-
ving. Eva Rovers sprak de Duurzame Troon-
rede uit en lintjes gingen naar duurzame 
helden, prijzen naar duurzame doeners. 
Bovendien gingen initiatiefnemers in 
gesprek met Kamerleden. 
 Kortom al jarenlang een grote dag voor 
duurzame initiatieven. Maar Duurzame 
Dinsdag is meer dan dat, gedurende het jaar 
worden de inzenders uitgenodigd en bena-
derd door beleidsmakers, financiers, initia-
tief-versnellers, onderzoekers en journalis-
ten. Als je in de koffer zit, dan gebeurt er 
wat. 

Stap in het onbekende
Van de honderden initiatieven wordt jaar-
lijks ook een Trendrapport gemaakt, in 
opdracht van de ministeries IenW en LNV. 
Daarin staan niet alleen de trends, maar ook 
signalen en acties waarmee politiek en 
beleidsmakers de beweging van onderop 
kunnen helpen versnellen. GreenWish 
maakt dit trendrapport in samenwerking 
met organisaties die goed zicht hebben op 
duurzame initiatieven. 

‘Vanwege lange 
aanlooptijden en het 

hoge risico haken 
financiers af’
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»

katoen en (fossil based) grondstoffen van 
ver.

Sterkste stijgers
Natuur is de sterkste stijger dit jaar. Steeds 
meer mensen zetten zich in voor het ver-
sterken van de biodiversiteit met het plan-
ten van bomen, het vitaler maken van bos 
en het beheer van natuurgebieden. De 
natuur krijgt vaker het juridisch recht zich 
te verweren. 

Ook de toegenomen aandacht voor soci-
ale duurzaamheid valt op. Mensen maken 
zich zorgen over het buiten de boot vallen 
van groepen mensen en groeiende ongelijk-
heid. Energiearmoede wordt veel genoemd. 
Initiatieven als de FIXbrigade, zie kader op 
pag. 6, zijn fijnmazig en dicht op de huid. 

Dit soort initiatieven bereikt mensen die 
de overheid niet bereikt. Ze maken gebruik 
van netwerken waarbinnen mensen elk aar 
vertrouwen. Zo ontwikkelt Coöperatie 
GOED zonne- en windprojecten, om de 
opbrengst in z’n geheel te besteden aan 
energiearmoede en mensen die het nodig 
hebben. Hier ligt een kans vooral voor 
gemeenten om meer samen te werken met 
dit soort initiatieven. Dat gebeurt maar 

mondjesmaat. Dat is zonde, we laten daar-
mee een enorm potentieel aan milieuwinst 
én solidariteit liggen.

Niet financierbare initiatieven
Met zoveel inspiratie zou Nederland gemak-
kelijk koploper in duurzaamheid kunnen 
zijn. Maar veel initiatieven hebben het zwaar. 
Allereerst is er een flinke groep die geen pas-
sende financiering kan vinden, omdat ze hun 
tijd te ver vooruit zijn. Dat zijn vooral de cir-
culaire initiatieven. Ruil- en deelinitiatieven 
en leveranciers van (biobased) producten en 
diensten, waarvoor de markt nog moet 
komen, onder meer omdat virgin grondstof-
fen te duur zijn. Financiers haken af op de 
relatief kleine financieringsbehoeften, lange 
aanlooptijden en het hoge risico. 

In de Duurzame Koffer zitten ook initia-
tieven die mensen meenemen in duurzaam 
gedrag, zoals Zero Waste Nederland en Kli-
maatgesprekken. Ze zijn onmisbaar in de 
transitie, maar hebben geen verdienmodel. 
Winst maken past niet op ‘minder consu-
meren, zero waste en meer duurzaam 
gedrag’. Ze hebben wel een bestaansmodel 
en zoeken financiers die willen investeren 
in impact, niet in winst. Daar zijn finan-
ciers, ook fondsen, nog niet op ingericht. 

‘Financiers gezocht die 
willen investeren in 

impact in plaats van 
winst’

Rietgoed
Rietgoed maakt textiel van de rietsigaarplant. Deze plant past bij ons klimaat, heeft 
veel water nodig en kan daarmee ons landschap versterken in de natte delen. Dit 
geldt met name voor veengebieden die nu kunstmatig droog gehouden worden, 
waardoor er veel CO2 vrijkomt. Rietgoed zou geholpen zijn bij de opschaling van 
lisdodde als grondstof voor textiel. 
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Hier ligt een discussie over de herverdeling 
van middelen. Waarom gaat bijvoorbeeld 
een gedeelte van het communicatiebudget 
van overheden niet naar deze initiatieven, 
die honderdduizenden mensen meenemen 
in een duurzamer leefstijl?

Wat nog meer nodig is
Initiatieven zeggen: investeer in ketenregis-
seurs. Een wasmachinefilter ontwikkelen 
voor microplastics is niet zo spannend. 
Maar hoe krijg je wasmachineleveranciers, 
retail en andere stakeholders zover, dat het 
filter geïmplementeerd wordt en je statie-
geld krijgt bij inlevering? Er zijn meer rege-
laars nodig om samenwerking op gang te 
brengen. Ketens ontstaan niet (snel genoeg) 
vanzelf.

De meeste initiatieven werken aan méér 
dan een missie. Ze besparen energie en tege-
lijk werken ze aan weerbare wijken, ze red-
den groen én delen een buurtschuur, ze 
delen auto’s én zorgen voor de energiebalans 
in de wijk. De overheid en financiers denken 
en werken sectoraal. Hier gaat veel mis. Durf 

uit het sectorale te stappen en werk vanuit 
verschillende afdelingen samen. Niet alleen 
in beleid, maar ook in het verstrekken van 
vergunningen en subsidies. 

Maar de belangrijkste aanbeveling is wel: 
werk meer en gelijkwaardig samen. Zie 
duurzame initiatieven als de R&D-afdeling 
van de samenleving. Niet alles lukt, maar 
alles is wel de moeite waard als je er van 
leert. Het bedrijfsleven kan helpen innova-
ties sneller uit de niche te halen. En overhe-
den, zie initiatieven als collega’s in de bui-
tendienst. Zorg voor goede contactpersonen, 
werk integraal, koop circulair en duurzaam 
in, luister naar de signalen en betrek die bij 
nieuw beleid. Dan helpen we duurzame ont-
wikkeling vooruit en bouwen we bruggen 
van vertrouwen.   lll

l Het Trendrapport staat op 
www.duurzamedinsdag.nl. 
Vragen? Neem contact op via 
info@greenwish.nl

FIXbrigade
De FIXbrigade komt bij mensen thuis om bespaaradviezen te geven en om kleine 
isolatiemaatregelen uit te voeren. Van kitranden en tochtstrippen tot het waterzijdig 
inregelen van de CV installatie. Ook wordt gekeken naar schimmel en vocht. Voor 
mensen met een laag inkomen is dit gratis. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door Fixers die hiervoor loon ontvangen en hun kans vergroten op doorstroming 
naar een reguliere baan. De FIXbrigade is zo succesvol, omdat het wordt gedragen 
door mensen die de buurt heel goed kennen en persoonlijk vertrouwd zijn met de 
bewoners. Zonder dit vertrouwen zou de voordeur, vooral bij de groep die er het 
meest profijt van heeft, niet opengaan. 

Deconcern
Er is op dit moment in Nederland wei-
nig tot geen zicht op de zeer zorg-
wekkende stoffen (ZZS), zoals PFAS 
en Chroom-6. Omgevingsdiensten 
weten momenteel vaak niet waar wel-
ke stoffen in welke hoeveelheden 
aanwezig zijn bij bedrijven. 
Deconcern heeft een digitale tool ont-
wikkeld voor Omgevingsdiensten, die 
hen in staat stelt dit overzicht te ver-
krijgen. Dit vergemakkelijkt de hand-
having en geeft informatie voor nieuw 
beleid. Voor een deel van de Omge-
vingsdiensten werkt het bedrijf al aan 
deze inventarisatie, maar landelijke 
uitrol is natuurlijk nog effectiever! 

Hydrogel kompres
In de zorg- en cosmeticasector liggen 
grote kansen voor circulariteit. Er 
worden veel single-use-plastics ge-
bruikt, daarnaast hebben veel pro-
ducten geen duurzame oorsprong. 
Spaak Circular Solutions ontwikkelt 
een hydrogel kompres met ingrediën-
ten uit zuivere organische reststro-
men die worden weggegooid of een 
laagwaardige toepassing hebben. 

‘Zie duurzame 
initiatieven als de 

R&D-afdeling van de 
samenleving’
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(Infrastructuur en Waterstaat) dringt 
aan op een verplicht aandeel bioplastic 

in de tweede Circular Economy Package 
van de Europese Commissie, die naar 
verwachting vóór de jaarwisseling zal 
verschijnen. Bij de circulaire plannen 
zit een beleidskader voor de duurzame 
toepassing van biobased, bioafbreek-
bare en composteerbare plastics. “We 
vinden het belangrijk aan te sluiten bij 
Europa”, zegt beleidsmedewerker Ira 
Gosselink van het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat, “omdat dit een 
gelijk speelveld oplevert.”

Biobased plastics komen 
inmiddels in tal van produc-
ten en verpakkingen voor. 
Ze zijn gemaakt van natuur-

lijke, hernieuwbare materialen, zoals 
suiker en zetmeel. Er zijn wel verschil-
len. Zo is het ene soort biologisch 
afbreekbaar of recyclebaar en de andere 
niet. 
 Het kabinet wil het aandeel bioplastic 
opvoeren. De lobby richt zich op Brus-
sel. Staatssecretaris Vivianne Heijnen 

Het kabinet wil het aandeel bioplastics vergroten. Maar blijft 
terughoudend tegenover bioafbreekbare verpakkingen in de gft-bak, 
net als de afvalsector. Tot teleurstelling van de fabrikanten van 
bioplastics.

PIETER VAN DEN BRAND

»

Het ene bioplastic 
is het andere niet

‘Bioplastics kunnen 
substantieel 

bijdragen aan de 
circulaire economie’
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Gat
Onze nationale beleidslijn stoelt op een 
tweeledige ambitie. Met minderen, her-
gebruik en recycling van kunststof ver-
pakkingen kan niet honderd procent 
worden voldaan van de vraag naar plas-
tic. “Bioplastics zouden dat gat op kun-
nen vullen”, zegt Gosselink. Als tweede 
wil het kabinet het gebruik van bio-
grondstoffen als brandstof af gaan bou-
wen en naar een hoogwaardige toepas-
sing in producten en materialen 
toewerken. “Deze grondstoffen blijven 
dan langer in de keten en dat past in de 
circulaire economie. Een harde voor-
waarde voor ons is dat bioplastic recy-
clebaar is en de biogrondstoffen duur-
zaam geproduceerd zijn.” Het kabinet 
zoekt naar manieren om innovaties te 
ondersteunen om zo tot meer toepas-
singen te komen. Als voorbeeld noemt 
Gosselink de aanvraag voor het Natio-
naal Groeifonds voor de opschaling van 
bioplastics. Met dit fonds investeert het 

kabinet tussen 2021 en 2025 een slordige 
€ 20 miljard in projecten die zorgen 
voor economische groei voor de lange 
termijn. 

Afvalfase
Tegenover bioafbreekbare plasticver-
pakkingen is het kabinet daarentegen 
veel terughoudender. In de afvalfase 
zitten er namelijk nog veel haken en 
ogen aan. Verpakkingen van biodegra-
deerbaar plastic worden uit het com-
posteringsproces verwijderd en als ver-
vuiling naar de afvalverbranding 
gestuurd. Bioafbreekbare plastics ver-
storen ook de sortering en recycling van 
PMD (plastic, metaal en drankenkar-
tons). Biodegradeerbaar plastic lijkt 
bovendien op fossiel plastic, waardoor 
de kans groot is dat de consument het 
per abuis in de PMD-bak doet. Of 
andersom, een fossiel plastic zakje met 
gft in de groenbak. Beide afvalstromen 
raken dan vervuild. “Wèl zijn we voor-
stander van toepassingen waarbij het 
gebruik van biologisch afbreekbaar 
plastic een bijkomend voordeel heeft, 
zoals bij bioafbreekbare gft-inzamel-
zakjes”, vertelt Gosselink. “Het bioplas-
tic zorgt er zo voor dat er meer gft inge-
zameld wordt.”

Gft-lijst
Voorlopig mogen alleen speciale inza-
melzakken van bioplastics met Kiem-
plant-logo of OK-compostlogo in de 
gft-bak. In een Green Deal met de over-
heid werkt de koffie- en theebranche 
aan het composteerbaar maken van het 
PE-laagje in koffiepads en theezakjes; 
dit dient ter versteviging van het filter-
materiaal. Als dat is gelukt, komen ze 
op de ‘wel’-kant op de gft-lijst te staan. 
Deze lijst is twee jaar terug opgesteld 
door consumentenvoorlichtingsorgani-
satie Milieu Centraal, Rijkswaterstaat 
en afvalbrancheorganisaties NVRD en 
Vereniging Afvalbedrijven en wordt 
door de overheid gesteund. “Als de con-
sument bioafbreekbare koffiepads en 
theezakjes bij het gft kan doen, zamel je 
via deze route meer nuttige organische 
stromen in en hou je die uit het restaf-
val”, licht Gosselink toe. Volgende kan-
didaten voor een bioafbreekbare ver-
pakking zijn uit de supermarkt de 

Ira Gosselink: “Inzet richt zich op 
minderen, hergebruik en recycling”

Henk Vooijs: “Er moet echt een 
omslag in denken komen”

‘Logo’s die wijzen 
op biologische 

af breekbaarheid 
zijn in feite valse 

claims’
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fruitsticker en het kruidenpotje. Land-
bouwplastics staan ook op het lijstje. 
Deze blijven vaak op het land achter. 
“Daar is nog geen beleid voor geformu-
leerd”, verduidelijkt ze. 

Verbod
De Vereniging Afvalbedrijven heeft er 
bij het kabinet op  aangedrongen de 
logo’s op plastic verpakkingen, die aan-
geven dat deze biologisch afbreekbaar 
zijn en dus bij het gft kunnen, tegen te 
gaan. In feite zijn dit valse claims, stelt 
de brancheorganisatie, want de verpak-
kingen worden uit het composteerpro-
ces verwijderd en dus niet gerecycled. 
 De afvalsector is overigens geen 
tegenstander van bioplastics. Ze kun-
nen namelijk een goed alternatief zijn 
voor fossiel plastic en dragen dus bij 
aan verduurzaming. Maar maak het dan 
zo dat het recyclebaar is, dan blijft het 
in de kringloop. Staatssecretaris 
Heijnen heeft in een Kamerdebat posi-
tief op dit pleidooi gereageerd, maar 
onduidelijk is of het kabinet deze route 
van een verbod wil nemen. Gosselink 
geeft aan dat dit traject nog loopt. Naar 
verwachting wordt de knoop doorge-
hakt, als het beleidskader voor duur-
zame toepassing van bioplastics van de 
Europese Commissie later dit jaar uit-
komt.

Nul transitie
Voorzitter Henk Vooijs van branchever-
eniging Holland Bioplastics ziet tot zijn 
teleurstelling dat rond bioafbreekbare 
kunststofverpakkingen al jaren dezelfde 
discussie wordt gevoerd. “Ze zouden 
niet composteren, maar onderzoek 
wijst op het tegendeel. Wageningen 
Universiteit heeft onderzocht hoe  bioaf-
breekbare plastics zich gedragen in het 
huidige gft-verwerkingsproces. Hieruit 
blijkt dat zij prima met het gft verwerkt 
kunnen worden. Maar dat onderzoek is 
in een la beland. Het resultaat is dat er 
in Nederland nul transitie op gang 
komt.” 
 Vooijs, consultant bij de Italiaanse 
bioplasticsproducent Novamont, haalt 
Milaan als lichtend voorbeeld aan. “In 
ons land wordt in de grote steden 
gemiddeld vijftien kilo groente- en 
fruitresten per persoon opgehaald. Voor 
heel Milaan praat je over 100 kilo.” De 
Italiaanse overheid, legt Vooijs uit, 
wilde de gescheiden inzameling van 
etensresten bij huishoudens stimule-
ren, zodat er meer compost wordt 
geproduceerd voor de boeren. “Men 
kwam erachter dat biozakjes daar stevig 
aan bij kunnen dragen, niet alleen in de 

dorpen maar ook in de grote flats in de 
binnensteden. Natuurlijk is bij de inza-
meling contaminatie van het gft met 
glas en ander plastic niet helemaal te 
voorkomen. Dat is in mijn ogen juist 
een goede reden om op volledig com-
posteerbare verpakkingen over te gaan, 
met name verpakkingen waarvan men 
weet dat die vaak in het gft terechtko-
men.” 
 Italië heeft inmiddels wetgeving 
ingevoerd die alleen biologisch afbreek-
bare draagtasjes toestaat, met bijko-
mend de verplichting aan supermark-
ten om alleen biozakjes te verkopen. 
“Het gft wordt er schoner van”, zegt 
Vooijs, “waardoor de recycling van plas-
tics makkelijker wordt.” Volgens Vooijs 
kunnen bioplastics een substantiële 
bijdrage leveren aan de circulaire eco-
nomie met zo min mogelijk restafval en 
maximale scheiding van gft-resten en 
materialen. In 2024 is gescheiden gft-
inzameling bovendien verplicht vanuit 
Europa. “Er moet echt een omslag in 
denken komen.”

Behoud
Gosselink kent het onderzoek van 
Wageningen Universiteit, maar wil 
benadrukken dat het al dan niet com-
posteren van bioafbreekbare plastics 
niet de enige overweging is bij het vast-
stellen van het beleid. “Van belang is of 
bioafbreekbare plastics bijdragen aan 
het behoud van kostbare grondstoffen 
in de keten. In het gft verdwijnen de 
grondstoffen wanneer je ze compos-
teert.” Recycling heeft altijd de voor-
keur, stelt Gosselink, tenzij er een over-
duidelijk voordeel bij zit, zoals bij de 
koffiepads en theezakjes. Een tweede 
belangrijke overweging is of het logisch 
en begrijpelijk is voor de consument. 
“Bij een product als een theezakje of een 
sticker op fruit ligt het voor veel men-
sen voor de hand deze in het gft te 
gooien. Door deze bioafbreekbaar te 
maken hoef je geen extra stap in het 
denken van de consument in te bouwen 
en krijg je tegelijkertijd de voordelen 
ervan. Als je enkel de verpakkingen die 

vaak in het gft belanden afbreekbaar 
maakt, maar de rest van de verpakkin-
gen niet, maakt dat het weggooien inge-
wikkeld. Het is dan lastig voor de con-
sument te begrijpen welke 
verpakkingen dan wel of niet afbreek-
baar zijn. Plastic zakjes zijn niet een 
product dat mensen met gft associëren. 
We zien dat goed afval scheiden nu al 
vaak verwarrend kan zijn voor consu-
menten.” 
 Volgens Gosselink is het verder nood-
zakelijk dat in het héle plasticgebruik 
een omslag komt: meer hergebruik en 
geen eenmalig plastic meer. “We moe-
ten weg bewegen van virgin fossiel plas-
tic en meer toe naar recycling en recy-
clebaar en tevens duurzaam 
geproduceerd biobased plastic.”

Insleep
Op de vraag of het geen goed idee zou 
zijn in ons land vergelijkbare wetgeving 
als in Italië in te voeren, zegt Gosselink 
op dit moment niet te kunnen reageren. 
Een woordvoerder van de Vereniging 
Afvalbedrijven windt er geen doekjes 
om en stelt dat de Italiaanse situatie 
zich totaal niet laat vergelijken met die 
in ons land. “Italië heeft de deur wat 
verder opengezet voor bioafbreekbare 
plastics met als resultaat een enorm 
hoge vervuiling van het gft met plastics 
en glas. Het land kan zich dat veroorlo-
ven, omdat de norm voor vervuiling in 
compost veel soepeler is dan in Neder-
land. De agrarische sector in ons land 
stelt veel hogere eisen aan compost. De 
composteersector kan zich absoluut 
geen insleep van ongewenste materia-
len veroorloven.”   lll

‘Verpakkingen van 
biodegradeerbaar 

plastic verdwijnen 
naar afval-

verbranding’
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Duurzaam leven is leuk

Het recent 
gelanceerde 52 
Groene Avontu-
ren-spel zit vol 
met allerlei weet-
jes, eigenaardig-
heden en leuke 
doe-activiteiten 
rond het thema 
duurzaamheid.

Het avonturenspel is bedoeld 
voor alle mensen die hun leven 
stap voor stap en op een leuke 
manier duurzamer willen ma-
ken. Het spel bestaat uit 52 
kaarten met prikkelende vra-
gen, onverwachte opdrachten, 
verrassende speurtochten en 
handige tips. Jong mét oud 
(8-88 jaar) kunnen meedoen. 
Belangrijk, want oude mensen 

zijn misschien iets wijzer; ze 
kunnen jonge mensen wat le-
ren en groene zaadjes planten. 
Belangrijk, zeker. Maar: jonge 
mensen zijn vaak � exibeler en 
kunnen ouderen inspireren om 
dingen anders te doen. Hup, 
van de gebaande paden af! En 
precies dáár gaat het om: in 
dit duurzame avontuur hebben 
zij elkaar nodig!

Elk jaar wordt ongeveer 
640.000 ton visnetten 
achtergelaten in de oceanen. 
Talloze zeedieren sterven 
hierdoor, terwijl koraalriffen 
worden beschadigd. DSM en 
Schneider Electric werken al 
enige tijd nauw samen om 
oude visnetten om te zetten 
in hoogwaardig technische 
kunststof voor elektrische 
apparaten. 

DSM werkt samen met verschil-
lende lokale gemeenschappen 
in India om afgedankte visnet-
ten in te zamelen. Dit levert di-
rect al voordeel op voor de lo-
kale economie en het milieu. De 
visnetten worden versneden, 
schoongemaakt, samengeperst 

en geïnspecteerd op kwaliteit. 
Vervolgens gaan de netten naar 
DSM om te verwerken tot Aku-
lon® Repurposed compound, 
hoogwaardige technische 
kunststof voor elektrische ap-
paraten. De CO2-voetafdruk 
van dit materiaal is 82% lager 
dan die van het traditionele Ny-
lon 6 dat in soortgelijke produc-
ten wordt gebruikt. De oplos-
sing wordt in een reeks van 
Merten schakelmateriaal van 
Schneider gebruikt welke toe-
gepast kan worden in woningen 
en bedrijven.

Pioniers in 
recyclen 
visnetten

In Gelderland is een reeks varkenstallen 
gerealiseerd volgens een nieuw circulair 
concept van coöperatie Zonvarken. De 
stallen zijn voorzien van een 
groendaksysteem. Dit veelbelovende 
initiatief kent een kleinschalige opzet. 

In de circulaire stallen worden maximaal vijf-
tig zeugen gehouden met bijbehorende big-
gen. Deze biggen blijven van geboorte tot 
slacht in dezelfde stal. Dit wordt mogelijk 

gemaakt door hokken die meegroeien met 
het varkensgezin. Zo is er altijd genoeg leef-
ruimte. Daarnaast kunnen de varkens altijd 
naar buiten. Dit zorgt voor veel minder stress 
voor de dieren. Verder worden de varkens 
volledig gevoed door reststromen van de 
voedselindustrie, waardoor ze niet concurre-
ren met de mens. Doordat ze zindelijk wor-
den gemaakt, in combinatie met een specia-
le vloer, worden de emissies van CO2, 
� jnstof, ammoniak en geur geminimaliseerd. 

 Bij dit revolutionaire concept hoort ook 
een circulaire stal voorzien van een licht 
hellend groendaksysteem. “Een Sedumdak 
brengt ons concept vele voordelen”, aldus 
Jeroen Koks, een van de initiatiefnemers 
van Zonvarken. “Naast de biodiversiteit en 
landelijke inpassing is een groendak veel 
koeler voor de varkens. Dit brengt extra 
dierwelzijn!” De stal kan volledig af- en 
weer opgebouwd worden. De eerste stal-
len, die worden geleverd door Semper-
green, zijn dit jaar in Gelderland gereali-
seerd. Sempergreen, met hoofkantoor in 
Nederland, is wereldwijd de grootste ont-
wikkelaar en leverancier van innovatieve en 
kwalitatieve oplossingen voor groene da-
ken, groene gevels en direct-groene bo-
dembedekking.

De initiatiefnemers willen graag een inspira-
tie zijn voor varkensboeren die perspectief 
zoeken voor hun bedrijf. De moderne coö-
peratiestructuur is zo ingericht dat de var-
kensboeren kunnen omschakelen van een 
intensieve varkenshouderij naar het Zonvar-
kenconcept, mits de coöperatie afzet kan 
garanderen. Het concept is ook van voor-
deel voor de boer zelf. 

l Ga voor meer informatie naar ‘zonvarken.nl’.

Circulaire varkensstal met groen dak
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In november ‘21 waarschuwden we voor een 
‘perfect storm’ voor burgers en bedrijven. 
Dat was nog zonder Oekraïne en de gasboy-
cot. Het werd dus een ‘perfecte orkaan’. 

Extreem hoge gasprijzen creëren een navenant 
grote aanslag op het budget van burgers en 
bedrijven. Logisch, maar ook opmerkelijk als je 
er goed over nadenkt. Het klimaatakkoord van 
Parijs dateert van 2015. De eerste boeken over 
de klemmende noodzaak tot energiebesparing 
stammen uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. 
Kennelijk is er een flinke crisis nodig voordat 
de mensheid acteert. We zien het niet tot het 
gebeurd is….

Covid vormde de opmaat naar herstel van de 
rol van de overheid. De politiek had immers 25 
jaar lang bezuinigingen en decentralisaties 
gedicteerd. Het milieuministerie werd in de 
neoliberale tijdgeest als eerste ‘kaltgestellt’ en 
het beleid stevig gesaneerd. Het toezicht op de 
handhaving werd zelfs nagenoeg opgedoekt, 
zoals een topambtenaar mij onlangs uitlegde. 
PFAS, longkanker en microplastics, het zijn 
allemaal geen toevalligheden. 

Energiebedrijven werden in die periode onder 
voortvarende leiding van D66 gesplitst en ver-
kocht. De directie van bijvoorbeeld Eneco heeft 
gevochten voor wat ze waard was. Maar uitein-
delijk stemden gemeenten en provincies voor 
eenmalig gewin, dat overigens slechts een frac-
tie was van de huidige energiekosten. De 
samenleving mocht de investeringen in de 
infrastructuur voor haar rekening nemen. De 
marktleveranciers werden verkocht aan staats-
bedrijven uit omringende landen of aan multi-
nationals. Met als gevolg dat we nu een zestig-
tal energieleveranciers kennen die mogelijk net 
als de banken door samenlevingsgeld gestut 
moeten worden als ze de rekeningen niet meer 
kunnen betalen. 

Een ander ‘resultaat’ is een overbelast stroom-
net dat totaal niet geëquipeerd is voor de groei 
van zon en wind. Het compenseren van de 
hoge energieprijzen kost nu tussen de 10 en 40 
miljard. Kleine mkb’ers moeten het tot het 

voorjaar uitzingen voor ze geholpen worden. 
Dat geld hadden we die 25 jaar dus slimmer 
kunnen besteden door te kiezen voor isolatie 
van hele woonwijken via woningcoöperaties. 
Plus door het steunen van groene innovaties en 
het het gratis opleiden van vakmensen in tech-
nisch onderwijs. Echt groen dus in plaats van 
afhankelijkheid van vervuilend schaliegas uit 
de VS en LNG uit Quatar. Transities verlopen 
zelden ordelijk. 

Bij een groene economie denk je automatisch 
aan een bont en divers pakket bedrijfjes en 
organisaties. Maar onder druk van al deze crises 
dreigt juist het schilderachtige, kleine te ver-
dwijnen en volgt monochrome schaalvergro-
ting, want crises jagen burgers en het kleine 
mkb angst aan. Kapitaalkrachtige ondernemers 
beschouwen het juist als kans. Tal van bedrijf-
jes gaan komend jaar failliet of worden, voor 
een kleine prijs, opgekocht. Dit gebeurt in aller-
lei sectoren. Zo verdwijnt een stuk biodiversi-
teit uit de samenleving. Niet alleen de weilan-
den worden monotoon groen. Wat over dreigt 
te blijven is een grijze massa, in eigendom van 
vastgoedjongens, big tech en op elke hoek 
dezelfde bakkersketen of horecazaak. Je ziet het 
helaas pas als het gebeurd is….   lll

Je ziet het pas...

‘PFAS, longkanker 
en microplastics, 

het zijn alle -
maal geen 

toevalligheden’

COLUMN MARCEL SCHUTTELAAR

MARCEL
SCHUTTELAAR
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groot aantal scheidingswanden van leemsteen. Dit vergroot de ther-
mische massa van de interne wanden. Een andere kwaliteit is dat we 
veel licht en veel groen hebben toegepast. Op allerlei manieren zit 
de natuur in het gebouw.” 

De toegepaste materialen bevorderen het zelfregulerend vermo-
gen van het gebouw wat betreft temperatuur en vocht. “Hierdoor 
ontstaat een constanter en gezonder binnenklimaat.” De meer-
waarde hiervan blijkt heilzaam voor lichaam en geest. “De kinde-
ren, die eerst les kregen op een traditionele school, zijn nu rustiger. 
Ook presteren ze beter en zijn ze minder ziek. Hetzelfde gaat op 
voor de leerkrachten. Vrijwel iedere school kampt met een tekort 
aan leraren, maar voor deze school is er een wachtlijst met leraren 
die er graag willen werken.”

Dergelijke voordelen van natuurbouw komen in andere gebouw-
ontwerpen van zijn bureau eveneens naar voren. “Neem een tand-
artspraktijk die we hebben gemaakt. De patiënten zijn daar veel 
meer op hun gemak. Ook is er minder ziekteverzuim onder het per-
soneel en minder personeelswisseling. Er zijn inmiddels veel onder-
zoeken verschenen die de gezondheidswinst bevestigen.”

Traditioneel bouwen met staal, beton en bakstenen put 
schaarse grondstoffen uit, bedreigt de biodiversiteit 
en veroorzaakt CO2- en stikstofuitstoot. Voor een bio-
based bouwmethode geldt dat niet of nauwelijks. Daar 

komt bij dat de mogelijkheden op dit gebied hand over hand toene-
men, weet Daan Bruggink, oprichter van ORGA architect. “Zo is het 
slechts een kwestie van tijd voordat er zelfgroeiende bouwelemen-
ten op basis van paddenstoelen de markt veroveren. Hetzelfde geldt 
voor biobased composieten die met een 3D-printer in ieder vorm 
gespoten kunnen worden.”

Toch hoeven we niet op dergelijke innovaties te wachten. Brug-
gink breekt al langere tijd een lans voor bouwen met biobased 
materialen. “Hiermee slaan we grote hoeveelheden koolstof op, de C 
van CO2. De zuurstof, de O, heeft de boom of plant al uitgestoten. 
Daar komt bij dat de lichtheid van het materiaal de stikstofemissie 
door transport flink vermindert.oor die lichtheid kun je op de bouw 
ook alles elektrisch tillen. Voor betonelementen heb je doorgaans 
een dieselkraan nodig.” De architect twee keer wijst erop dat tradi-
tionele bouwpartijen zich voornamelijk richten op het energiepro-
bleem. “Belangrijk natuurlijk, maar daarmee is er nog te weinig oog 
voor de grondstof- en biodiversiteitscrisis.” Hij betreurt dit, te 
meer daar er juist op dit gebied een wereld te winnen is. 

Gouden Kikker
In dit verband noemt hij aansprekende voorbeelden die anderen 
kunnen inspireren om ook werk te maken van bouwen met de 
natuur. Persoonlijk stond hij aan de wieg van het ontwerp voor de 
Almeerse basisschool De Verwondering. Het ontwerp heeft de prijs 
voor het meest duurzame gebouw van Nederland gewonnen, de 
Gouden Kikker. “Het houten gebouw is energieneutraal en heeft een 
vegetatiedak en groengevels. Daarnaast is gebruik gemaakt van een 

Biobased bouwmethodes zijn er in soorten en maten. Bouwen met 
hout ligt voor de hand, maar het kan ook met kalk, stro en leem. 
“Er zijn nu al maar liefst zeven methodes voorhanden om vaart te 

zetten achter bouwen met de natuur”, vertelt architect Daan 
Bruggink. Hij kan het weten, want uit zijn koker komt het meest 

duurzame gebouw van het jaar.

JAN DE GRAAF

In bouwen 
met de natuur
zit toekomstmuziek

‘Lichtheid materiaal vermindert 
stikstofemissie door transport en 

hijsen f link’
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»

Morgen beginnen
Bruggink is sowieso een voorloper op dit gebied. Zo kreeg hij eerder 
brede erkenning met het winnen van de Nederlandse Bouwprijs en 
de Cirkel Award. In zijn ontwerpen staat telkens de band tussen 
mens en natuur centraal. “Als je de link zoekt tussen natuur en 

architectuur dan zit die in vier aspecten, namelijk natuurlijke vor-
men, biobased materialen, natuurlijke technieken en tot slot onze 
link als mens met de natuur.” Recent won zijn bureau met het plan 
‘Een Nieuwe Oogst’, zie kader, de prijsvraag ‘Een nieuwe Bouwcul-
tuur’, uitgeschreven door de Rijksbouwmeester. Het plan is ontwik-
keld samenwerking met De Urbanisten, Copijn en nog een aantal 
partijen. De prijs is bedoeld om biobased en natuurinclusief bou-
wen – zonder stikstofuitstoot en met allerlei kansen voor de boer 
om te verduurzamen – te stimuleren.

Gezonde materialen
De architect wijst erop dat de  circulariteit van een gebouw tot 
uiting komt in een natuurlijke en een technische cirkel. “Het ver-
schil tussen die twee is dat de natuurlijke materialen terug groeien 
en de technische materialen niet. Van biobased is dus pas sprake als 
je een gebouw vrijwel voor de volledig met natuurlijke materialen 
maakt, eigenlijk alleen met uitzondering van zaken als glas, kit en 
schroeven.” De meerwaarde hiervan rijkt verder dan louter het 
milieu- en gezondheidsaspect. “Natuurlijke materialen hebben ook 
een warmte- en vochtregulerende werking. Ik heb nog nooit een 

‘Natuurlijke materialen hebben een 
warmte- en vochtregulerende 

werking’
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biobased gebouw gezien dat niet goed geïsoleerd was. Als je op deze 
manier gaat bouwen, denk je per definitie veel meer aan het ener-
gieaspect. Dat is een vanzelfsprekendheid.” Toch is isoleren met 
natuurlijke materialen niet per se beter, maar wel gezonder. “Hoe 
meer je gaat isoleren, dus een gebouw dicht maakt, hoe belangrij-
ker het wordt dat je dit met gezonde materialen doet. Daardoor ont-
staat er als vanzelf een gezond binnenklimaat.” Toch zal dit, vooral 
uit onbekendheid hiermee, waarschijnlijk stapje voor stapje moe-
ten gebeuren. “Aannemers en bouwende partijen zijn veelal nog 
huiverig om het roer om te gooien. Veelal gewoon omdat ze de 
materialen nog niet kennen. Daar ligt de grootste drempel.” 

Bijzonder is dat Bruggink zijn ervaring op dit gebied heeft vertaald 
in zeven kansrijke mogelijkheden (zie kader). “Iedere architect kan 
hier namelijk morgen mee beginnen. Zij moeten biobased veel 
meer integraal toepassen in hun ontwerpen.”

Drempels
Vooralsnog is deze manier van bouwen wel vaak iets prijziger, 
gewoon omdat het nog niet massaal wordt gedaan. “Dit kan snel 
veranderen, maar dan moet men het wel aandurven.” Drempel kan 
zijn dat er voor een ontwikkelaar van een kantoorgebouw nog geen 
dwingende reden is om in biobased bouwen te investeren. “Hier-
voor kan bijvoorbeeld niet meer huur worden gevraagd. En dat is de 
missing link. De betaler moet eigenlijk dezelfde zijn als de gebrui-
ker.”

In dit verband pleit hij voor een stimulerende rol van de overheid. 
“Het is van groot belang dat het accent in de uitvraag veel meer op
de milieuprestatie komt te liggen. Daarbij moet ook oog zijn voor 
kwaliteit en gezondheid, van gebouwen en woningen.” Gebeurt dit, 
dan kan volgens hem het vliegwiel snel op gang komen. “Te meer 
daar met name houtbouw veel sneller gaat dan de steen- en beton-
bouw. Je bouwt namelijk met veel lichtere materialen. Dit betekent 
dat een gebouw toe kan met minder fundering. Ook is hout veel 
gemakkelijker en sneller te vervoeren dan bijvoorbeeld beton. Het is 
efficiënter, ook in de fabriek.”

Beter en fijner
Bruggink denk dat mensen onderschatten hoe positief zo’n gebouw 
op mensen inwerkt. “Wij zijn allemaal natuur. Niemand raakt 
gestrest van het bos. Trekken wij dit gegeven door in onze 

Daan Bruggink: “Bouwen met de natuur blijkt heilzaam voor 
lichaam en geest”

‘ Niemand raakt gestrest 
van een bos’
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gebouwde omgeving dan ervaar je de ontspanning van de natuur 
ook als je naar school of naar je werk gaat. Mijn wens is dat iedereen 
in zo’n soort gebouw kan werken, gewoon omdat je je dan veel beter 
en fijner voelt. En het is ook nog goed voor het klimaat en het 
milieu.”   lll

7 Mogelijkheden op een rij
1. Houtskeletbouw 
 Het werken met een frame van houten balken, kolommen 

en spanten biedt een ongeëvenaarde vrijheid in ontwer-
pen en keuze van duurzame wandopbouw. Daar komt 
probleemloos een wand van andere biobased materialen 
kan worden ingevoegd. Deze vorm van skeletbouw is de-
montabel, herbruikbaar en geschikt voor bijna ieder type 
bouwproject. 

2. Massiefhoutbouw 
 Met bouwen met Cross Laminated Timber (CLT) kun je 

vrijwel alles doen wat nu met staal en beton wordt ge-
daan. Uitermate geschikt voor grotere bouwprojecten of 
grootschalige seriebouw. Eenmaal op hun plaats vormen 
de prefab CLT-wanden meteen de draagconstructie van 
het woonhuis. 

3. Kalkhennep
 Kalkhennep of hennepbeton wordt gemaakt door de ve-

zels te binden met kalk en te laten uitharden. Deze bouw-
methode is bijzonder veelzijdig. Het kan net als beton in 
een mal gegoten worden, in handzame blokken worden 
gestapeld of verwerkt/gespoten worden in prefab wanden. 

4. Strobouw
 Net als hout slaat stro veel CO2 op en kost het relatief 

weinig energie om te verwerken. Denk aan geprefabri-
ceerde strowanden die binnen een structuur van houten 
balken en kolommen de draagconstructie vormen. Het 
materiaal zorgt bovendien voor een uitstekende thermi-
sche en akoestische isolatie. 

5. Systeemhoutbouw
 Er komen steeds meer kant-en-klare systemen op de 

markt van houten elementen. Deze hoeven op locatie al-
leen nog maar in elkaar gezet. Deze producten bevatten 
vrijwel geen stalen of aluminium onderdelen. Wel is de 
ontwerpvrijheid is gelimiteerd.

6. Leemsteen
 Leemstenen zijn - simpel gezegd - bakstenen die niet ge-

bakken worden. Een mengsel van klei, aarde en natuurlij-
ke vezels (stro, zaagsel) wordt in een mal geduwd. Vervol-
gens droogt en hard de steen vanzelf uit zonder oven. 

7. Gestampte aarde
 Deze methode, ook wel stampleem of leemmassiefbouw 

genoemd, maakt gebruik van veel lokaal voorkomende 
materialen als zand, klei en gravel. Het mengsel wordt 
gebonden met kalk of een biologisch alternatief, in een 
stevige mal gegoten en samengedrukt tot een massieve 
vloer of wand. Daarna moet het lange tijd uitharden, maar 
dat kost geen energie. 

Een Nieuwe Oogst
Het integrale plan ‘Een Nieuwe Oogst’ maakt het typerende 
‘kamerlandschap’ rond Oirschot productief voor de bioba-
sed bouwcultuur. Het plan omvat de bouw van honderden 
woningen met aanvullend ruimte voor onder meer dieren, 
permacultuur, zingeving, biodiversiteit en natuurlijke bouw-
gewassen. Een aanzienlijk deel van het bouwmateriaal voor 
de nieuwe woningen wordt lokaal verbouwd en geoogst op 
een manier die bijdraagt aan de biodiversiteit en een gezon-
de bodem. Daarbij wordt vooral ingezet op de productie van 
natuurlijk isolatiematerialen. Ook omdat een gemiddelde 
woning voor ongeveer 60 procent uit isolatiematerialen be-
staat. Het plan biedt dus ook en uitdrukkelijk kansen voor de 
boer om zijn of haar bedrijf te verduurzamen en gezonde 
bouwproductieketens op te zetten. 
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zijn hierbij onmisbaar, maar we moeten die 
dan wel gefinancierd krijgen.”

Risico’s delen
Het Nationaal Groenfonds financiert, zoals 
Schaaij toelicht, projecten die ecologie en 
economie verbinden. Het werkterrein is 
breed: projecten voor zowel duurzame en 
natuurinclusieve landbouw als circulaire 
economie en duurzame energie kunnen 
voor financiering aankloppen bij het Groen-
fonds. Schaaij: “Dat doen wij niet alleen, wij 
werken juist heel veel samen met andere 
financiers. De financiële sector kent zijn 
eigen wetten en regels, die nog onvoldoende 
ruimte bieden voor vernieuwende en maat-
schappelijk gewenste projecten. Deze pro-
jecten hebben geen trackrecord op basis 
waarvan je een risico- en rendementin-
schatting kunt maken. Door deze risico’s te 
delen en te accepteren dat er ook wel eens 
iets níet lukt, brengen we de transitie ver-
der. Dat werkt goed in Nederland en dat kan 
ook mondiaal werken. Vandaar ons pleidooi 
voor de 18e SDG.”

Goede plannen
De Groenfondsdirecteur pleit zeker niet 
voor het lukraak financieren van goede 
ideeën. “Wij kijken zelf altijd goed naar de 
businessplannen. Heeft iemand al ervaring 
als ondernemer? Werkt de techniek al op 
kleine schaal? Wie zijn nog meer bij een 
project betrokken en is er een afzetmarkt? 
Allemaal belangrijke vragen om te bepalen 
of een project kans van slagen heeft. Want 
een plan of onderneming is pas echt duur-
zaam als er daadwerkelijk een goede kans is 
op een duurzame toekomst, waarbij meer-
dere mensen er een goede boterham aan 
verdienen.”

Subsidie of financiering?
Heel veel van de projecten die bijdragen aan 
SDG’s kunnen toch ook ondersteund wor-
den met subsidie? Waarom dan een plei-
dooi voor financiering? “Subsidie is ein-
dig”, licht Schaaij toe. “De overheid stopt 
ergens voor een bepaalde periode geld in en 
dan is het klaar en het geld op. Dat kan heel 
nuttig zijn om als start een bepaalde ont-
wikkeling te stimuleren, zeker. Maar uitein-
delijk moeten ontwikkelingen op eigen 
benen komen te staan, zelf investeren en het 
eigen geld verdienen. De overheid kan dit 
proces stimuleren, maar uiteindelijk moet 
het door bedrijven worden opgepakt en 
onderdeel worden van de normale econo-
mie. Investeren in duurzaamheid moet ook 
financieel duurzaam zijn, omdat anders de 
transitie stil valt.”

Groenfonds directeur Jean-Paul 
Schaaij maakt meteen duide-
lijk waar het om gaat: “De 
duurzame ontwikkelingsdoel-

stelling van de VN, SDG’s, verwoorden 
prachtig het streven om van deze wereld 
een betere plek te maken. Maar zonder 
duurzame financiering gaat het allemaal 
veel te langzaam of lukt het simpelweg niet. 
Gericht geld kunnen lenen is een absolute 
voorwaarde om die doelen wereldwijd en 
lokaal te bereiken!” De 18e SDG die het Nati-
onaal Groenfonds presenteert pleit dan ook 
voor toegang tot geld voor duurzame ont-
wikkelingen. 

Koudwatervrees
Maar is die toegang tot geld er dan niet? 
“Helaas nog te weinig,” aldus Schaaij. “Veel 
van de ontwikkelingen die nodig zijn om 
verandering te bereiken zijn vernieuwend. 
En daarmee vaak zó nieuw dat reguliere 
financiers het lastig vinden en daarom ‘nee’ 
verkopen. Die koudwatervrees is zonde, 
want hierdoor stranden projecten die weer 
een stap in de richting van de duurzame 
doelstellingen zijn.” 

Natuur, klimaat en de gevolgen van stik-
stof voor de biodiversiteit – stuk voor stuk 
belangrijke onderwerpen bij de SDG’s - 
staan hoog op alle agenda’s. Brengt dat dan 
geen verandering? Schaaij: “We zien geluk-
kig beweging en weten inmiddels allemaal 
dat we ons denken én doen moeten verande-
ren. Innovatie en vernieuwende projecten 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de SDG’s, van de VN zijn een 
mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de 
klimaatcrisis. De in totaal 17 SDG’s geven aan wat we moeten doen 
om de wereld zo snel mogelijk eerlijk, duurzaam en groen te 
maken. Op Duurzame Dinsdag presenteerde Jean-Paul Schaaij, 
directeur Nationaal Groenfonds, een 18e SDG voor het financieren 
van duurzame initiatieven. Waarom is hier behoefte aan? 

JAN DE GRAAF

Toegang tot geld versnelt 
alle duurzame doelen

‘De 18e Sustainable 
development goal pleit  
voor toegang tot geld’
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Betalen voor diensten 
Maar hoe zit dat dan met sectoren als 
natuur- en landschapsontwikkeling en 
-beheer? Schaaij is duidelijk: “Als we weten 
dat een sector nooit zelf al het geld kan ver-
dienen, maar het doel is belangrijk voor de 
maatschappij als geheel, dan moeten we als 
maatschappij en overheden bereid zijn 
ervoor te betalen, zoals Remkes ook zegt in 
zijn recente advies over de stikstofcrisis. 
Kijk bijvoorbeeld naar de organisaties die 
natuurgebieden beheren, naar boeren die 
groenblauwe diensten leveren of weidevo-
gels beschermen. Dat moet je niet subsidië-

ren noemen, die geleverde diensten moet je 
gewoon betálen. Dan is het ook duurzaam 
gefinancierd en geeft het de zekerheid voor 
die partijen dat hun werk toekomstbesten-
dig is. We zeggen toch ook niet dat de over-
heid de politie subsidie geeft? Je betaalt als 

overheid – en als samenleving - voor belang-
rijke maatschappelijke diensten!”

Wereldwijd
De SDG’s zijn doelen voor de hele wereld. 
Het Nationaal Groenfonds financiert alleen 
in Nederland. Is een 18e SDG aandragen dan 
niet heel ambitieus? Schaaij lacht: “Zonder 
ambitie bereiken we de SDG’s nooit! Wij 
merken iedere dag weer dat toegang tot 
duurzame financiering het verschil maakt 
voor vernieuwende projecten. Niet alleen 
omdat ze verder kunnen ontwikkelen, ook 
omdat andere financiers aansluiten. Wij 
noemen dat de multiplier:  iedere euro die 
wij financieren levert momenteel al 7,4 euro 
op van andere financiers die bereid zijn te 
participeren in zo’n innovatief project. Stel 
dat wereldwijd financiers op deze manier 
gaan werken. Dan gaan de veranderingen 
veel harder. Het is niet het enige dat werkt, 
maar het helpt wel! Of het nou gaat om een 
microkrediet voor een lokale weverij of 
grote leningen voor een fabriek die plastic 
upcyclet. Daarom pleiten we voor het toe-
voegen van SDG18. Als ons voorbeeld 
wereldwijd wordt opgepakt, is dat heel goed 
voor de realisatie van alle SDG’s!”   lll

‘Iedere euro die het 
Groenfonds financiert 

trekt 7,4 euro extra 
aan’

SAMEN VOOR DE

Jean-Paul Schaaij: “Investeren in 
duurzaamheid moet ook � nancieel 
duurzaam zijn”
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Gemeenten stemden eind 2019 
met een overweldigende meer-
derheid in met het Klimaatak-
koord. Om de doelstellingen 

daarvan te concretiseren en te behalen, wer-
ken zij binnen één van de 30 energieregio’s 
samen aan een Regionale Energie Strategie 
(RES). Gemeenten hebben zelf een grote rol 
in de invulling en uitvoering van de RES’en. 
Naast beleidsmakers zijn zij namelijk zelf 
grootverbruikers van stroom. Er is bijvoor-
beeld veel elektriciteit nodig voor straatver-
lichting, pompen, gemalen, gemeentelijke 
gebouwen, verkeersinstallaties en soms 
zelfs een deel van het openbaar vervoer.  In 
totaal verbruiken gemeenten zo’n 2% van 
alle elektriciteit in Nederland. Door groene 
stroom in te kopen, kunnen ze dus flink 
bijdragen aan de energietransitie. 

Aanbestedingsplichtig 
Voor de inkoop van energie zijn gemeenten 
aanbestedingsplichtig. Dit brengt vastge-
stelde Europese aanbestedingsregels met 
zich mee, die soms als beperkend worden 
ervaren. Maar het geeft gemeenten ook de 
ruimte om duurzaamheidseisen te stellen 
aan energie-aanbieders. Van deze mogelijk-

heid wordt in de praktijk nog maar mond-
jesmaat gebruik gemaakt.
 Uit een rondgang van Groendus: in 2020 
bleek dat maar 30 van de 282 onderzochte 
gemeentes in hun aanbesteding expliciet 
vroegen om écht groene stroom. Een iets 
groter deel (74 gemeenten) vroeg om met 
certificaten ‘vergroende’ stroom, in de 
volksmond inmiddels ook wel sjoemels-
troom. Verreweg de meeste gemeenten (178) 

stelden helemaal geen duurzaamheidseisen. 
Een gemiste kans dus.
 Gelukkig voelen steeds meer gemeenten 
de druk om een voorbeeldfunctie voor ver-
duurzaming te vervullen. Niet alleen door 
groene stroom te gebruiken. Maar ook door 
tegelijkertijd lokale opwek te stimuleren en 
zo bij de dragen aan de RES.

Dynamisch aanbesteden
Het overgrote deel van de aanbestedingen 
voor energie-inkoop bestaat uit standaard 
openbare aanbestedingsprocedures. Aange-
zien er maar een beperkt aantal grote ener-
gieleveranciers is, werkte dit tot nu toe 

Gemeenten kunnen eisen stellen aan aanbieders van duurzame elektriciteit. 
Alleen doen ze dit niet of nauwelijks. Jammer, want hiermee laten zij de 
kans liggen om zich op te stellen als aanjager van groene stroomproductie. 
Via het dynamisch inkopen van stroom kunnen zij het roer omgooien. Zeven 
gemeenten uit Noord-Holland gaan dit nu doen. Wie volgt?

LOUISE VAN DEN BROEK

Marktplaats ontkoppelt 
goedkope groene van 
dure grijze stroom

‘Gemeenten kunnen 
via de Energie-

marktplaats nu échte 
groene stroom lokaal 

inkopen’
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prima. Maar intussen wordt lokale, klein-
schalige, hernieuwbare energie steeds 
belangrijker. Het is daarmee logischer om 
afspraken met individuele producenten 
– groot en klein – te maken. Probleem: de 
standaard aanbestedingsprocedures lenen 
zich hier niet voor.

Wat eerder nog niet mogelijk was, kan nu 
wel: energie dynamisch inkopen. Gemeen-
ten kunnen hiervoor gebruik maken van 
een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). 
Dit is een digitaal proces voor het inkopen 
van leveringen die met regelmaat terugke-
ren. Een DAS heeft geen vaste inschrijfpro-
cedure voor aanbieders, maar blijft open-
staan. Zolang de DAS loopt, kunnen 
aanbieders die aan de eisen voldoen zich 
aanmelden. 

Zeven samenwerkende gemeenten uit 
Noord-Holland starten per 2023 met deze 
vernieuwende manier van inkopen van 
stroom. De gemeenten Haarlem, Zand-
voort, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aals-
meer, Uithoorn en Ouder-Amstel willen op 
deze manier hun energiebehoefte lokaal 
vervullen. Veel andere gemeenten volgen de 
ontwikkelingen op de voet en kijken over de 
schouders van het Noord-Hollandse samen-
werkingsverband mee.

Energiemarktplaats 
Het platform dat gebruikt wordt, is de 
Groendus Energiemarktplaats. Op dit alter-
natieve handelsplatform komen vraag en 
aanbod van lokale, duurzame energie 
samen. “Producenten bieden de stroom die 
zij opwekken aan via de Energiemarkt-
plaats” legt Matthijs Nijpels, directeur van 

de Energiemarktplaats van Groendus, uit. 
“Dat kunnen windparken of zonneparken 
zijn, maar ook bedrijven met zonnedaken 
die een teveel aan stroom hebben. Vervol-
gens wordt het opwekprofiel van de produ-
centen vergeleken met het verbruiksprofiel 
van de gemeentelijke aansluitingen. Zo zor-
gen we ervoor dat opwek en verbruik zoveel 
mogelijk gelijktijdig plaatsvinden.” Nijpels 
stond aan de wieg van de huidige EPEX. 
Begin 2022 sprong hij over naar Groendus, 
om als directeur Energiemarktplaats verder 
te werken aan de energiemarkt van de toe-
komst.

Het platform maakt het de gemeenten 
mogelijk om meerdere kleinere duurzame 
producenten te contracteren. Die mogelijk-
heid was er eerder niet. Zoals in elke aanbe-
steding voor energie weegt de prijs erg 
zwaar. Om lokale opwek en afname extra te 
stimuleren, wordt in deze specifieke aanbe-
steding een fictieve toeslag berekend op 
basis van afstand. Dat vergroot de kans voor 
producenten uit de buurt om aan de 
gemeente te mogen leveren.

Gelijktijdigheid
Het sturen op gelijktijdigheid verzekert de 
gemeenten dat zij écht groene stroom afne-
men. “Dit is fundamenteel anders dan het 
vergroenen van stroomverbruik met Garan-
ties van Oorsprong”, licht Nijpels toe. “Het 
certificaat garandeert alleen maar dat een 
megawattuur ergens dat jaar in Europa 
groen is opgewekt. In de praktijk is het 
daarom vaak zo dat de daadwerkelijk 
gebruikte stroom alsnog met fossiele bron-
nen is opgewekt. En dat is precies waar we 
vanaf willen.”

Nijpels is enthousiast over het initiatief 
van de zeven gemeenten. “We zijn enorm 
blij dat deze groep gemeenten onze Energie-
marktplaats betreden. Zij pakken daarmee 
het voortouw en geven heel mooi gestalte 
aan hun verantwoordelijke rol als regionale 
verbinder en inspirator. Bovendien bouwen 
zij mee aan een écht duurzaam en toe-
komstgericht energiesysteem. Wij bieden 
een marktplaats voor het rechtstreeks uit-
wisselen van uitsluitend groene energie. De 
prijzen zijn niet gekoppeld aan de prijzen 
voor fossiele brandstoffen, maar worden 
onderling bepaald door de opwekker en de 
afnemer. Alleen het restant wat niet duur-
zaam gelijktijdig afgenomen kan worden, 
wordt automatisch op de grijze energie-
markt ingekocht. Zo ontstaat een zichtbare 
ontkoppeling van goedkope duurzame 
energie en dure fossiele energie.”   lll

Marktplaats ontkoppelt 
goedkope groene van 
dure grijze stroom

Ontkoppel groen en grijs
Uit het stopcontact zie je niet of de stroom die je gebruikt groen of grijs is. En ook 
aan de prijs kun je dat niet opmaken. Dat komt doordat op de Europese handels-
markten voor stroom (EPEX) fossiele en duurzame stroom op één hoop worden 
verhandeld met ook maar één prijs. Die prijs wordt voor ieder uur van de dag voor-
uit bepaald door de prijsstelling van de duurste elektriciteitsbron die nodig is om 
aan de vraag van dat moment te voldoen. Gas wordt veel ingezet om het verschil 
tussen vraag en aanbod aan te vullen. Door speculaties over te verwachte tekorten 
is het bovendien momenteel veruit de duurste bron. De gasprijs die tot wel 17 keer 
hoger is dan begin 2021, is daarmee vaak prijsbepalend en zorgt ervoor dat ook de 
(groene) stroomprijzen torenhoog zijn. 

De prijs voor hernieuwbare stroom ligt een stuk lager en zou zo ook verkocht 
moeten worden. Dat kan alleen door de groene en de grijze stroommarkt ontkoppe-
len. De Groendus Energiemarktplaats doet precies wat hiervoor nodig is.

Matthijs Nijpels: “Onze marktplaats zorgt 
voor een zichtbare ontkoppeling van 
goedkope duurzame energie en dure 
fossiele energie” ‘Handelsplatform 

brengt vraag en 
aanbod van lokale 

groene energie samen’
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We moeten toe naar producten die duurzaam en circulair zijn. 
Hiervoor is een plek nodig waar pioniers kunnen experimenteren 
met natuurvriendelijke en toekomstbestendige producten. In het 
BlueCity Lab komen ontwerpers, biotechnologen en startups samen 
om ideeën te ontwikkelen en op te schalen. Met succes.

NOALE VAN DER HORST

alen. Ook de machines zijn overgenomen 
van partijen die er geen gebruik meer van 
maakten. Het BlueCity Lab bestaat uit vier 
ruimtes. In het Schimmel Lab wordt geëx-
perimenteerd met schimmels, terwijl in het 
Biochemie Lab veilig kan worden gewerkt 
met licht chemische processen. Dan is er 
het Microbiologie Lab voor het experimen-
teren met verschillende schimmels. Vierde 
loot aan de stam is het Fabricage Lab, de 
werkplaats voor het samenstellen van circu-
laire prototypes met behulp van hout- en 
metaalbewerkingsmachines. Ook in het lab 
zelf wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt 
van herbruikbare materialen. Bijvoorbeeld 
door glazen attributen in plaats van plastic 
te hanteren. 

Emma van der Leest, eveneens medeo-
prichter, had met dit initiatief voor ogen 

om de drempel te verlagen voor iedereen die 
de wens heeft om met micro-organismen of 
afvalstromen te werken. “In de drie lab-
ruimtes kweek je materiaal, in de werk-
plaats zet je dat om in een product. Zo kun 
je je prototype ontwikkelen en testen.” Daar 
komt bij dat BlueCity de innovators een 
platform geeft. Niet alleen via de website en 
sociale media, maar ook als ontmoetings-
plek om in een vroeg stadium een circulaire 
product of proces aan het publiek te tonen: 
jaarlijks bezoeken zo’n 20.000 gasten met 
interesse in de circulaire economie Blue-
City.

Bioniers
Pioniers in de biodesignwereld, zoge-
naamde bioniers, kunnen in het BlueCity 
Lab voor een kleine prijs een ruimte huren 
om hun ideeën om te zetten in prototypes 
en op te schalen. Zij profiteren dan boven-
dien van het BlueCity-netwerk, waarbinnen 
volop kennis wordt uitgewisseld.
Het lab is open ingericht met veel grote 
glaswanden. Zo is alles transparant en kan 
er van elkaar geleerd worden. Samenwerken 
om tot nieuwe ideeën en creaties te komen 
is een belangrijke waarde binnen het lab, 
vertelt Van der Leest. “We willen stimuleren 
dat mensen over hun eigen grenzen gaan, 
dat ontwerpers, ondernemers, studenten, 

In 2020 is in de voormalige kleedka-
mers van het oude Tropicana-zwem-
bad het eerste biolab ter wereld neer-
gestreken: het BlueCity Lab. Een 

toegankelijke plek om nieuwe materialen te 
ontwikkelen en kennis te delen. Er waren 
natuurlijk wel labs in Nederland, maar niet 
voor bio-designers. Terwijl zij degenen zijn 
die werken aan de broodnodige natuurlijke 
innovaties. Bio-designers werken met 
levende organismen om nieuwe materialen 
en producten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld 
van koeienmest naar bouwmateriaal.
Over de noodzaak van dit initiatief is 
medeoprichter Nienke Binnendijk helder. 
“De markt heeft dringend alternatieven 
nodig. Producten die op een duurzame en 
slimme manier zijn ontworpen met toe-
komstbestendige materialen, zodat we 
straks helemaal geen afval meer hebben. 
Toegankelijke plekken voor experimenten 
en kennisdeling zijn cruciaal voor de transi-
tie naar de nieuwe economie.” In het lab 
wordt de basis gelegd van misschien wel 
iets revolutionairs. Hier krijgen ideeën de 
ruimte om uit te groeien tot circulaire 
ondernemingen. 

Vier ruimtes
Voor de bouw van het lab is zo veel mogelijk 
gebruikt gemaakt van hergebruikte materi-

Pioniers bouwen 
in labomgeving aan 
circulaire innovaties

‘Ideeën krijgen de 
ruimte om uit te 

groeien tot circulaire 
ondernemingen’
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wetenschappers, ondernemers, kunstenaars 
en andere pioniers elkaar opzoeken en 
ideeën uitwisselen.” 

Textielverf
Eén van de bioniers is Ilse Kremer, oprichter 
van Fabulous Fungi. Zij experimenteert met 
schimmels om zo een alternatief te creëren 
voor chemische en giftige textielverf. Ze 
test te schimmels op kleursterkte op ver-
schillende soorten textiel. Na twee jaar 
intensief experimenteren en onderzoeken 
heeft Kremer ontdekt welke kleuren gepro-
duceerd kunnen worden met behulp van 
schimmels. Door te verven met schimmels 
als alternatief op de huidige textielverf 
wordt de CO2-uitstoot en het waterverbruik 
flink verminderd. Wellicht kopen we over 
vijf jaar wel deze duurzaam geverfde kle-

ding bij de grote kledingketens! 

Zeewierplaten
Een andere bionier is Marjanne Cuypers van 
BlueBlocks. Cuypers is onderzoeker en bio-
designer met een focus op afvalvrije syste-
men. In het lab experimenteerde zij met 
zeewier om de vezels te binden. Uiteindelijk 
doel is om op deze manier plaatmaterialen 
met verschillende eigenschappen te maken. 
Het lab bood haar de mogelijkheid om zelf 
te kunnen experimenteren met het materi-
aal. Inmiddels is zij erin geslaagd om com-
posteerbaar en circulair plaatmateriaal te 
ontwikkelen dat geschikt is voor zowel de 
bouw als interieurproducten. Inmiddels is 
Cuypers doorgegroeid naar een eigen pro-
ductieruimte en is ze bezig om een heuse 
circulaire fabriek te realiseren. Hierbij 

haakt zij aan op het Circular Factory pro-
gramma (zie kader). Haar product, dat dus 
begon met experimenteren met zeewier in 
het BlueCity Lab. gaat hopelijk een revolutie 
in de bouwsector ontketenen.

Oesterriffen van klei
Oyster Heaven, een initiatief van George 
Birch, ontwikkelt in het BlueCity Lab biolo-
gisch afbreekbare en klimaatvriendelijke 
kunstmatige oesterriffen. Deze zijn 
gemaakt van klei. Oesters settelen zich van 
nature op andere oesters. Het probleem is 
echter dat er nauwelijks meer andere oes-
ters zijn. De Noordzee was oorspronkelijk 
met 20 tot 30% bedekt met oesterriffen. 
Door overmatige consumptie zijn deze rif-
fen met 95% afgenomen.
 Oyster Heaven heeft in het BlueCity Lab 

‘Biolab wil stimuleren 
dat innovators over 
hun eigen grenzen 

gaan’
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een biofilm ontwikkeld op basis van de bio-
chemische samenstelling van bestaande 
oesters. Door deze biofilm te laten groeien 
en toe te voegen aan de kunstmatige kleirif-
fen, worden deze aantrekkelijk voor baby-
oesters om zich aan vast te klampen. Dit 
vergroot de overlevingskans van de oester-
larven van 10% naar misschien wel 50%. 
Zonder de kunstmatige riffen zouden de 
oesters verdrinken in zand en modder. 

Met deze vinding werkt Oyster Heaven aan 
het herstellen van oesterriffen in de Noord-
zee, wat bijdraagt aan het filteren van 
water, miljoenen zeewezens, de biodiversi-
teit, vermindering van CO2-uitstoot en 
nieuwe banen. De riffen bouwt Oyster Hea-
ven nu voor vitale industrieën zoals de 
voedsel- en woningbouwsector om hun eco-
logische voetafdruk te verkleinen door te 
investeren in CO2-negatieve oesterregenera-
tie. En dat allemaal met een oorsprong in 
het BlueCity Lab. 

Kroostegel
Flip the City ontwikkelde in het BlueCity 
Lab een biologisch afbreekbare straattegel, 
die uitgroeit tot een biodivers tuintje. 
Emma Raijmakers, Eliza Scholtens, Jurien 
Kester en Hidde Griek kregen tijdens de 
Circular Challenge in 2020 zes weken de tijd 
om van eendenkroos een waardevol product 
te maken. In het BlueCity Lab zijn de moge-
lijkheden hiertoe onderzocht. Wat bleek: 
eendenkroos zit vol voedingsstoffen en laat 
zich uitstekend transformeren tot een ste-
vig materiaal. 

In het lab werd het eendenkroos onder de 
pers getransformeerd tot een eerste proto-
type: een biologisch afbreekbare stoeptegel. 
Door een mix van zaden van planten en 
bloemen die inheemse biodiversiteit pro-
moten toe te voegen aan de mix, stimuleert 

Flip the City stedelijke vergroening: saaie 
grijze stoeptegels maken plaats voor een-
denkroostegels, die later uitgroeien tot een 
groene mini-oase. Laat het tegel wippen 
maar beginnen! 

Bioniers in de dop
Ook werken in ons BlueCity Lab? Voor bio-
niers in de dop is het mogelijk om verschil-
lende abonnementen af te sluiten. Zo krij-
gen zij toegang tot alle ruimtes en 
apparaten van het lab om aan de slag te 
gaan met misschien wel dé innovatie van de 
toekomst. Kijk voor de mogelijkheden, prij-
zen en meer informatie op bluecity.nl   lll

Van start up naar scale up
Het opschalen van een circulaire startup is ingewikkeld, zeker in de fase van proto-
type op labschaal naar echte productie in een demoplant. Daarom heeft BlueCity 
samen met Tekkoo een nieuw programma gelanceerd: Circular Factory. Dit is een 
ondersteunend start-to-scale-up programma specifiek gericht op deze fase. Via 
het programma ontvangen start-ups specifieke kennis en een op maat gemaakt 
ecosysteem van partners en ervaren ondernemers. Tekkoo ondersteunt innovatie-
ve ondernemers om hun circulaire ideeën sneller marktrijp te maken. BlueCity is op 
haar beurt dé voorbeeldstad voor een circulaire economie. De plek waar pioniers 
en ondernemers samenkomen om te bouwen aan een duurzame toekomstbesten-
dige wereld. In het pand zijn inmiddels ruim 55 innovatieve ondernemers gevestigd. 
Van architecten tot de producenten van mango-leer. Startups laten zien hoe circu-
laire producten ontstaan en hoe het anders kan. 

l Meer weten? Kijk op circularfactory.co
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De kleur, geur en het sfeertje 
rondom koffie, zorgen er voor 
dat dit materiaal, ook na het 
zetten van een kopje koffie, 

nog van waarde kan zijn. “Door de mooie 
kleur en geur is koffiedik een ideale grond-
stof om biokunststof ‘sexy’ te maken”, ver-
telt Lisanne Addink van Coffee Based 
enthousiast. “Dit zet de industrie aan om 
over te laten stappen op biobased materia-
len.” In eerste instantie ligt de focus op de 
koffie industrie zelf. “Daarom hebben we 
materiaal ontwikkeld om koffieautomaten, 
koffiemeubels, koffiekopjes en relatiege-
schenken mee te maken. Met deze produc-
ten worden klanten als Nespresso, koffiema-
chinebouwer de Jong Duke en 
meubelfabrikant Coors verleid om over te 
stappen op bio-koffie-kunststof producten.”

Koffi e Recycle Service 
De productie start met het inzamelen van 
koffiedik. Om de grote koffiedrinkers van 
ons land hiertoe op gang te helpen, heeft 
Coffee Based de Koffie Recycle Service ont-
wikkeld. Door gebruik te maken van deze 
service gaat het  koffiedik niet langer hun 

Jaarlijks drinken we met z’n allen zo’n 18 miljard kopjes 
koffie per jaar. Vaak belandt het koffiedik via de afval-
bak bij de vuilverbranding. Gelukkig hoeft dit niet 
langer. Coffee Based maakt er eigentijdse biobased 
producten van zoals plantenpotten, koffiemachines en 
meubels.

LOUISE VAN DEN BROEK

Nieuw: 
‘sexy’ biobased 
koffiekunststof

prullenbakken in, maar wordt het geschei-
den ingezameld en opgehaald. “Het mooie 
is dat de klant een deel van het koffiedik 
weer terugkrijgt in de vorm van onze pro-
ducten die ze zelf kunnen uitzoeken.”
 Hoe gaat dit in zijn werk? Er zijn een aan-
tal koffieleveranciers, zoals MAAS bijvoor-
beeld, die de servicedienst standaard aan-
bieden bij hun koffiecontract. “Voor hun 
klanten is het dus helemaal gemakkelijk”, 
geeft Addink aan. “In principe kan ieder 
bedrijf waar men meer dan 5 kilo 
koffie(bonen) per week gebruikt hiervan 
gebruik maken. Er worden inzamelbakken 
geplaatst die door onze logistieke partner 
worden opgehaald en omgewisseld voor 
schone bakken.”

Van koffi eprut naar product
Vervolgens begint het wonderbaarlijke pro-
ces waarin koffiedik verandert in een pro-
duct. Addink zegt uit dat daar aardig wat bij 
komt kijken. “Allereerst moet het koffiedik 
worden gedroogd. Daarna mixen we het 
met een biobased bindmiddel op basis van 
bijvoorbeeld zetmeel of suikerrietstengels. 
Het mengsel dat dan ontstaat kunnen we 
verder verwerken tot plaatmateriaal of we 
kunnen het spuitgieten.” Het heeft het 
bedrijf jaren gekost om voor iedere stap de 
juiste methode en partners te vinden. 
“Inmiddels hebben we een mooie keten van 
partners die allemaal een belangrijke rol 
spelen in het produceren van dit bijzondere 
innovatieve materiaal.” 
 Bijzonder is dat bedrijven hun eigen kof-
fiedik weer kunnen terugkrijgen in de vorm 
van kopjes. Maar ook in notitieboeken - een 
product dat Nespresso nu wereldwijd inzet 
als relatiegeschenk - of koffiezeep behoren 
tot de opties. De producten zijn natuurlijk 
ook te koop als je je koffiedik niet laat inza-
melen. “Afkicken van deze nationale koffie-
verslaving is dus niet nodig”, besluit 
Addink. “Als we het koffiedik maar wel 
apart inzamelen.”   lll

‘Coffee Based zamelt 
het koffiedik via een 

ophaalservice 
gescheiden in’
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T ijdschrift ‘Het Motorrijwiel en 
de Lichte Auto’ stelde zich in 
1927 de vraag: ‘Wat zal de toe-
komst-motor zijn?’ De redac-

tie constateerde dat motoren steeds harder 
konden: ‘100 km, 120 km, 150 km per uur! Zelfs 
meer! (...) Om echter eerlijk te zijn, en op gevaar 
af van eenen jongen enthousiasten tegen ons in 
het harnas te jagen, moeten we ronduit beken-
nen, dat maar heel enkelen, en misschien wel 
niemand op de gewonen wegen de 100 km per 
uur overschrijdt.’ De auteur meende een 
omslag te bespeuren, waarin fabrikanten 
steeds meer belang hechtten aan veiligheid, 
gemak en zuinigheid. ‘Het motorrijwiel der 
toekomst zal dus slechts een gematigde 
snelheid hebben’, luidde de stellige conclu-
sie van het artikel.

455 km/u
Bijna een eeuw jaar later kunnen we vast-
stellen dat de voorspelling in het motorblad 
niet is uitgekomen. Als we de latere opmars 
van de bromfiets buiten beschouwing laten, 
is de ontwikkeling van de motorfiets gedu-
rende de twintigste eeuw er een geweest van 
al maar meer vermogen, grotere motorin-
houd en hogere snelheid. Voor de auto geldt 
globaal hetzelfde. De steeds effectievere 
verbranding werd maar mondjesmaat inge-
zet om ze zuiniger te maken. Ook auto’s 

werden vooral groter, zwaarder, krachtiger 
en sneller. De snelste legale auto’s van dit 
moment, de Amerikaanse SSC Tuatara en 
de Franse Bugatti Chiron Super Sport, kun-

nen snelheden tot meer dan 455 kilometer 
per uur halen. Maar nog wonderlijker is dat 
zelfs de meest gangbare motorvoertuigen 
een nogal onpraktische topsnelheid heb-

Het had anders kunnen lopen. Als men in Europa en de VS een auto of een 
motorfiets vanaf het begin van de vorige eeuw had gezien als louter een nuttig 
vervoersmiddel, dan waren alle technische inspanningen gericht geweest op 

veiligheid, gemak en zuinigheid. Maar rond het individuele gemotoriseerde vervoer 
is altijd een waas van romantiek blijven hangen. Gevolg is dat de wedloop om 

meer vermogen en snelheid nog steeds voortduurt.

FANTA VOOGD

De zuinige motorfiets en de lichte auto waren geen succes

Avonturenmachines

Geschiedenis van de Toekomst
“Het motorrijwiel der toekomst zal dus slechts een gematigde snelheid hebben. (...) Zuinig verbruik, weinig 
onderhoud, comfort en veiligheid, ziedaar de kwaliteiten voor het toekomstige motorrijwiel, dat u in staat zal 
stellen in weinig uren veel kilometers af te leggen. Dat alles is waarlijk van meer belang dan het ontwikkelen van 
een buitensporige snelheid.”

TIJDSCHRIFT HET MOTORRIJWIEL EN DE LICHTE AUTO (21 JANUARI 1927)
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Eén van dé iconen van de eeuw van de snelheid: militair/schrijver T.E. Lawrence alias 
Lawrence of Arabia. Hier op zijn voor extreem snelle Brough Superior-motor�ets (rond 
1925). In 1932 reed Lawrence zich op een motor van dit type op een Engels 
landweggetje dood. Met een snelheid van 160 km/u, volgens het politierapport.
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ben. De bescheiden ogende Volkswagen 
Polo bijvoorbeeld, een van de best verkochte 
auto’s in Nederland, kan bijna 200 kilome-
ter per uur.

Privékermisattractie
De menselijke zucht naar snelheid is waar-
schijnlijk aangeboren. Er loopt een rechte 
lijn van een groep rennende aapmensen die 
een prooi probeert in te sluiten, via de 
domesticatie van de eerste paarden, de uit-
vinding van het wiel en de sportieve hardlo-
pers in het oude Griekenland, naar de komst 
van diligence, trein, fiets, auto, motor en 
vliegtuig. Snelheid gaf de mens voordeel in 
de jacht, maar ook in de oorlogsvoering en 
de handel. De vergelijking dringt zich op 
met de aandrift zich vol te proppen als er 
genoeg eten voorhanden is. Nuttig in tijden 
van periodieke schaarste, maar in tijden van 
voortdurende overvloed veroorzaakt het 
instinct welvaartsziekten met soms dode-
lijke afloop. Iets vergelijkbaars is er aan de 
hand met onze ingebakken haast. Ongelimi-
teerde beschikbaarheid van gemotoriseerd 
vervoer leidt tot zwaarlijvigheid, milieuver-
vuiling, opwarming, files en ongelukken 
met jaarlijks wereldwijd zo’n 1,35 miljoen 
dodelijke slachtoffers.
 De meeste noviteiten raken, nadat ze bin-
nen bereik van de massa zijn gekomen, hun 
betoverende glans snel kwijt en worden 

gewone gebruiksvoorwerpen. Met de auto is 
dat amper gebeurd. Voor velen geldt een 
auto nog altijd als avonturenmachine, een 
middel je leven te vervolmaken. Voor een 
motorfiets geldt hetzelfde in verhevigde 
mate. Wat de journalist van Het Motorrij-
wiel in 1927 niet heeft kunnen voorzien, is 
dat de motor in de westerse wereld zou uit-
groeien van een relatief goedkoop en nuttig 
voertuig tot een privékermisattractie waar-
bij acceleratievermogen en snelheid hoofd-
zaak werden. De motor ontpopte zich vanaf 
de jaren vijftig, meer nog dan de auto, tot 
een symbool van vrijheid.

Parallel universum
In het boekje Nieuwe mobiliteit (2015) signa-
leert verkeerskundige Arie Bleijenberg dat 
het autotijdperk op zijn einde loopt. Vol-
gens Bleijenberg hebben we ons blind 
gestaard op het belang van snelheid en 
daarbij uit het oog verloren waar het uitein-
delijk om gaat: bereikbaarheid. Bleijenbergs 
focus op de daadwerkelijk per uur afgelegde 
gemiddelde afstand geeft een ontnuchte-

rend beeld van wat een auto vermag. De 
gemiddelde snelheid van een auto is gedu-
rende de vorige eeuw in Nederland geleide-
lijk gestegen van 15 kilometer per uur in 
1900 tot een bescheiden 45 kilometer per 
uur in 2000. Tussen 2000 en 2015 is die niet 
verder gestegen. Dat heeft tot gevolg gehad 
dat de groei van het autoverkeer zo goed als 
tot stilstand is gekomen. Volgens Bleijen-
berg is door de hype rond elektrische auto’s 
buiten het zicht geraakt dat met zeer zui-
nige benzineauto’s een veel goedkopere en 
snellere reductie van CO2- uitstoot is te ver-
wezenlijken. ‘Zeer zuinige auto’s verdienen 
een hogere prioriteit,’ aldus Bleijenberg.
 De laatste jaren is het tegendeel gebeurd. 
Autofabrikanten hebben juist kleine, zui-
nige modellen - zoals de Renault Twingo, de 
Opel Karl en de Volkswagen Up - uit het 
assortiment gehaald: zij vonden de winst-
marges te klein. Voor echt efficiënte auto’s 
of motoren kun je terecht op de gigantische 
Aziatische markt. De westerling die zich in 
India oriënteert op de aanschaf van een 
nieuwe auto of motor, betreedt een parallel 
universum, waar de voorspelling van Het 
Motorrijwiel uit 1927 wél is uitgekomen. Bij 
ons onbekende Indiase motorfabrikanten 
als Hero en Bajaj maken machines met een 
bescheiden motorinhoud en topsnelheid en 
claimen daarmee op een liter benzine meer 
dan 100 kilometer te kunnen rijden.   lll

De Maruti Suzuki Alto K10. De Indiase 
Maruti Suzuki-fabriek claimt dat de auto 1 
op 24 rijdt. Dat is mogelijk bluf. Wat geen 
bluf is, is de zeer zuinige Maruti Suzuki al 
jaren het best verkochte automerk van 
India is. En daar zit het wezenlijke verschil 
met Europa en de VS.

Ann Margret en Elvis Presley in de 
fi lm Viva Las Vegas (1964) op Honda 
Super Cub-motorfi etsjes. De Japan-
se Honda Super Cub is met meer dan 
100 miljoen, vooral in ontwikkelings-
landen verkochte exemplaren de 
best verkochte motorfi ets ooit. 
De nieuwste versie (150cc) rijdt 1 
op 67 kilometer.
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Spullenbak 
brengt groene 
economie 
tot leven

Aanbieder van duurzame beleggingen 
Meewind financiert sinds kort in 
energiebedrijf Duurzaam Opgewekt. 
Met een investering van 6 miljoen euro 
draagt Meewind bij aan het realiseren 
van verschillende warmte-
koudeopslagprojecten (wko-projecten). 

Duurzaam Opgewekt begon twintig jaar ge-
leden als ontwerper en bouwer van wko-
systemen. Sinds 2018 is het bedrijf uitge-
breid met een tak voor levering van 
duurzame energie. Twee jaar geleden ging 
het bedrijf over de grens van 10.000 GJ ge-
leverde warmte aan de aangesloten afne-
mers. De ambitie is om in 2030 aan 35.000 
aansluitingen warmte en/of koude te leve-
ren. De noodzaak van duurzame warmte-
voorziening in de bebouwde omgeving 
staat voor Meewind buiten kijf. “Er zijn 
maar weinig bedrijven, die net als Duur-
zaam Opgewekt, zelf energiesystemen ont-
werpen, bouwen, onderhouden én exploite-
ren”, aldus fondsadviseur Derck Truijens. 
“Hun strategische aanpak heeft al voor 
een enorme groei gezorgd en dat gaat de 
komende jaren alleen maar verder toene-
men. De participanten van het Groenfonds 

Regionaal Duurzaam dragen hiermee direct 
bij aan de uitbreiding van wko-projecten in 
Nederland.”

Naast de groeiambitie is er nog een 
speerpunt waar Duurzaam Opgewekt zich 

de komende jaren op gaat richten. “We zijn 
nu op het kantelpunt waarbij we de omme-
zwaai maken van realisatiebedrijf naar ener-
giebedrijf”, vertelt commercieel directeur 
Bob Bloemers. “Ons doel is om het beste 
energiebedrijf van Nederland te worden. 
Dat betekent dat we duurzame energie wil-
len leveren met de hoogste klanttevreden-
heid. Een ontwikkeling die logischerwijs om 
extra energie, expertise en �nanciële slag-
kracht vraagt. De �nanciering van onze pro-
jecten door Meewind levert hier een be-
langrijke bijdrage aan.” 

Meewind investeert in projecten Duurzaam Opgewekt

Den Haag heeft een primeur met de 
start van Spullenbak. Het betreft een 
grote proef onder duizend huishoudens 
om de circulaire economie te 
stimuleren. 

Spullenbak is een project van Made in 
Moerwijk, Haagse Milieu Services en de ge-
meente Den Haag dat als doel heeft om de 
afvalberg te verkleinen. Spullen of grond-
stoffen, zoals een computer die niet meer 
werkt of restanten van bouwmaterialen, 
worden vaak weggegooid. 

Spullenbak werkt als volgt: deelnemers 
krijgen een bak aan huis geleverd door de 
Haagse Milieu Services. Eenmaal gevuld 
wordt de volle bak op afspraak weer afge-
haald. Deelname is gratis. “We zoeken dui-
zend Haagse pioniers die een Spullenbak in 
huis willen nemen en gericht spullen verza-
melen waar creatieve makers mee aan de 

slag gaan”, zegt projectleider Sharon van 
der Werf. Haagse ondernemers uit de 
maakindustrie gaan van dit ‘afval’ nieuwe 
producten maken. Denk aan ansichtkaarten 
van oude lakens. 

Een van de deelnemende ondernemers is 
Copiatek. Het bedrijf geeft gebruikte ict-ap-
paratuur een nieuw leven. “Alleen al in Den 
Haag gaat het om miljoenen apparaten die 
worden vernietigd en nog prima hergebruikt 

kunnen worden in binnen- en buitenland”, 
legt bedrijfsleider Mahdi Tava� uit. “Het is 
doodzonde als bijvoorbeeld oude laptops 
in de prullenbak belanden of in de milieu-
straat. Wij knappen deze apparaten en ge-
bruikte kabels, snoeren en telefoons op zo-
dat die nog een keer gebruikt kunnen 
worden.” Ook Judith van der Meer van Het 
Meisje met de Zaag, werkt graag mee aan 
de Spullenbakproef. “Ik ontwerp en maak 
meubels en andere interieurspullen van be-
staande of gerecyclede materialen. Denk 
aan meubels of snijplanken van bestaand 
en Haags hout. 

De Spullenbak-proef loopt tot de zomer 
van 2023. Blijkt dan dat het initiatief een 
succes is, dan wordt het project over de 
hele stad uitgerold. www.spullenbak.nl.
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Milieubeleid is van en voor ons alle-
maal. Iedereen kan binnen zijn eigen 
domein bijdragen aan milieubehoud. 
Dat geldt voor de burger en het 

bedrijfsleven, maar ook voor alle overheden. Dit laat-
ste geldt nadrukkelijk ook voor onze regionale poli-
tici. Zo kan de waterschapbestuurder het natuurlijk 
meanderend karakter van de beek herstellen. De wet-
houder kan bewoners actief benaderen met stimule-
ringsregelingen. En een gedeputeerde kan vertegen-
woordigers van landbouw en industrie betrekken bij 
het opstellen en uitvoeren van een goed en voortva-
rend regionaal plan voor stikstofreductie en natuur-
herstel. 

Hulde voor de groene bestuurders die de handschoen 
oppakken. Van hen wordt veel inzet en creativiteit, 
politieke moed en overtuigingskracht gevraagd om 
de duurzame beleidslijn om te zetten naar aanspre-
kende resultaten. Deze regionale politici verdienen 
het om voor hun herverkiezing nadrukkelijk zicht-
baar te zijn. Deze zichtbaarheid vormt voor Europese 
en nationale politici veelal geen probleem: bij het 
naderen van de verkiezingsdatum zijn ze wekenlang 
buisvullend aanwezig. Onze regionale politici ken-
nen deze exposure niet. In plaats daarvan worden ze 
eerder ongenadig hard uit beeld gedrukt om plaats te 
maken voor een landelijke opiniepeiling. Herhaling 
van deze onverkwikkelijk praktijk dreigt bij de ver-
kiezingen voor de waterschappen en provincies op 15 
maart 2023.

Ongevraagd worden de regionale verkiezingen door 
de landelijke media genationaliseerd. In plaats van 
de prestaties en plannen van de provinciale politici 
dreigen we de eerste maanden van het nieuwe jaar te 
worden bestookt met flitsende TV-shows en pagina-
vullende krantenkoppen met vragen als ‘behoud het 
Kabinet haar meerderheid?’, ‘gaat BBB groeien’, 
‘wordt FvD weggevaagd’ en ‘komen PvdA en Groen-
Links met éen program?’. Deze insteek belemmert de 
kiezer een eigenstandig oordeel uit te spreken over 
het wel en wee van de regionale politiek. Natuurlijk 
is de uitslag van 15 maart ook relevant voor de 
getrapte verkiezing van de Eerste Kamer en dus ook 
voor het al dan niet verkrijgen van voldoende steun 
voor het Kabinetsbeleid. Maar het geheel nationalise-
ren van regionale verkiezingen is disproportioneel. 

Analyseren en klagen volstaat niet, oplossingen zijn 
nodig en mogelijk. Het nationaliseren van regionale 
en lokale verkiezingen tot een landelijke opiniepei-
ling en het degraderen van regionale bestuurders tot 
onzichtbare politici is eenvoudig te voorkomen. 
Hoe? Door deze verkiezingen geheel terug te geven 
aan de 21 waterschappen, 12 provincies en 344 
gemeenten. Daarvoor dient de gezamenlijke verkie-
zingsdatum te worden losgelaten. Laat de Unie van 
Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg een 
mooie verspreiding afspreken. Dat betekent dat 
ergens in het land wekelijks in twee gemeenten, per 
twee maanden in één waterschap en per vier maan-
den in één provincie verkiezingen worden gehouden. 
Zo’n lappendeken kunnen landelijke politici en 
media niet kapen! En voor de Eerste Kamer kunnen 
statenleden op een vooraf bepaalde datum blijven 
stemmen. Zo’n lappendeken stelt de regionale poli-
tiek wel in staat om in hun dorpen en steden aan-
dacht te vragen voor haar prestaties en plannen. Dit 
maakt regionale politici afrekenbaar voor eigen falen 
en succes, geheel in lijn met de opzet en bedoeling 
van onze vertegenwoordigende democratie. 

Kortom, laten we onze burgers en ons politieke sys-
teem serieus nemen en via een spreiding van verkie-
zingsdata bijdragen aan de electorale beoordeling 
van de prestaties en plannen van onze regionale poli-
tici. Dat komt de inzet van het bestuur, de betrok-
kenheid van de burger, het vertrouwen in de politiek 
en de legitimiteit van het politieke systeem ten 
goede.   lll

l Reacties : jjfeenstra@hotmail.com

Verkiezingen

‘Landelijke media kunnen 
gespreide regionale 

verkiezingen niet kapen’
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ale droogcellen afgebakken. Ieder jaar worden weer nieuwe 
moderniseringen doorgevoerd. 

De ontwikkeling heeft geleid tot een verbeterde efficiency. Bij de 
start in 2018 was een myceliumverpakking nog zo’n twintigkeer 
duurder, inmiddels licht het kostprijsniveau nog maar op een fac-
tor twee tot vier keer duurder. Daardoor is een steeds grotere groep 
bedrijven geïnteresseerd in de milieuvriendelijke producten. Inge-
geven door het succes zijn inmiddels zijn ook de eerste stapjes in 
Duitsland en Frankrijk gezet.
GROWN bio maakt nu nog vooral verpakkingen en interieurpro-
ducten. Daarnaast wordt inmiddels aan isolatiepanelen voor de 
bouw gewerkt. Naar verwachting zal medio 2023 de kwaliteit van de 
panelen op het gewenste niveau liggen. Vervolgens kan door 
opschaling aan een concurrerende prijs worden gewerkt. 

Tweede leven
Als het aan GROWN ligt krijgt iedere verpakking een tweede leven. 
Een kaarsverpakking wordt bijvoorbeeld een plantpotje, een par-
fumverpakking een zeephouder en een beschermplaatje een onder-
zetter. Als een myceliumproduct wordt weggegooid, kan dat via de 
‘compost- route’. Dat betekent letterlijk: afbrokkelen en in de tuin 
gooien, want het materiaal is goed composteerbaar, ook in water. 

Behalve als verpakking kan mycelium als interieurproduct bij 
iemand in huis komen. Dan heeft het een lange levensduur: het gaat 

Mycelium is het wortelnetwerk van paddenstoelen 
en dus onzichtbaar omdat het onder de grond 
leeft. Het groeit snel en bindt vezels samen als 
een soort lijm. De wortels mengt GROWN bio 

met reststromen uit de landbouw, op dit moment vooral hennepve-
zels. Dit mengsel, substraat genoemd, wordt in mallen gedaan. 
Deze mallen hebben de vorm van het gewenste eindproduct en in 
een periode van vijf dagen groeit het mycelium de vezels aan elkaar. 
Vervolgens kan het product uit de mal. De laatste stap is overblijft. 
Dat heeft ongeveer dezelfde eigenschappen als piepschuim, alleen 
veel en veel duurzamer! 

Het Amerikaanse Ecovative heeft de methode 10 jaar geleden uit-
gevonden en daar een patent op genomen. Behalve ‘mycelium com-
posieten’ maakt Ecovative inmiddels ook ‘schimmelleer’ en is recent 
gestart met de bouw van de eerste mycelium baconfabriek. GROWN 
bio, een licentiehouder van Ecovative met als werkgebied Europa, 
richt zich niet alleen op de mycelium composieten met hennep, 
maar ook lisdodde, vlas, en andere reststromen. 

Myceliumfabriek in Nederland
Na een start letterlijk ‘in de garage’ heeft GROWN bio een sterke 
groei doorlopen en vier verhuizingen verder staat er nu een semi-
automatische fabriek in Heerewaarden. In de fabriek worden mal-
len gemaakt, automatisch gevuld en, na een groeiperiode, in speci-

Het verminderen van fossie-
le grondstoffen is actueler 
dan ooit te voren. Interes-
sant in dit verband is het 
vervangen van piepschuim 
door een mix van mycelium 
en landbouwvezels. Het 
duurzame materiaal leent 
zich ook voor het maken van 
lampen en isolatiepanelen. 
De ontwikkelaar, GROWN 
bio, is uitgeroepen tot win-
naar van de KVK Innovatie 
top 100. 

JAN BERBEE

Paddenstoelenmix 
maakt wereld schoner
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niet uit zichzelf composteren. Dat gebeurt alleen onder invloed van 
het buitenklimaat en organismen in de natuur. Eventuele buiten-
producten worden wel voorzien van een speciale duurzame coating. 
 Overigens is er nog een leuke andere manier waarop mycelium 
bij mensen thuis kan komen: als zogenaamde Grow-It-Yourself kit. 
Want Grown bio heeft in haar webshop het basismateriaalook in 
kleinere zakken te koop voor mensen die het groeiproces zelf willen 
meemaken. 

Opname CO2
Mycelium is een organisme, het neemt zuurstof op en stoot CO2 uit. 
Mycelium zelf haalt dus geen CO2 uit de lucht, maar de hennep in 
het product doet dat wel. Een kilo hennep neemt drie kilo CO2 op. 
Een deel van de CO2-winst gaat verloren tijdens het fabricageproces 
en het vervoer, maar gemiddeld blijft zeker de helft van de CO2-
opname behouden.   lll

 Prikken

“Sting like a bee, …

Prik
Tot voor kort betekende duurzame 
energie alles behalve met fossiele 

bronnen opgewekte energie.
Tegenwoordig schijnen kernenergie, 
gascentrales en zelfs kolencentrales 

daar onder te vallen.
Duurzaam is nu als het maar niet 

Russisch is.

Prik
Gestage opmars atoomenergie, zelfs 
Japan denkt weer na over extra kern-

centrales. OK, maar wèl CO2-vrij. Toch? 
Van wieg-tot-graf gerekend stoot een 

kerncentrale net zoveel CO2 uit als een 
moderne gascentrale.

Zeker nog nooit van een Life Cycle 
Analysis gehoord.

Prik
De snelheidsverlaging naar 100 km mag 
niet meer gebruikt worden om ruimte te 

creëren voor woningbouw. Hiermee is de 
‘Stikstofbank’ failliet want er zaten geen 

andere maatregelen in de bank. 

Prik
Een record: Nederland heeft op 12 april 

de ‘Earth Overshoot day’ bereikt. De 
dag in het jaar dat we alle grondstoffen 

en milieuruimte waarop we recht 
hebben, hebben verbruikt. 

Rupsje nooit genoeg.

Prik
Grenzen aan de groei, het rapport van 
de club van Rome verscheen in 1972. 
Oliecrisis in 1973, autoloze zondagen, 

de wereld zou nooit mee hetzelfde 
worden (Den Uyl). 

We verbruiken nu driemaal zoveel 
fossiele brandstoffen als in 1970.

PRIKKEN

’Na het af bakken 
blijft een sterk en licht 

materiaal over’
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ben zelf vaak niet alle kennis en technische 
mogelijkheden in huis. Daarom wordt meer 
en meer samengewerkt om de CO2-voetaf-
druk te verkleinen. “Samen vormen zij de 
Circular Plastics”, vertelt bestuurder Jaap 
Buis. “Dankzij tientallen partners uit ver-
schillende branches, waaronder bijvoor-

beeld One Flora Group, HSB Bouw, Schip-
hol en Lamme Textile, kunnen we echt een 
verschil maken.” 

Volledige begeleiding 
Circulaire concepten ontwikkelen is vol-
gens de alliantie de toekomst om te voorko-
men dat schaarse grondstoffen opraken. 
Tegelijkertijd ontbreekt het bedrijven vaak 
aan kennis over de mogelijkheden om die te 
ontwikkelen, weet Buis. “Vaak komt er veel 
kijken bij productontwikkeling. Daarom 
begeleidt Circular Plastics dit proces van 
begin tot eind. Van het technische ontwerp 
tot aan de oplevering van het circulaire pro-
duct.”

Een goed voorbeeld is de onlangs opgele-
verde meermalige pallet. Deze is samen met 
Alliance-partners Cabka, leverancier van 
kunststofpallets, en het distributiebedrijf 

De introductie van circulaire concepten kan voorkomen dat schaarse 
grondstoffen opraken. Dit gegeven heeft in 2015 geleid tot de oprichting 
van de Circular Plastics Alliance. Het vizier is gericht op het ontwikkelen 

en introduceren van 100% circulaire kunststofoplossingen. En dat lukt 
meer en meer. Innovatie vormt het sleutelwoord. 

LOUISE VAN DEN BROEK

Circulair verpakken 
en vervoeren begint 

met innoveren

‘Circulaire innovaties 
voorkomen dat 

schaarse grondstoffen 
opraken’

Jaap Buis: “In innoveren ligt de kracht van Circular Plastics”

Duurzaamheid wordt met de 
dag belangrijker. Met als 
gevolg dat steeds meer bran-
ches van hun logistieke keten 

een gesloten kringloop willen maken. Maar 
waar is met name winst te behalen? Hoe 
pak je dat proces goed aan? Bedrijven heb-
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de Palletcentrale ontwikkeld. “Het is een 
duurzaam alternatief voor de houten pallets 
die eenmalig te gebruiken zijn”, legt Buis 
uit. “De pallets zijn gemaakt van 100% gere-
cycled materiaal en zijn veelvuldig te 
gebruiken. Dat leidt tot een kleinere CO2-
voetafdruk. Een bijkomend voordeel is dat 
de pallets in volume tot wel 85% te reduce-
ren zijn voor retour en opslag. Dat bespaart 
ruimte in de vrachtwagens.” De eerste duur-
zame pallets zijn onlangs in gebruik geno-
men door Hoek Flowers voor de bloemenex-
port naar het Verenigd Koninkrijk. 

Oorsprong in sierteeltbranche 
Toeval of niet, maar Circular Plastics Alli-
ance vindt ook zijn oorsprong in de sier-
teelt. De eerste innovaties waren bestemd 
voor deze branche. “Begrijpelijk”, aldus 
Buis, “want in de sierteelt wordt veel plastic 
gebruikt. Zo worden bloemen omwikkeld 
met plastic folie. Dat kon een stuk duurza-
mer. Op basis van uitgebreid onderzoek 
hebben we de Circular Bag ontwikkeld. Dit 
is een grote plastic zak van gerecycled folie 
voor het efficiënt verzamelen van plastic 
bloemenfolie, bloemen- en plantenhoezen 
en het krimpfolie rondom pallets en karren. 
Daardoor kunnen we dit folie een tweede 
leven geven.” De volle Circular Bags gaan 
via het bestaande distributienetwerk mee 

terug vanuit de Nederlandse bloemenveilin-
gen. Deze worden vervolgens gerecycled tot 
bijvoorbeeld Recy-folie. Dat is het folie 
waarvan 100% gerecyclede bloemenhoezen 
worden gemaakt. Ook de CircularBag zélf is 
voor 90% gemaakt van gerecycled plastic. 

Recycling in de luchtvaart
De toepassingen voor de sierteeltbranche 
smaakten naar meer. Daarom zijn de activi-
teiten uitgebreid naar diverse andere bran-
ches. Zo is de alliantie ook actief in de lucht-
vaartbranche. “Lamme Textiles verzorgt 
onder meer de textielrecycling voor lucht-
vaartmaatschappijen. Samen konden we 
hierin een innovatie doorvoeren. De plastic 
verpakkingen van de dekens voor vliegtuig-
passagiers worden nu gemaakt van gerecy-
cled folie. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld 
het stretchfolie dat rondom de luchtvracht 
wordt gespannen. Een mooie verbeterslag!” 

Circulaire bouwplaats
Een ander betekenisvol project is de circu-
laire bouwplaats. Deze realiseerde Circular 
Plastics Alliance samen met HSB Bouw. “In 
de bouw wordt veel afval geproduceerd. Als 
je dat goed scheidt, kan het prima worden 
gerecycled. Daar hebben we met de circu-
laire bouwplaats wat op bedacht, samen 
met HSB Bouw.” 

 Buis kijkt met gepaste trots terug op die 
verduurzamingsslag. “Kenmerkend is 
vooral de ingerichte milieustraat. Daar kan 
het bouwafval direct gescheiden worden. 
Ook de bouwplaats zelf is gemaakt van gere-
cyclede materialen, waaronder bijvoorbeeld 
de kunststof vloerplaten. Net als in de sier-
teelt hebben we ook hier de Circular Bag 
geïntroduceerd om flexibele kunststoffen 
verspreid over de bouwplaats te verzame-
len. Verder is er gerecycled folie ontwikkeld 
voor bijvoorbeeld de verpakking van de 
kozijnen. Met al die maatregelen kunnen we 
het bouwafval zoveel mogelijk recyclen in 
een gesloten kringloop.” 
 Zo’n proces gaat overigens, hoe logisch 
het wellicht lijkt, niet vanzelf. “Eerst is 
gekeken naar de mogelijkheden voor de 
circulaire bouwplaats. Daarna is deze ont-
wikkeld en vervolgens zijn medewerkers en 
onderaannemers getraind. Een milieucoach 
kon tenslotte adviseren over het daadwerke-

‘De milieustraat op een 
circulaire bouwplaats 

scheidt afval direct’
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lijke gebruik. Daarmee is de circulaire 
bouwplaats niet alleen een concept van 
bovenaf, maar gaat het ook bij medewerkers 
leven.”

Grafische industrie
Zoals de naam al doet vermoeden, houdt 
Circular Plastics zich met name bezig met 
kunststof. De laatste innovatie had betrek-
king op de grafische industrie waar nog veel 
PVC (polivinylchloride) wordt gebruikt. 

Tijdens de productie daarvan komt chloor 
vrij, wat schadelijk is voor het milieu. Ook 
zijn de grondstoffen voor PVC schaars. Dat 
maakt het zonde als plastic nieuw geprodu-
ceerd moet worden. “Virgin PP noemen we 
dit”, licht Buis toe, “We hebben een nieuwe 
technologie ontwikkeld waarmee dit tot wel 
80% te vervangen is door PP-recyclaat.” 
Dankzij innovatieve technologie is het 
mogelijk om op het gerecyclede plastic met 
organische inkt in kleur te printen. Die toe-
passing zie je bijvoorbeeld bij gerecyclede 

labels voor plantenstekers. Door de planten-
stekers van PP te maken in plaats van PVC 
ontstaat een monostroom. 

Kringlopen sluiten
Innoveren is waar de kracht van Circular 
Plastics ligt. “We willen kijken wat er anders 
kan. Hoe kunnen we een kringloop sluiten? 
Kunnen materialen vervangen worden? 
Kunnen we materiaal hergebruiken? Er is 
vaak veel meer mogelijk dan je denkt. 
Dáárover nadenken is de oplossing om 
onnodig gebruik van plastic terug te drin-
gen. En dat blijven we vol overtuiging nog 
heel lang doen.”   lll

Steun in de rug
Duurzaamheid wordt voor veel bedrijven steeds belangrijker. Er is vanuit diverse 
branches dan ook de wens om van hun logistieke keten een gesloten kringloop te 
maken. Maar waar is winst te behalen? En hoe pak je dat op een goede manier 
aan? De Circular Plastics Alliance helpt bedrijven daarbij. Meer weten? Kijk op 
www.circular-plastics.com

‘In kleur met 
organische inkt op 
gerecyclede plastic 

printen is nu mogelijk’
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Duurzaam energiebedrijf Groendus 
neemt het IoT-platform EnergyNXT 
over. Het platform is een bewezen 
oplossing voor energiemonitoring en 
de aansturing van energiespecifieke 
apparatuur. 

De software van EnergyNXT verbindt ver-
schillende energie-installaties en stuurt 
deze slim aan op basis van real-time voor-
spellings- en marktdata. Zo koppelt het 
platform zonnepanelen, laadpalen, batterij-
en en verwarmingsinstallaties. Maar ook 
meer energie-intensieve verbruiksinstalla-
ties, zoals koel- en vriescellen, kunnen opti-
maal aangestuurd worden. Met de overna-
me van het platform maakt Groendus het 
voor haar klanten mogelijk om zoveel mo-
gelijk van de duurzame energie die zij op-
wekken zelf ef� ciënt te gebruiken en aan de 
markt te leveren.

Groendus richt zich op het verduurzamen 
van zakelijk Nederland en realiseerde al 
meer dan 350 zonnecentrales. Ruim 42.000 
energie-aansluitingen zijn aangesloten op 
het platform Mijn.Groendus. Inmiddels wor-

den ruim 310 zakelijke locaties. “We zorgen 
ervoor dat onze klanten loskomen van de 
grillen van de traditionele fossiele energie-
markt en de regie over hun duurzame ener-
giebehoeften in eigen handen krijgen” licht 
Groendus CEO René Raaijmakers toe. “We 
helpen ze daarom in de breedte met ener-

gie besparen, opwekken, slim verbruiken 
en duurzaam in- en verkopen. Dat kan al-
leen in een perfect samenspel tussen al 
deze facetten. Het state-of-the-art platform 
van EnergyNXT is daar een vitale schakel 
in.” De totaalaanpak van het slim aansturen 
van opwek en verbruik en de aanvullende 
inkoop van écht duurzame stroom, maakt 
bedrijven steeds onafhankelijker van dure 
grijze energie.

Het Aanvalsplan Landschap 
is gelanceerd. Doel is om 10% 
van het landelijk gebied in te 
richten voor groene en blau-
we landschapselementen.

Het Aanvalsplan verhoogt de 
landschappelijke kwaliteit en 
diversiteit van het Nederlandse 
landschap. Ook draagt het plan 
signi� cant bij aan het halen van 
Europese verplichtingen rond-

om biodiversiteit, de klimaatop-
gave en schoon water. Verder 
levert het een belangrijke bijdra-
ge aan natuurinclusieve land-
bouw door maatschappelijke 
diensten te belonen.

Met het Aanvalsplan wordt in-
gezet op 10% gebiedseigen 
landschapselementen: de ‘klei-
ne’ natuurelementen die ons 
landschap in belangrijke mate 

vormgeven. Denk hierbij aan 
houtige elementen zoals sin-
gels, bomenrijen, houtwallen, 
heggen en hagen, kruidenrijke 
akkerranden en natte elemen-
ten zoals slootkanten, natuur-
vriendelijke oevers en poelen.
 De lat ligt hoog. In 2030 moet 
de helft van deze ambitie zijn 
gerealiseerd. Uiterlijk in 2050 
moet het groen-blauwe raam-
werk klaar zijn. Als cruciale 

randvoorwaarde om dit moge-
lijk te maken is tot 2030 7,5 mil-
jard nodig. 

Een coalitie van partijen ver-
enigd in Stichting Deltaplan Bio-
diversiteitsherstel heeft op ver-
zoek van de overheid het 
Aanvalsplan opgesteld. Deze 
coalitie bestaat uit een brede 
selectie van maatschappelijke 
organisaties, provincies, water-
schappen en bedrijven. Ook de 
ministeries van LNV, BZK, en 
OCW hebben bijgedragen aan 
het opstellen van het Aanvals-
plan.Via het Nationaal Program-
ma Landelijk Gebied en het 
ruimtelijke ordeningssysteem 
rond de Omgevingswet dient het 
Aanvalsplan concreet te worden, 
met doelen, instrumenten en 
geld. Voorzien is een heldere re-
gie van Rijksoverheid en provin-
cies en actie van lagere overhe-
den, agrariërs, particulieren en 
terreinbeherende partijen. 

l Meer weten? Ga naar 
samenvoorbiodiversiteit.nl

Groen-blauw aanvalsplan

Energie-installaties slim aansturen
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Geperste aarde, oud papier, perziken en abrikozen. Dit zijn de 
elementen die een belangrijke rol gaan spelen bij de verduurzaming 
van vakantieparken. Tijdens de Floriade Expo 2022 in Almere gaf 
EuroParcs een inkijkje in het vakantiehuis van de toekomst. 

JAN DE GRAAF

Infraroodverwarming in plafond
De twee vakantiehuizen van de toekomst 
gaven een beeld van hoe ‘Het Nieuwe Recre-
eren’ eruit kan komen te zien. Zo lagen de 

paden tussen de huizen bestrooid met pit-
ten van perziken en abrikoos als onder-
grond, omdat het veel duurzamer en mili-
euvriendelijker is dan houtsnippers. In de 
poten van het kleinste vakantiehuis, het qua 
vormgeving op Star Wars geïnspireerde 
Rebel House, is een warmtepomp verwerkt. 
Accu’s slaan de door de zonnepanelen op 
het dak opgewekte energie op. Verder is het 
glazuur van de tegels, die de buitenkant in 
keramiek bedekken, gemaakt van fijnstof 
dat uit de buitenlucht is onttrokken. De 
badkamertegels zijn gemaakt van geperste 
aarde, versterkt met natuurlijk hars, waar 
geen ovens aan te pas zijn gekomen. 

Ondanks de tegenvallende 
bezoekersaantallen was de 
wereldtuinbouwtentoonstel-
ling voor EuroParcs juist een 

succes. De ontwikkelaar van vakantieparken 
stelde op het evenement met succes twee 
volledig duurzame en zelfvoorzienende 
woningen tentoon. “We hebben op de Flori-
ade de volgende stap in duurzaamheid kun-
nen zetten”, zegt Giel Hendrikx, Manager 
Innovation bij EuroParcs. “Het leverde héél 
positieve reacties op. In 2030 moet 50 procent 
van de gebruikte energie op vakantieparken 
uit duurzame brandstoffen worden opge-
wekt, maar daar gaan wij niet op wachten.” 

Vakantiehuis
van de toekomst!

‘In de poten van het 
kleinste vakantiehuis 
is een warmtepomp 

verwerkt’
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 De tweede, grotere woning heeft een 
modulair karakter. Zo kan de badkamer 
bijvoorbeeld gemakkelijk in zijn geheel, via 
de buitenwand, uit de woning worden 
geschoven en vervangen naar de wens van 
de bewoner. De oude badkamer is dan 
beschikbaar voor hergebruik. Een ander 
innovatief element is de infraroodverwar-
ming in het plafond, die warmtestraling op 
de persoon richt terwijl die zich door het 
huis beweegt. De isolatie in de wanden van 
het huis is gemaakt van oud papier. 

Slimme apparaten
Technologie speelt ook een belangrijke rol 
bij de vakantiewoningen van de toekomst. 
Het past volgens Hendrikx in de trend van 

gemak. “Mensen willen bediend worden als 
ze op vakantie zijn en niet te veel moeite 
doen.” De twee woningen op de Floriade 
kenden veel slimme apparaten die met 
elkaar verbonden zijn en makkelijk te bedie-

nen. Zo kunnen gasten in de toekomst 
mogelijk in- en uitchecken via een digitale 
sleutel in de vorm van een cijfercode. Een-
maal in het huis gaan de lichten automa-
tisch aan, de thermostaat op 18 graden en 
kunnen gasten op een scherm alles regelen; 
van inchecken tot bellen naar de receptie en 
van reserveren voor het parkrestaurant tot 
updates krijgen over de discoavond. Wan-
neer de gasten vertrokken zijn, gaat de ther-
mostaat automatisch naar beneden zodat 
energie bespaart wordt dankzij geavanceerd 
energie- en temperatuurmanagement in de 
woning én op afstand. 

Vervolgstap
De letterlijke proeftuin die de Floriade voor 
EuroParcs is gebleken, krijgt wat Hendrikx 
betreft een waardig vervolg. “Een mooie 
volgende stap is dat we ergens op een park 
een innovation hub willen opzetten, waar 
we kunnen blijven testen en uitproberen. 
We leren daarbij van onze ervaring op de 
Floriade en alle mensen die op onze aanwe-
zigheid hebben gereageerd, ook intern. Zo’n 
hub is denk ik heel waardevol. Dat willen we 
structureel gaan doen en ons daar de 
komende tijd op gaan richten. We imple-
menteren steeds meer technologie en duur-
zame producten in onze woningen. Daar-
mee worden onze parken telkens 
milieuvriendelijker.”   lll

‘Infraroodverwarming 
in het plafond richt 

zich op de bewegende 
personen’



15, 16 & 17 november 2022
Evenementenhal Gorinchem
Dé nationale vakbeurs voor recycling techniek 
en afvalmanagement

SAVE
THE DATE!

www.vakbeursrecycling.nl
@Recycling_EH recycling-vakbeurs recyclingvakbeurs

Bouwt u ook graag mee aan 
een sterkere afvalsector?
Neem dan contact op met Ravi Changoer
voor de mogelijkheden. Telefoon: +31 (0)183 751 204
E-mail: ravi.changoer@easyfairs.com
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