


INHOUD
DUURZAME DINSDAG 2021

Het is voor de 23e keer 
Duurzame Dinsdag, 
Prinsjesdag van de 

Duurzaamheid.

Op 7 september neemt een 
bewindspersoon namens 

het Kabinet een koffer met 
414 duurzame inzendingen 

in ontvangst. Ruim een 
derde is afkomstig van 

de Duurzame Jonge 100. 
De overige zijn autonome 

aanmeldingen.

Van de inzendingen is 92% 
een initiatief; 8% is een 

idee dat iemand anders zou 
moeten uitvoeren. 

Van alle initiatieven is 
14% een startup en 71% 

zit in de uitvoerings- of 
opschalingsfase. Bijna 

allemaal -90%- zoeken ze 
een vorm van ondersteuning: 

vooral financiering en/of 
publiciteit.

Twee derde van alle 
inzendingen komt van 

bedrijven, dat is nog weer 
meer dan voorgaande jaren; 
16% komt van burgers en 
11% van Ngo’s. 7% van 

alle inzenders is student of 
jonger dan 25 jaar.

Van alle initiatieven heeft 
36% een internationaal en 
53% een nationaal bereik. 

Dat is vergelijkbaar met vorig 
jaar.

Klimaat is het meest 
genoemde thema: 78%. 

Circulaire economie, 
daalt iets, na de sterke 

stijging van de afgelopen 
vijf jaar op 56%. Natuur 
en biodiversiteit stijgen 

door: 34%. Ook water en 
klimaatadaptatie zagen we 
niet eerder zoveel: 16%. 

Meer data staan in de 
bijlagen.

15 trendwatchers uit de 
wereld van duurzaam 

initiatief hebben meegelezen 
met dit trendrapport, hun 

namen staan in het colofon.

Alle inzendingen maken kans 
op een van de 6 prijzen.
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DANKWOORD

Er worden 3 duurzame 
lintjes uitgereikt en Werner 
Schouten, voorzitter van de 

Jonge Klimaatbeweging, 
spreekt de Duurzame 

Troonrede uit.
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79% van de inzenders geeft 
aan bewustwording te willen 

vergroten. Dit percentage 
was nog nooit zo hoog. 
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DUURZAME DINSDAG 

Duurzame Dinsdag kiest de analogie van 
Prinsjesdag, met een Duurzame Troonrede, 
lintjes, prijzen en met een koffertje met vele 
honderden initiatieven. Dit koffertje wordt 
aangeboden aan de Staatssecretaris van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de 
heer Steven van Weyenberg.

Duurzame Dinsdag wordt georganiseerd 
door een groot aantal partijen (zie colofon). 
Het Impulsprogramma Duurzaam Initiatief 
van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en de programma’s Jong Leren 
Eten en DuurzaamDoor van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
hebben Duurzame Dinsdag de laatste jaren 
ondersteund en versterkt.

DE KOFFER
In de koffer zitten 414 duurzame initiatieven 
van startups en scale-ups (pre-MKB), 
coöperaties, verenigingen en individuen. Er 
zitten bijna geen gevestigde grotere bedrijven 
bij. Je kunt zeggen: dit is de leefwereld, niet de 
systeemwereld.

Als je in de koffer zit, dan word je het jaar 
rond uitgenodigd voor allerlei interessante 
matchmaking bijeenkomsten, door Duurzame 
Dinsdag, maar ook door andere organisaties. 
Daarnaast kijken (rijks)ambtenaren, politici, 
bedrijven, journalisten, financiers en 
onderzoekers in de koffer. Kortom, je maakt 
deel uit van een actief netwerk en je bent 
aanmerkelijk méér zichtbaar als duurzame 
initiatiefnemer.

Ieder jaar, op de eerste dinsdag van september is het Duurzame Dinsdag, 
Prinsjesdag van de duurzaamheid. Ooit begonnen als Nationale Toekomstprijs, 
geeft Duurzame Dinsdag al 23 jaar een gezicht aan duurzame ideeën en initiatieven 
uit de samenleving. Het maakt zichtbaar waar de samenleving uit zichzelf, 
ongevraagd, autonoom mee bezig is als het gaat om duurzaamheid. Deze beweging 
is er, daar kunnen beleid en politiek, maar ook het (grotere) bedrijfsleven enorm van 
leren en van ‘profiteren’.

AGORA
Duurzame Dinsdag heeft dit jaar een ‘purpose-
traject’ doorlopen waarin de missie en 
meerwaarde tegen het licht werden gehouden. 
Hier kwam uit, dat wat er nodig is om de 
duurzame revolutie van onderaf te versnellen, 
een soort Agora is. Dit woord stamt uit de 
Oude Griekse tijd, toen op het centrale plein 
in de stad zaken werden gedaan, recht werd 
gesproken, gefilosofeerd, geleerd en waar 
ontmoeting en kruisbestuiving plaatsvond. Al 
die verschillende invalshoeken en disciplines 
heb je nodig om duurzaam initiatief uit de niche 
en op het hoofdpodium te krijgen. Je kunt 
zeggen: initiatiefnemers zitten overal – in en 
buiten organisaties - en het is belangrijk dat die 
elkaar treffen. Dat staat Duurzame Dinsdag te 
doen, samen met iedereen die zich hier ook 
verantwoordelijk voor voelt.

HET DUURZAME DINSDAG 
TRENDRAPPORT
GreenWish maakte het Trendrapport voor de 
13e keer en gebruikte daarvoor alle informatie 
die de initiatiefnemers invullen bij aanmelding, 
en vaak meer. Gekeken is naar verschuivingen 
in onderwerpen, ondersteuningsbehoeften 
en signalen. In de bijlage zijn overzichten 
opgenomen van alle inzendingen en 
‘inzendingen per signaal’, zodat terug te 
zien is op basis van welke initiatieven een 
conclusie wordt getrokken. De interpretaties 
zijn besproken met een groot aantal mensen 
die werkzaam zijn in het veld van duurzaam 
initiatief (zie colofon).

HOE DUURZAME DINSDAG INITIATIEVEN 
ONDERSTEUNT 

- DRESSCASE - DE KRACHT VAN KLEDING

“Vorig jaar, in 2020 wonnen we de Asito Sociale innovatieprijs 
van Duurzame Dinsdag. Deze prijs heeft me erg geholpen in 
het verder brengen van mijn ideeën. DressCase laat je vanuit 
verschillende invalshoeken en met een open vizier kijken 
naar de rol van kleding bij mensen met en zonder beperking, 
binnen zorginstellingen en op individueel niveau. De prijs heeft 
meerdere deuren geopend. Het is veel meer dan alleen een 
bevestiging dat je op de goede weg zit. Het is een stimulans 
om nog groter te dromen en om deze dromen werkelijkheid te 
laten worden.” - Mayke Bremmers, initiatiefnemer DressCase

fotocredits: Cindy van Rees
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WEEFSEL VAN ONDERSTEUNING EN SAMENWERKING
Met de toenemende aandacht voor duurzaam initiatief is ook het aantal plekken waar zij 
ondersteuning kunnen krijgen gestegen. Dat is erg belangrijk, want initiatieven hebben 
hulptroepen nodig. Deze hulptroepen zijn verschillend van insteek en werken op geheel 
eigen wijze aan versterking van de onderstroom. Bij deze partijen groeit het bewustzijn, dat 
als we onderling de krachten bundelen, we meer voor elkaar krijgen om de omstandigheden 
voor initiatieven te verbeteren. We zien dezelfde systeem-bugs, bijvoorbeeld dat 
nieuwe (maagdelijke) grondstoffen goedkoper zijn dan gerecycleerde grondstoffen. Dat 
initiatiefnemers lastig toegang krijgen tot reststromen (voor upcycling). Of dat Nederlandse 
banken niet uit de voeten kunnen met hypotheken die passen bij nieuwe woonvormen. 
Om dit soort belemmeringen aan te pakken, is het beter dat we de ervaringen en krachten 
bundelen.

Deze partijen weten elkaar en Duurzame Dinsdag in ieder geval gemakkelijker te vinden: 
Het Versnellingshuis Nederland Circulair! helpt circulaire ondernemers met vragen. Zij 
hebben ook een handige tool voor het vinden van financiering. MVO Nederland bouwt met 
het MKB-bedrijven en duurzaam initiatiefnemers aan nieuwe duurzame ketens op weg 
naar de nieuwe economie. SDG-Nederland werkt met manifestaties en ontmoetingen aan 
de Sustainable Development Goals. Springtij combineert duurzaamheid, kunst en nieuw 
leiderschap. De MAEX maakt vooral de maatschappelijke waarde van initiatieven zichtbaar 
en biedt tools om de impact te meten. Via VoordeWereldvanMorgen (het platform van de 
ASN Bank) kun je de community inschakelen om je initiatief te versterken. Social Enterprise 
NL bundelt de krachten van sociaal ondernemers en geeft hen stem in de politiek. KNHM 
heeft een bruisend netwerk van experts die zich inzetten voor duurzaam initiatief naast 
een financiële participatie-tool. De Duurzame Jonge 100 is een jaarlijkse lijst met de 100 
meest inspirerende duurzame ondernemers, young professionals en studenten van 32 jaar 
of jonger. Het IdealenKompas verbindt maatschappelijk vraag en aanbod. Programma’s 
als Jong leren Eten en DuurzaamDoor en de bijbehorende Coöperatie ‘Leren voor Morgen’ 
versterken de aandacht voor duurzaamheid in onderwijs en maatschappelijke leerprocessen.

DE DUURZAME RESEARCH & DEVELOPMENT AFDELING VAN DE 
SAMENLEVING

Gelukkig staat duurzaam initiatief in de belangstelling. Begrijpelijk dat de aandacht vooral uitgaat 
naar de meest haalbare en impactvolle initiatieven. Dit zijn de pareltjes en iedereen wil bijdragen 
aan hun succes. Door deze opstelling laten we echter ook veel innovatie liggen. Grote bedrijven 
met Research & Development afdelingen weten dat slechts 3 tot 5% van de innovaties impact 
gaat maken. Zij weten echter ook, dat ze moeten investeren in 100% (de oesterbank) om 5% te 
oogsten (de pareltjes). Soms moet je weggetjes uitproberen die dood blijken te lopen, om beter te 
weten wat dan wél werkt. Die 95% bevat dus nuttige informatie. Bedrijven weten dat.

Als we zo zouden kijken naar duurzaam initiatief, als een R&D-afdeling van de samenleving, dan 
zouden we veel meer recht doen aan de – nu nog niet en mogelijk nooit - haalbare innovaties en 
zogenaamde ‘mislukkingen’. Die kunnen namelijk wellicht in een andere context, of in een ander 
toepassingsgebied, een mega-verschil maken. Er is een tomeloze nieuwsgierigheid nodig naar 
alles wat er in de koffer zit. De koffer zou nog veel meer dan nu een bron van onderzoek mogen 
zijn. We nodigen de onderzoekers van harte uit om daarbij vooral het oordeel uit te stellen (goed, 
slecht, haalbaar onhaalbaar, voor mij relevant, of niet). Nieuwsgierigheid en een open mind zijn 
genoeg.

“ De Duurzame Dinsdag koffer is een soort R&D-
afdeling van de samenleving. Koester niet alleen 
de parels. De rest is nodig om van te leren.” 

fotocredits: Rogier Chang HIMS,
Susphos, startup die fosfaat wint uit afvalwater 
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HERSTEL DE BALANS
2.

We zijn dicht bij een sociaal kantelpunt, het punt waarop de ‘caring 
majority’ meer duurzame keuzes gaat maken. Mensen willen terug 
naar een samenleving die in balans is met de natuur. Maar de 
toekomst ligt niet in ‘terug’. Het nieuwe ‘voorbij circulair’ dient zich 
aan. En de beweging van zelf-doen en burgerkracht staat aan de 
vooravond van een schaalvergroting.

DE BEWEGING PROFESSIONALISEERT 
ZICH
Daar waar de koffer van Duurzame Dinsdag 
voorheen misschien een verzameling was van 
eenlingen, Willy Wortels en pilots, zie je de 
laatste jaren professionalisering, verdieping, 
schaalvergroting en verbinding. Dit duidt 
erop dat we naar een volgende fase gaan.i In 
minder dan 10 jaar zijn er 623 lokale energie 
coöperatiesii en ongeveer 1.500 burger-
zorgcoöperaties ontstaan.iii Ook het aantal 
coöperaties waarin mensen mobiliteit en 
(natuur-inclusieve) voedselproductie regelen 
groeit. Er zijn steeds meer manifesten, petities 
en rechtszaken, om de besluitvormers te sturen 
richting duurzame ontwikkeling in de brede zin 
van het woord.

SOCIAL TIPPING POINTS NABIJ
Deze beweging klopt luid op de deur van 
de grote groep ‘caring majority’, waarbinnen 
de actiebereidheid groeit. De initiatieven 
maken het hen makkelijker om te kiezen voor 
duurzame alternatieven. Misschien heeft 
COVID19 het bewustzijn versterkt van onze 
afhankelijkheid van elkaar en onze omgeving; 
van de wijze waarop onze gezondheid, 
voedselsystemen, biodiversiteit en economieën 
van elkaar afhankelijk zijn. Als de ‘caring 
majority’ aan boord is, dan gaan we massa 
maken.

i P-Plus Magazine - FrameworkMarkttransformatie.pdf
ii Hieropgewekt/lokale-energie-monitor
iii Ella Vogelaar Academie

Op 24 mei gaf de Social Tipping Point Coalitie 
in een brief aan de informateur een boodschap 
aan het nieuwe kabinet. Het klimaatbeleid 
kan niet zonder het in gang zetten van ‘social 
tipping points’. Klimaatwetenschappers zeggen: 
“De beste, zo niet de enige kans om de steeds 
snellere verandering van het klimaat voor te 
blijven, is in te zetten op de steeds snellere 
veranderingen in de samenleving”.iv  
De inzendingen bij Duurzame Dinsdag laten 
deze snelle maatschappelijke verandering zien. 
De beweging van zelf-doen en burgerkracht 
helpt ons kantelen.

TERUG NAAR HOE HET WAS? 
Vorig jaar klonk in de koffer de wens naar een 
ander fundament onder ons denken en doen. 
Niet economische groei als leidraad, maar de 
behoeften van iedereen, binnen de draagkracht 
van de aarde. Welzijn vóór welvaart, een post-
growth economie. We zagen een oproep voor 
een radicale verandering.
Deze zoektocht verdiept zich dit jaar. Woorden 
die het meest in het oog springen zijn woorden 
als ‘regeneratie’, ‘refuse’,’re-use’, ‘herstellen’, 
‘hervinden’. Ze grijpen terug op iets. Soms heel 
duidelijk: zoals CO2-concentraties uit 1990, 
maar vaker naar iets fijn stoffelijkers. We zijn 
iets kwijtgeraakt en zijn op zoek naar het weer 
héél maken van de samenhang tussen de 
dingen. We hebben te veel ruimte ingenomen 
in het mondiale ecosysteem. Nu is de balans 
verstoord en we willen terug. 

iv Social Tipping Point Coalitie

REGENERATIEF EN LEVEN GEVEND 
Maar de toekomst ligt niet in ‘terug’. Stel 
dat we onze systemen weer ‘rond’ krijgen, 
circulair, cradle to cradle, is dát dan het 
nieuwe? Is dat de duurzaamheidstransitie? 
Of is de transitie iets anders? 

In sommige initiatieven gloort iets 
nieuws, een geheel ander geluid, al is 
dat moeilijk te beschrijven. Je kunt je 
vinger er niet opleggen, maar je voelt 
dat er iets inzit. Deze initiatieven willen 
regeneratief zijn en ‘leven toevoegen’ in 

plaats van circulair. Zo willen bijvoorbeeld 
regeneratieve voedselinitiatieven de 
bodem herstellen, daardoor biodiversiteit 
vergroten en werken aan een eerlijker en 
socialer voedselsysteem. Regeneratieve 
architectuur-initiatieven willen expliciet 
bijdragen aan sociale samenhang en een 
gezonde leefomgeving. Dit is een nieuw 
paradigma, dat uitermate goed past bij 
maatschappelijk initiatieven, omdat zij van 
nature ‘waarden stapelen’.

INTER-ZIJN 
Initiatieven hebben het over een 
groter bewustzijn als ze spreken over: 
onlosmakelijk te zijn verbonden met al 
wat leeft. Ze attenderen ons erop hoe we 
meer inclusief kunnen zijn, in de vorm 
van gendergevoeligheid, omzien naar 
elkaar, meer nuance en rechtvaardigheid. 
Maar ook inclusiever ten opzichte van de 
niet-menselijke wereld. Zij willen rivieren, 
dieren, de Waddenzee, plekken op aarde 
een voor iedereen zichtbare -juridische- 
identiteit geven en hen laten meepraten 
over hun toekomst, omdat ook niet 
menselijk leven bezield is. Kees Klomp 
(expert betekeniseconomie) noemt dit 
‘inter-zijn’i. Zij bereiden ons ook voor op 
andere communicatie met de wereld om ons 
heen. Ze laten een nieuwe taal ontstaan 
met muziek, kunst en theater. Zoals Lapje 
Grond dat doet met een antropologisch 
theaterritueel om complexe gebieds-
vraagstukken op een andere manier te 
benaderen. Talking Treesii geeft bomen 

i  Maatschapwij.nu/videoportret/kees-klomp/
ii  Niet in de koffer van Duurzame Dinsdag

“We besloten een stapje terug te doen en bouwmaterialen bio-
receptief te maken, zodat ze direct drager kunnen zijn voor 
natuur.” - Respyre, nr. 260i

i  Trouw, 24 juni 2021

letterlijk een stem door hun sapstromen, 
vochtigheid en fotosynthese om te zetten 
naar muziek. En Taal voor de Toekomst gaat 
via een lerende taalmachine in gesprek met 
de Noordzee.

Deze initiatieven laten wellicht een 
toekomst zien die er al is, maar die we 
nog niet goed kunnen waarnemen. Die 
toekomst gaat nog voorbij de kringloop, 
en is veel groter dan de wereld waarin we 
nu leven. We zien het niet, omdat we er 
geen verstandelijk concept van hebben. Of 
zoals Cruijff zegt: “Je ziet het pas, als je het 
door hebt”. Ons denken zit dus in de weg. 
Willen we iets van de toekomst bevatten, 
gaat dat niet met denken, maar met 
voelen en verbeeldingskracht. Een ander 
bewustzijn, dat begint met een innerlijk 
bewustzijnsproces. Het is de kunst anders 
te gaan waarnemen, zodat het nieuwe zich 
kan laten zien.

Rinske van Noortwijk en Ineke van Zanten 
Augustus 2021
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VERDIEPING VAN 
DE THEMA’S

3.

Inzenders geven bij aanmelding zelf aan welke 
inhoudelijke thema’s en andere onderwerpen 
op hun initiatief van toepassing zijn.

• De sterkste stijgers dit jaar zijn (weer) 
biodiversiteit en natuur, klimaatadaptatie en 
water;

Ieder jaar is er een verschuiving in thema’s, niet spectaculair, maar 
zichtbaar. Natuurlijk gaan bijna alle inzendingen over meerdere thema’s: 
klimaat, circulaire economie én inclusie, of natuur, voedsel én participatie. 
Integraliteit is een kenmerk van maatschappelijk initiatief.

• Na een sterke stijging in de afgelopen jaren 
van inzendingen rond circulaire economie, 
zien we dit jaar voor het eerst een daling. 
We verwachten dat het aandeel zich zal 
stabiliseren.

Inzending vraag voor de zee die Taal voor de Toekomst ontving 
(iedere inzender ontving persoonlijk antwoord van AI-Zee).

fotocredits: taalvoordetoekomst.nl

1110

https://www.taalvoordetoekomst.nl


KLIMAAT3.1

Er worden steeds meer ‘klimaat-
communities’ zichtbaar, vooral op lokaal 
niveau. Er is een groeiende behoefte bij 
mensen om zelf iets concreets te doen aan 
het klimaatprobleem, er is ‘dadendrang’. 
Initiatieven faciliteren deze behoefte. Ze 
maken het mensen gemakkelijk om in 
actie te komen. De Maas Cleanup maakt 
zwerfvuil rapen gemakkelijk. Vorig jaar 
werd op één dag 6.000 kg afval langs 
oevers van de Maas opgeruimd door 5200 
mensen. BuurtBuufs ondersteunt lokale 
klimaatgroepen die samen zoeken naar 
klimaatvriendelijker leven. Community 
initiatieven als Zero Waste Nederland en 52 
Weken Duurzaam hebben binnen no time 
een grote schare volgers gekregen, omdat 
ze op een heel laagdrempelige manier en 
met lifehacks laten zien hoe je je leven kunt 
verduurzamen. 

De Surfrider foundation maakt het mensen 
gemakkelijk om zee en kust schoon te 
maken. Deze Europese club verzamelt hier 
ook data over, om druk te kunnen zetten op 
bedrijfsleven en politiek. Deze doe-behoefte 
wordt ook ondersteund door initiatieven die 
de footprint van consumentenproducten 
onderzoeken, zoals Impulse, zodat we 
ons duurzaam gedrag beter kunnen 
onderbouwen. 

Als je geconfronteerd wordt met cijfers 
over je eigen gedrag of de toestand van 
de aarde, ben je eerder geneigd je gedrag 
aan te passen. ThermoMate vergelijkt 
via een app de huidige temperatuur op 
iedere locatie in Nederland met de normale 
temperatuur. Zo liet ThermoMate zien dat 
het in Nederland in 2020 maar liefst 70% 
van de dagen warmer was dan normaal, 
met een gemiddelde temperatuurstijging 
van 1,8 graden.

Het is ook het jaar van de petities en de 
manifesten. Maak je punt met een petitie 
met handtekeningen en biedt deze aan, 
aan degene die er iets mee kan of moet. 
Ook dit komt voort uit dadendrang (een 
handtekening is ook een actie), maar 
mensen willen ook meer zeggenschap. 
Tegelijkertijd past het ook bij een 
Kabinetsformatie, dat tal van partijen 
hun standpunt nadrukkelijk naar voren 
brengen. Jongeren Milieu Actief kwam met 
een succesvol Klimaatmanifest onder de 
naam #hetistijd. Binnen 3 dagen tekenden 
10.000 mensen. Ook organiseerden ze 
een klimaatdebat waarin de politiek van 
de toekomst aan het woord was, om zo de 
stem van jongeren over het klimaat te laten 
horen.

Het overgrote deel (78%) van de inzendingen draagt bij aan kli-
maatdoelen. Bijvoorbeeld omdat ze werken aan CO2 reductie, 
energiebesparing of aan bewustwording bij het grote publiek van 
de keerzijde van economische groei. Een paar zaken vielen op.

“We staan voor een van de 
grootste uitdagingen van onze 
tijd. We zullen onze samenleving, 
economie en levens opnieuw 
moeten inrichten om de balans 
tussen mens en planeet te 
herstellen. Dat betekent op een 
nieuwe manier eten, wonen, 
werken, reizen en leren. Ruimte 
geven voor technologische 
innovatie, maar ook werken 
aan maatschappelijk en sociale 
vernieuwing. Het creëren van 
een wereld die niet alleen in onze 
behoeftes voorziet, maar ook die 
van toekomstige generaties veilig 
stelt. Dat vraagt om moed, vergt 
lef en roept op tot solidariteit. 
Bovendien daagt deze grote 
omwenteling jongeren uit om te 
doen waar zij het beste in zijn. Het 
bedenken van innovatieve ideeën 
en het doorbreken van bestaande 
patronen. Het zetten van een 
nieuwe stip op de horizon”. 

[Jonge klimaatbeweging, nr.298]

fotocredits: Marten van Dijl/Milieudefensie,
Jongeren voor klimaat  (JMA)
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https://maascleanup.nl/
https://vonk-mvo.nl/buurtbuufs/
https://zerowastenederland.nl/
https://52wekenduurzaam.nl/
https://52wekenduurzaam.nl/
https://www.surfriderfoundation.nl
https://useimpulse.com/
https://thermomate.app
https://jma.org/


CIRCULAIRE ECONOMIE3.2
De afgelopen vijf jaar groeide het aantal inzendingen rond 
circulaire economie spectaculair: van ongeveer 20% naar 60%. 
In 2021 zien we voor het eerst een lichte daling of stabilisatie. 
Het aandeel circulaire inzendingen bedraagt 56%. Dit jaar valt 
de nadrukkelijke aandacht voor de eerste twee treden van de 
circulaire ladder op. Ook zien we weer een flink aantal ruil- en 
deelinitiatieven.

Van de kleding en textiel die Drop 
& Loop inzamelt, kan bijna de helft 
opnieuw worden gedragen. Struikroven 
redt planten en struiken tijdens sloop- 
en renovatieprojecten en geeft ze een 
tweede leven. Zonnige toekomst zet 
in op het hergebruiken en recyclen 
van zonnepanelen. Het verwerken van 
zonnepanelen in Nederland is nog niet 
mogelijk terwijl de afzetmarkt sterk groeit 
en er ook steeds meer zonnepanelen 
als afval worden weggegooid. FOR 
KEEPS werkt via de challenge 
#100greenstatements aan het bewustzijn 
om kleding te upcyclen in plaats van iets 
nieuws te kopen. Net thuis helpt je te 
ontspullen. Kleding ruilen doe je onderling, 
via de Swap-shop, de kleding kettingruil 
in je buurt of via Krijg de Kleertjes. 
Speelgoed ruil je via Deelboom of Swip 
Swap en gebruiksvoorwerpen haal je in 
de Spullenbieb of deel je met je buren via 
Togethy.

REFUSE EN RE-USE 
Het meest duurzame is dát wat je niet 
koopt. Opvallend veel inzendingen 
dit jaar roepen op om te stoppen met 
ongebreidelde productie en consumptie. 
Minder kwantiteit, meer kwaliteit en 
waardeer wat je hebt. In dit licht is het 
begrijpelijk dat grote verontwaardiging is 
ontstaan over het feit dat onder andere 
webwinkel Amazon jaarlijks miljoenen 
nieuwe of teruggestuurde producten 
vernietigt .i

Refuse en re-use van het bestaande, 
vinden we op allerlei terreinen: van kleding, 
schoenen en textiel, tot zonnepanelen, 
laptops, telefoons, speelgoed, 
verpakkingen, bouwmaterialen en zelfs 
bestaand groen uit de tuin. Hergebruik 
krijgt een volwaardige plek in de circulaire 
economie, naast product as a service.

i  NOS 21 juni 2021 

fotocredits: ThermoMate
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https://dropandloop.nl/
https://dropandloop.nl/
https://www.struikroven.nu/
http://www.pastoorconsult.nl/
https://www.forkeeps-mag.com/
https://www.forkeeps-mag.com/
https://www.net-thuis.nl/
https://www.the-swapshop.com/nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeyclg6SjM3GRBbaBprFZhoha3Q9a7l3xs1s9eIDpKeVzi6w/viewform
https://www.krijgdekleertjes.nl/
http://www.deelgoed.com
https://www.swipswap.nl/
https://www.swipswap.nl/
https://www.kongsi.ninja/spullenbieb
https://togethy.com/


DROP & LOOP: LEVER JE KLEDING IN EN KRIJG KORTING
Per jaar wordt er 150 miljoen kilo kleding verbrand in Nederland en slechts een derde 
van het ingezamelde textiel wordt hergebruikt of gerecycled. Drop & Loop is een nieuwe 
en betere manier om gebruikte kleding en textiel in te leveren. Gedragen kleding wordt 
ingeleverd bij een automaat in ruil voor een korting bon en de ingeleverde kleding wordt 
opgehaald en gesorteerd. Wat nog gedragen kan worden, krijgt een tweede leven en van 
de rest wordt garen gesponnen, waarvan stoffen worden gemaakt voor nieuwe kleding of 
andere duurzame producten. Deze worden ook in dezelfde winkels verkocht als waar de 
automaat staat. Daarmee maakt Drop & Loop de gehele kringloop zichtbaar. Dit is een 
extra motivatie voor mensen om textiel in te leveren. Bijzonder is dat er in de automaat 
nagenoeg geen vuil zit. Dat is een groot probleem bij ‘normale’ kledingcontainers. (nr. 177) STRUIKROVERS 

REDDEN PLANTEN VAN 
DE SLOOP
Bij nieuwbouw, renovatie of 
sloop van een woonwijk wordt al 
het bestaande groen in voor-en 
achtertuinen of parken vernietigd. 
Bouwmaterialen worden steeds 
vaker hergebruikt, omdat de 
bouwsector moet voldoen aan 
circulaire doelstellingen. Maar het 
bestaande groen is (nog) geen 
vast onderdeel in het sloopproces. 
Struikroven is vastbesloten om 
bij elk sloop, nieuwbouw- of 
renovatie in Nederland betrokken 
te worden. Met Struikroven worden 
zoveel mogelijk planten gered en 
krijgen deze in dezelfde buurt een 
nieuw leven. De struikrooftochten 
worden samen met bewoners 
uit de desbetreffende buurt 
gedaan, in opdracht van (lokale) 
overheden, woningbouwcorporaties 
of renovatie- en sloopbedrijven. 
Struikroven stelt dat hergebruik 
van groen onderdeel zou moeten 
worden van regels omtrent bouw en 
sloop. (nr. 87)

fotocredits: Patrick Post, Struikrovenfotocredits: Drop & Loop
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RIGHT TO REPAIR 
E-afval is de snelst groeiende afvalstroom 
in de EU en minder dan 40% ervan wordt 
gerecycleerd.i Via Europese wetgeving 
zijn fabrikanten sinds dit jaar verplicht om 
huishoudelijke apparaten te ontwerpen die 
gemakkelijker te repareren zijn. Ook krijgen 
reparateurs betere toegang tot reparatie-
informatie. De wetgeving geldt vooralsnog 
alleen voor de professionele reparateurs en niet 
voor vrijwillige reparateurs en consumenten. 
Terwijl ook zij een belangrijke schakel zijn 
in het repareren van kapotte huishoudelijke 
apparaten.ii

Er is een nieuwe generatie bewuste 
consumenten en reparateurs nodig. De Repair 
Café’s, waarvan er wereldwijd inmiddels al 
meer dan 2.000 bestaan, verrichten daarin 
baanbrekend werk. Samen met Stichting 
Circuleren en het platform VMBO D&P werkt 
Repair Café aan de introductie van repareren 
als VMBO examenvak. En ze zijn partner van 
FixPart, dat méér dan 15 miljoen onderdelen en 
accessoires in voorraad heeft, waarmee je veel 
huishoudelijke apparaten zelf kunt repareren. 
Het is zaak te investeren in een samenleving 
waarin reparatie de normaalste zaak van de 
wereld is.

AFVAL-ERGERNIS ALS BRON VOOR ZERO 
WASTE 
Afval is voor steeds meer mensen een doorn 
i  Europees Parlement december 2020
ii  Stichting Repair Café, maart 2021

in het oog. Zero Waste Nederland groeide 
binnen drie jaar uit tot een community van meer 
dan 60.000 mensen en 66 lokale initiatieven. 
Deelnemers streven naar een afvalvrije 
economie, geven elkaar tips en spreken ook 
lokale ondernemers en horeca aan. Hun 
raamsticker “neem gerust je eigen verpakking 
mee” hangt al op meer dan 7.000 plekken. Ook 
Peukenzee is begonnen uit pure ergernis over 
de vele (plastic!) sigarettenfilters op straat en 
in de natuur. Ze vertellen mensen op een leuke 
manier dat het niet oké is om je peuk op de 
grond te gooien. Ze onderzoeken bovendien 
een verantwoorde manier om de filters te 
recyclen.

Vanaf 3 juli gelden de Europese Single Use 
Plastics (SUP)-regels, het verbod op single 
use plastics, zoals wattenstaafjes, rietjes, 
bestek etc. We zien steeds meer nieuwe anti-
single-use producten, en de animo om deze 
te gebruiken groeit. Denk bijvoorbeeld aan 
wasbare inlegkruisjes en maandverband, 
de meegroeiende plantenpot van GRØN en 
disposables in de zorg: Tijdens de corona-
pandemie liep het verbruik van disposable 
isolatiejassen op naar 2.000.000 stuks per 
week! Aarden scoorde als beste in een 
SBIR competitie van RVO en zal vanuit een 
Europese samenwerking isolatiejassen leveren 
die 50 tot 100 keer wasbaar zijn en daarna 
volledig te upcyclen. Dat bespaart (zonder 
pandemie) 35 miljoen jassen per jaar.

“Single use and fast fashion is so last season. Let’s make what 
you wear FOR KEEPS: buy preloved, thrift, style, mend, repair, 
upcycle. That way you make what you wear a green statement.” 

[FOR KEEPS, nr. 84]

“Van alle mensen op de wereld gebruikt ongeveer 4 miljard toiletpapier. In 1 
etmaal, omspannen we daarmee 11 keer de planeet, dat is 480.000 kilometer 
WC-papier, elke dag weer.” 

[Paula Loos, initiatiefnemer Toiless Paper]
fotocredits: Ido Simantov-Shutterstock,  
Boon & Bliss

“We decarbonize gifting and enable digital natives to fulfill dreams 
instead of exchanging unwanted gifts. Worldwide we spend 20 billion 
euro on unwanted gifts yearly, millions of kilometers of wrapping paper, 
thousand tons on CO2 emissions – it’s time to change the gifting habits.” 

[Boon&Bliss, nr. 347]

VERPAKKINGEN: ALTERNATIEVEN VOOR 
DOZEN VOL LUCHT EN KILO’S PLASTIC EN 
KARTON 
Ook de ergernis over de vele verpakkingen 
groeit. Dit geldt voor plastic én karton. Een 
verandering in de verpakkingswereld is 
onafwendbaar. Plastic recycling 2.0, circulair 
plastic, andere manieren van verpakken, het 
is de nabije toekomst. De overheid kan dit 
versnellen door hier sturend en stimulerend in 
op te treden.

Webwinkels sturen dagelijks zo’n 1,2 miljoen 
kartonnen dozen de deur uiti. Het afgelopen 
jaar werd tastbaar hoe ontzettend veel 
verpakkingsmateriaal er wekelijks bij ieder 
huishouden binnenkomt. Bendemal bedacht 
een mal, die je kunt gebruiken om van al het 
overgebleven karton duurzaam speelgoed te 
maken. Prachtige astronauten, vliegtuigen, 
campers, gebouwen. Het aantal initiatieven dat 
verpakkingen elimineert, groeit. Zo helpen The 
Lekker Company en Loofy’s ons op weg naar 
een plasticvrije badkamer. En in het kielzog 
van Pieter Pot, nemen de mogelijkheden om 
je dagelijkse boodschappen verpakkingsvrij 
te doen toe. Mission Reuse zet zich in om 
herbruikbare verpakkingen voorgoed te 
verankeren in de samenleving door concepten 
rond hergebruik in de praktijk te testen.

Er is een techniek, waarmee lucht vervoeren 
verleden tijd is: Packoorangii . Deze Noorse 
i  NOS 22 juni 2021
ii  Packooring is een Noorse start-up, niet in de koffer van   

startup maakt flexibele, circulaire en gevoerde 
verpakkingen, die zich aanpassen aan de 
grootte van het product. Vervoersmiddelen 
kunnen daardoor 30 tot 40% meer pakketten 
bevatten. In Nederland is Oerlemans Packaging 
koploper in circulaire plastic verpakkingen. 
Mechanisch recyclaat wordt ingezet om 
nieuwe folies mee te maken, voor bijvoorbeeld 
webshoptassen, pallethoezen, potgrond 
verpakkingen of folies in land- en tuinbouw. Er 
klinkt ook van hen een duidelijk signaal om via 
regelgeving de recyclebaarheid van plastic te 
vereenvoudigen.

 Duurzame Dinsdag

CIRCULAIRE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN VAN 
EMMA SAFETYWEAR
Emma Safety Footwear heeft de eerste 
circulaire collectie veiligheidsschoenen ter 
wereld ontwikkeld in haar eigen Limburgse 
fabriek. Alle schoenen zijn ontworpen voor 
een lange gebruiksduur. Met de installatie 
van ruim zesduizend zonnepanelen wekt 
de fabriek energie op. De schoenen 
worden na gebruik retourgenomen via de 
Circular Footwear Alliance. De grondstoffen 
worden hergebruikt in een volgende 
gebruikstoepassing, zoals in meubels, 
isolatiematerialen én, hopelijk in de toekomst, 
in nieuwe veiligheidsschoenen. (nr. 315)
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https://ikcirculeer.nl/
https://ikcirculeer.nl/
https://fixpart.nl/nl
https:/www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20201208STO93325/e-afval-in-de-eu-feiten-en-cijfers-infografiek
https://zerowastenederland.nl/
https://peukenzee.nl/
http://www.fancy-sew.nl
http://www.growingnature.nl
https://aarden.space/
https://bendemal.nl/
https://www.thelekkercompany.com/nl/
https://www.thelekkercompany.com/nl/
https://loofys.nl/
https://www.pieter-pot.nl/
https://missionreuse.com/
https://www.packoorang.com/
https://www.oerlemanspackaging.nl/
https://www.emmasafetyfootwear.com/


“Het transparant maken 
van waar kledingstukken 
van zijn gemaakt gaat 
veel aandacht krijgen. 
Er zijn steeds meer 
initiatieven die daarop 
inzetten. Het label aan de 
binnenkant liegt namelijk 
vrijwel altijd, en dat 
belemmert recycling.”

[Michiel van Yperen, 
MVO Nederland]

fotocredits: Bendemal, Bende Bravo Bus

TRANSPARANTIE ALS BASIS 
Circulaire economie vraagt om transparantie 
in de hele keten. Niet alleen voor het 
optimaliseren van processen, zoals Veridis 
dat doet voor het plastic-recycleproces, maar 
ook om circulariteit een gezicht te geven bij 
het grote publiek. Consumenten zullen er 
steeds meer om vragen. Het feit dat mensen 
een deel van hun zelf weggebrachte textiel 
via Drop & Loop in dezelfde winkel terugzien 
als nieuw product, geeft hen een tastbare 
inkijk in de hele levensloop. En met een 
speciale QR-code kun je alle technische 
specificaties van EMMA’s circulaire 
veiligheidsschoenen vinden.

VINDBAAR MAKEN EN VERWAARDEN 
VAN RESTSTROMEN  
Veel aandacht dit jaar voor het vindbaar 
maken en verwaarden van reststromen, 
of beter gezegd grondstoffen voor de 
volgende gebruiksfase. DuSpot is een 
platform voor overheden en aannemers. Het 
matcht vraag en aanbod van vrijkomende 
inframaterialen. Oscar Circulair doet dat op 
regionaal niveau door grondstoffenstromen 
van bedrijventerreinen te bundelen. Voor 
biomassa- en laagwaardige reststromen die 
niet een op een kunnen worden hergebruikt, 
is er Biobased supply. Zij maken er bio 
composiet van voor allerlei toepassingen 
in de buitenruimte. Als alle gemeenten, 
provincies en waterschappen in hun 
aanbestedingen nog meer de nadruk leggen 
op circulariteit, is de potentie van dit soort 
initiatieven nog veel  groter.

NIEUWE VEZELS VOOR TEXTIEL? 
Er wordt geëxperimenteerd met restromen 
uit land- en tuinbouw als bron voor nieuwe 
textielvezels. Tomatenplanten bevatten 
veel vezels. Die kun je gebruiken voor de 
productie van karton, maar Tomatentextiel 
onderzoekt of je er ook textiel van kunt 
maken. Studio Focus doet dat voor 
Lisdodde. Bodemdaling in veengebieden is 
een probleem, daardoor komt veel CO2 uit 
de bodem vrij. Om dat te voorkomen moet 
het grondwaterpeil omhoog. Dat vereist een 
andere landbouw. Mogelijk kan lisdodde 
teelt rendabel zijn, als het lukt om er vezels 
van te maken. GreenFabrics produceert in 
Nederland textiel van hennep en bamboe. 
En bij Musa Intimates kun je ondergoed 
kopen van banaan! De textielvezels zijn 
afkomstig van de stam van bananenbomen 
(een reststroom na het oogsten). Het ademt 
en koelt, is waterafstotend én recyclebaar.
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https://veridis.tech/
https://dropandloop.nl/
https://www.emmasafetyfootwear.com/duurzaamheid/de-circulaire-collectie
https://www.emmasafetyfootwear.com/duurzaamheid/de-circulaire-collectie
http://www.duspot.nl
https://oscarcirculair.nl/
http://biobasedsupply.com/
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https://greenfabrics.nl/
https://www.musaintimates.com


SIGNALEN

	⇒ Het is tijd voor een grondstoffenrevolutie. Als circulariteit standaard onderdeel wordt 
van elk inkoop, -bouw en sloopproces via regelgeving, krijgen nieuwe circulaire 
grondstoffen kans; 

	⇒ Het transparant en vindbaar maken van reststromen en het koppelen van vraag en 
aanbod komt op gang. Het is desondanks lastig om goede reststromen te vinden 
en virgin materialen zijn nog altijd goedkoper dan hergebruikte. Dat belemmert 
hergebruik op grote schaal; 

	⇒ Repareren is een vak. Inzetten op de reparatiesector om nieuwe reparateurs op 
te leiden zal het vak aantrekkelijker maken, te beginnen bij het (voorbereidend) 
beroepsonderwijs. Daarnaast zou reparatie ook aantrekkelijker moeten zijn voor 
consumenten, bijvoorbeeld door handleidingen te verstrekken; 

	⇒ Er is groeiend chagrijn in de samenleving over verspillende verpakkingen en 
vooral (single use) plastic. Dit vraagt om moedig overheidsbeleid, zoals rond de 
recyclebaarheid van (bio)plastic. Dit geldt ook voor verspilling van karton (karton is 
het nieuwe plastic); 

	⇒ Er zijn veel experimenten met nieuwe textielvezels, als alternatief voor 
de katoenindustrie bijvoorbeeld, van reststromen, maar ook van nieuwe 
landbouwgewassen. Zij kunnen vervuilender vezels vervangen, maar hier is regie 
gewenst, want dat gaat niet vanzelf; 

	⇒ Initiatieven die repareren, ruilen, delen, uitlenen, leasen en product as a service 
toepassen hebben circulaire business cases die wezenlijk verschillen van reguliere 
modellen. Hier is ruggensteun van de overheid gewenst. Bijvoorbeeld met fiscale 
maatregelen (btw-tariefi); 

	⇒ In 2023 gaat de UPV van kracht (uitgebreide productenverantwoordelijkheid) in de 
textiel. Nederland loopt daarmee vooruit op de EU. Producenten van kleding en 
textiel worden dan verantwoordelijk voor de inzameling, recycling, hergebruik en 
afvalfase van hun producten. Statiegeld op kleding maakt de consument bewuster 
van de waarde van oude kleding. Het statiegeld wordt gebruikt voor innovatieve 
projecten, zoals genoemd in deze koffer. 
 
 

i  Er bestaat weliswaar een marge-regeling, waarbij bijvoorbeeld over refurbishing geen btw berekend hoeft te worden over het  
  totale product, alleen over de gebruikte onderdelen. Deze regeling is echter vrij onbekend en ingewikkeld en mist vooralsnog  
  doel.

DUURZAAM BOUWEN 
EN WONEN

3.3

Net als vorig jaar gaat 7% van de initiatieven over duurzaam bouwen. 
Ze bieden véél inspiratie. Opvallend is de aandacht voor alternatieve 
woonvormen. Ook zijn er weer nieuwe biobased bouwmaterialen en 
veel initiatieven rond natuur-inclusief bouwen, zoals Nest Architectuur, 
die faunavoorzieningen vanzelfsprekend onderdeel maakt van 
bouwprojecten. Daar waar eerst vooral ‘losse initiatieven’ zichtbaar 
waren, worden deze nu steeds meer gestapeld, of integraal toegepast: 
natuur-inclusief én klimaat-adaptief én circulair bouwen.

DUURZAAM WONEN – ALTERNATIEVE 
OPLOSSING VOOR HET WONING TEKORT 
Opvallend dit jaar is het grote aantal initiatieven 
dat gaat over het faciliteren van andere 
woonvormen, zowel de technische kant 
daarvan (technische uitvindingen die zelfbouw 
vergemakkelijken), als de sociale kant daarvan 
(betaalbaar en duurzaam samen leven).

Technische concepten

	▪ Easy Housing maakt circulaire en 
klimaat neutrale huizen in de vorm 
van standaard modulen. De missie 
is duurzame betaalbare huisvesting 
over de hele wereld, met een focus op 
opkomende economieën;

	▪ Mill Home ontwerpt en produceert 
compacte, 100% duurzame woningen 
van hoge kwaliteit. De woningen worden 
in de fabriek geproduceerd en zijn 
betaalbaar en verplaatsbaar;

	▪ 12gogreen laat duurzame tiny offices 
bouwen en zet deze op boeren erven, 
landgoederen en andere natuurplekken. 
Doel is om biodiversiteit te versterken 
door de economische waarde van deze 
plekken te verhogen, maar ook om 
het contact tussen mens en natuur te 
versterken.

FOREST LIVING
Forest Living wil de bouw veranderen. 
Deze startup ontwikkelt constructieve, 
isolerende bouwelementen die als LEGO-
blokken in elkaar kunnen worden gezet. 
Niks beton, staal, hout of steen, gewoon 
stapelen met duurzame blokken en het 
kan later ook weer uit elkaar. Dit maakt 
woningen uitermate flexibel. (nr. 174)
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https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/20/modeketens-in-2023-verantwoordelijk-voor-afgedankte-kleding
https://nest-architect.com
http://www.easyhousing.org
https://millhome.nl/
https://12gogreen.com
https://www.forest-living.com/


WOONVORMEN – DE ZACHTE KANT 
Wat de initiatieven gemeen hebben, is dat ze 
de (toekomstige) bewoners als vertrekpunt 
nemen, in plaats van een technische 
woningopgave. De woonplekken worden 
gebouwd, samen met en naar wens van de 
bewoners. Hierdoor zijn er dingen mogelijk, die 
projectontwikkelaars niet kunnen bieden. Kleine 
bouwprojecten op ‘moeilijke locaties’ zijn dan 
rendabel. Zo zet bijvoorbeeld LiberTerra vooral 
Tiny House- communities op, op particulier 
grondgebied (erven en landgoederen). Maar 
ook grootschalige, 100% duurzame sociale 
woningbouw is dan mogelijk, doordat er een 
grotere bijdrage van de betrokken bewoners 
wordt geleverd. Vereniging Ecodorpen 
Gelderland pakt voor gemeenten de vraag 
naar betaalbare woningen op voor mensen 
met beperkt budget. Zij realiseren nieuwe 
duurzame, circulaire en energie neutrale 
woonvormen. Erfdelen stimuleert sociaal, 
duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige 

boerenerven. GoTinyLiveFree helpt toekomstige 
bewoners, gemeenten, woningcorporaties 
en prefab bouwers bij het realiseren van 
Tiny Housing projecten. Buurschap.nu is een 
nieuwe woonvorm. Het is een totaalconcept 
met aandacht voor architectuur en inrichting 
en beheer van buitenruimte. Vitaliteit en 
leefstijl zijn, naast het delen van materiële 
en immateriële zaken, vanzelfsprekend in de 
Buurschap.

Conclusie is, is dat er steeds meer partijen zijn, 
die zelfbouw en nieuwe woonvormen laten 
ontstaan en begeleiden, óók door bestaand 
vastgoed om te vormen. Dit kan vooral 
gemeenten helpen. Nieuwe woonvormen 
moeten serieus worden genomen als alternatief 
voor (of aanvullend op) bouwen in weilanden. 
De initiatieven bieden hierbij hulp.

“Het is als burger (CPO) initiatief heel 
erg lastig om tussen gemeenten en 
projectontwikkelaar te komen.” 

[Vereniging Ecodorpen Gelderland,  
nr. 136]

fotocredits: Buurschap.nu

SIGNALEN

	⇒ Er bestaat een behoefte aan nieuwe woonvormen, meestal zelfbouw in collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO). De resultaten van pilots zijn gunstig, maar veel initiatieven 
komen er niet tussen bij gemeenten en projectontwikkelaars. Hier laten we een stuk van 
de oplossing naar meer betaalbare en duurzame woningen liggen en dit vraagt om snelle 
gezamenlijke actie; 

	⇒ Er ontstaat een breed scala aan kant en klare duurzame woningconcepten, die 
prijstechnisch concurreren met reguliere bouwvormen. Hoe maken we plaats voor hen? 

	⇒ Natuur hoort een plek te krijgen in het Bouwbesluit. Bij ieder bouwproject hoort de vraag: 
hoe draagt dit project bij aan vergroten van biodiversiteit. De creativiteit is er al; 

	⇒ Circulaire en biobased bouwmaterialen zijn duurder dan maagdelijke grondstoffen. Dit 
belemmert opschaling. Oud nieuws, maar het blijft om aandacht vragen.

RUIMTE VOOR COLLECTIEF WONEN 
Ruimte voor collectief wonen sluit aan bij een aantal maatschappelijke trends: betaalbaar wonen, 
duurzame bouw en meer omzien naar elkaar. Dit soort woonvormen, waarin de planvorming 
(en soms de bouw) in samenwerking met bewoners tot stand komt, wint aan populariteit. Naar 
schatting 5% van alle Nederlanders wil collectief wonen, met alle woon/zorgconcepten erbij 
opgeteld wellicht nog (veel) meer. Gemeentelijke organisaties zijn hier echter onvoldoende 
op ingericht, waardoor veel initiatieven sneuvelen. Dit, terwijl er wettelijk en beleidsmatig 
veel mogelijk is. We werken aan passend beleid en kennisuitwisseling tussen gemeenten en 
provincies om letterlijk meer ruimte te maken voor collectieve woonvormen. (nr. 82)

fotocredtis: Liezelotte Nagtegaal, 
Ruimte voor Collectief Wonen“Oproep: Voor ruim 1500 huishoudens en groepen zijn we op zoek naar 

voormalige agrarische bebouwing. Erven waar je sociale, duurzame en 
kleinschalige woongemeenschappen kunt ontwikkelen. Goed voor de 
erfeigenaar, de toekomstige bewoners en de vitaliteit van het platteland.” 

[Erfdelen, nr. 55]
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ENERGIE3.4
Dit jaar is het aandeel energie-initiatieven licht gestegen, van 
30% naar 34%. Het gaat zowel om bewustwording als technische 
innovaties, met speciale aandacht voor de financiële bereikbaarheid 
van maatregelen voor mensen met krappe beurs.

MEER BALANS IN HET 
ELEKTRICITEITSNETWERK 
Nu er veel meer energie lokaal wordt opgewekt 
én wordt gevraagd, wordt de vraag urgent 
hoe we het elektriciteitsnetwerk kunnen 
stabiliseren. Als we de schokken goed kunnen 
opvangen, hebben we minder (vervuilende) 
centrales nodig die als achtervang dienen. Dit 
is het vertrekpunt geweest van Sympower. Zij 
leggen verbindingen tussen de energievraag 
van energie-intensieve industrie enerzijds 
en opwekcapaciteit anderzijds. Dus als er 
pieken zijn in energievraag van huishoudens, 
kan de industrie afschalen en omgekeerd 
kan er bijvoorbeeld meer staal geproduceerd 
worden bij groot energie-aanbod. Sympower 
biedt hiervoor de tussenschakel. Ook 
Greener zet zich hiervoor in, door middel 
van allerlei mobiele opslagtechnieken voor 
extra buffercapaciteit bij opstoppingen in het 
stroomnet. Op wijk- en buurtniveau volgt 
CoöperatieAuto (vorig jaar in de koffer) 
eenzelfde principe met slimme laadpleinen en 
opslagcapaciteit van (deel)auto’s. Duurzame 
initiatieven uit de samenleving vormen dus een 
stuk van de puzzel om ons stroomnet uit te 
balanceren.

ENERGIE ARMOEDE 
De energietransitie kan de inkomensverschillen 
tussen mensen verkleinen, maar ook 
vergroten. Je huis verduurzamen kost geld 
en juist waar de verduurzamingsopgave 
het grootst is, wonen de mensen met de 
krapste beurs. Omgekeerd profiteren mensen 
die wel geld hebben voor verduurzaming, 

van subsidies en van de kostenbesparing 
die dat uiteindelijk oplevert. Verschillende 
initiatieven spreken hun zorg hierover uit en 
komen met (deel)oplossingen. Stichting De 
Groene Bedoeling financiert energiezuinige 
apparaten (zoals koelkasten) voor mensen 
die deze niet kunnen betalen. Ze werken 
met een huur/koop constructie met sociaal 
tarief, zodat elk huishouden mee kan 
doen naar vermogen en zonder stigma. 
Trynergie is een energie coöperatie zonder 
winstoogmerk, waarbij de opbrengsten geheel 
ten goede komen aan de gemeenschap. 
De Duurzame Woningcoöperatie stelt 
particuliere woningeigenaren met een 
smalle beurs - en wonend in een voormalige 
corporatiewoning - in staat om mee te doen 
met een wijkgerichte verduurzamingsaanpak. 
Juist deze groep valt vaak tussen wal en 
schip. Ook WijkEnergieWerkt richt zich op 
minder kapitaalkrachtige mensen. Ze leiden 
bewoners op zodat deze in het installatiebedrijf 
WijkEnergieWerkt aan het werk kunnen. Deze 
medewerkers helpen hun buren aan duurzame 
energie bij hen thuis.

Uit diverse inzendingen blijkt een afkeer 
van zonneweiden en windmolens bij 
natuurgebieden, en tegelijkertijd een 
toenemende frustratie over het feit dat er 
relatief nog zo weinig bedrijfsdaken met 
panelen zijn bedekt. Een steviger impuls 
om bedrijfsdaken te benutten voor zon, lijkt 
het draagvlak voor de energietransitie bij 
particulieren te vergroten.

“Minimaal 10% van de particuliere 
woningeigenaren in Nederland is niet in 
staat om op eigen kracht een duurzame 
woningrenovatie te financieren. 
Knelpunt: Het ontbreken van gebouw-
gebonden financiering op basis van 
draagkracht.”

 
[Duurzame Woningcorporatie, nr.335]

fotocredits: Paul van der Blom,
WijkEnergieWerkt

WILLY WORTEL 
Bij Energie zitten altijd de leukste Willy Wortel 
ideeën. Meestal wordt hier niet zoveel mee 
gedaan, omdat je er geen prijzen mee kunt 
winnen. Maar het is de moeite waard om 
eens een ‘hacketon’ te organiseren, om te 
bezien welke ideeën werkelijk hout snijden 
en uitgewerkt kunnen worden en door wie. Zo 
wordt al zeker 13 jaar - zonder uitzondering 
- ieder jaar gevraagd om zonnepanelen op 
geluidswallen en vangrails. Rijkswaterstaat 
ging er dit jaar mee aan de slag en kwam 
erachter dat dit grote potentie heeft, namelijk 
genoeg stroom voor zeker honderdduizenden 
tot meer dan een miljoen huishoudens. Toen 
werd gevraagd waarom men niet eerder 
op het idee was gekomen zei men, “Goede 
vraag, we hebben er gewoon niet eerder aan 
gedacht”. 
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SIGNALEN 

	⇒ De energietransitie is een kans om inkomensongelijkheid te nivelleren. Doe je dat niet, dan 
kan de energietransitie juist verschillen vergroten. Initiatieven vragen hier aandacht voor, 
bijvoorbeeld door financieringsconcepten op basis van draagkracht; 

	⇒ Specifieke aandacht voor het stabiliseren van het stroomnet. De genoemde initiatieven 
kunnen hier op grote én kleinere schaal verschil maken; 

	⇒ Groot inzetten op benutten van utiliteitsgebouwen en/of bedrijfsdaken voor zon, kweekt 
goodwill voor de energietransitie bij burgers. Nu er lichtgewicht panelen zijn, is het 
argument van gebrekkige dakconstructie niet meer steekhoudend. Gemeenten spelen hier 
een grote rol, want dit is afdwingbaar op basis van bestaande regelgeving; 

	⇒ Veel ondernemingen die in potentie grote duurzaamheidsimpact kunnen maken, hebben 
behoefte aan grootschalige opschaling (TripleSolar, Ingy, Blue warmtewisselaar in 
douchesystemen, etc.). Zij vragen om investeringskapitaal, publiciteit en om krachtige 
introductie en in de bouw- en installatiebranche en bij inkopers van (gemeentelijke) 
overheden. We moeten slimmer worden in het snel groot maken van impactvolle bedrijven; 

	⇒ Onderzoek de ideeën van burgers rond energie (bijvoorbeeld in hacketons). Neem ze 
serieus, we kunnen ons niet permitteren deze innovaties in de dop te laten liggen.

WATERSTOF  
Bedrijven als HyGear en HyET Hydrogen 
geloven in waterstof als belangrijke 
energiedrager en plaveien de weg naar 
meer toepassingen. De Eco-runner is een 
stadsauto op waterstof, ontworpen door Delftse 
studenten.

INITIATIEVEN MET IMPACT 
Ingy is een ‘smart buildingsysteem’ dat 
de lichtkwaliteit, de luchtkwaliteit, de 
bezettingsgraad en zelfs voorraadbeheer kan 
helpen regelen. Hiermee zijn naar verwachting 
grote duurzaamheidswinsten te behalen.

TripleSolar maakt PVT panelen: een 
zonnepaneel met warmtewisselaar. De panelen 
leveren warmte en elektriciteit, waardoor 
huizen geheel van het gas af kunnen, zonder 
luidruchtige grote warmtepompen. Je kunt met 
TripleSolar je huis ook koelen.

Veel daken zijn niet geschikt voor gewone 
zonnepanelen, omdat de constructie daar niet 
op is berekend. Dat is niet langer meer een 

HYET HYDROGEN
HyET Hydrogen zet zijn technologie in binnen 
de waterstof infrastructuur. Waterstof moet op 
een bepaalde druk gebracht worden om dit 
op te kunnen slaan en te transporteren. HyET 
Hydrogen heeft hiervoor een elektrochemische 
compressor ontwikkeld. Bovendien 
wordt er gewerkt aan het extraheren van 
waterstof op basis van een elektrochemisch 
werkingsprincipe, stil, zonder bewegende delen 
en duurzaam. Deze technologie kan ervoor 
zorgen dat waterstof sneller beschikbaar kan 
zijn in de toekomst en snel ingezet kan worden 
als brandstof/energiedrager voor een voordelige 
prijs. (nr.217)

argument, want nu is er Solarge. Zij maken 
lichtgewicht panelen, die op plekken kunnen 
worden gemonteerd, waar dat eerst niet 
mogelijk was.

DUURZAME MOBILITEIT3.5
Dit jaar geen grote verschuiving in het aantal mobiliteit 
initiatieven, 11% ten opzichte van 13% vorig jaar. Ook de thema’s 
binnen mobiliteit verschillen niet wezenlijk.

ER WORDT GEWERKT AAN SLIMMER  
Er wordt gewerkt aan slimmer goederen- 
transport en pakketvervoer. En het is duidelijk 
dat openbaar vervoer in binnensteden zal 
veranderen. Initiatieven zoals Bondi zorgen 
ervoor dat er een elektrisch vervoermiddel 
(fiets, step, scooter of auto) voor jou in de buurt 
klaar staat, zodat je je op elk gewenst moment 
in de stad kunt verplaatsen. Dit gaat de 
stadsbus, die voor jou bepaalt wannéér en hoe 
jij reist, op termijn vervangen. Het openbaar 
vervoer zal zich moeten aanpassen aan deze 
ontwikkelingen.

ELEKTRISCH VLIEGEN KOMT ERAAN 
Nieuw dit jaar is E-Flight, de elektrische 
vliegschool. Zij beschikken over volledig 
gecertificeerde, all-electric opleidingsvliegtuigen 
om de piloten van morgen op te leiden. De 
luchtvaart zal verduurzamen, elektrisch vliegen 
hoort daarbij. Elektrisch vliegen wordt door de 
overheid echter (nog?) niet zo gestimuleerd, 
zoals bij elektrisch rijden.

MOBILITEIT = DATA 
Veel impact wordt verwacht van innovatieve 
data-initiatieven, zoals ROADEO. Zij leveren 
data over de staat van onderhoud van wegen 
en doen onderhoudsvoorspellingen. Zij werken 
met verschillende - wereldwijd beschikbare - 
datasets waaronder satelliet data, smartphone 
data en connected car data. Hierdoor wordt 
90% van de conventionele weg inspecties 
overbodig. Besparingen kunnen oplopen tot 
30% van het totale budget voor onderhoud.

Cycle Data verzamelt data van 
vervoersbewegingen op fietspaden. Deze data 
is van belang nu snel fietsverkeer steeds meer 
toeneemt en zich anders gaat verhouden tot de 
auto. Daarnaast ontwikkelden zij een methode 
om de economische waarde van fietsuren 
te berekenen ten opzichte van onder meer 
VoertuigVerliesUren (waardeverlies als gevolg 
van stilstand en vertragingen voor zakelijk 
(vracht) verkeer). Door deze rekenmethodes 
zal de fiets een belangrijker plek krijgen in het 
mobiliteitsbeleid van overheden.

fotocredits: Bondi

2928

https://hygear.com/
https://hyethydrogen.com/
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4386912/Stadsauto-die-op-een-tank-waterstof-van-Delft-naar-Moskou-kan-TU-studenten-hebben-hem-ontworpen
https://ingy.nl/
https://triplesolar.eu/
http://www.hyethydrogen.com
http://www.solarge.com
https://www.bondi.city/
http://www.eflight.nl
https://www.roadeo.io/
https://www.cycledata.nl/


SIGNALEN

	⇒ Het openbaar vervoer in de stad verandert drastisch door deel-concepten. Dit vraagt om 
afstemming met gemeenten; 

	⇒ Elektrisch vliegen wil serieus genomen worden en vraagt om vergelijkbare ruggensteun als 
elektrisch rijden; 

	⇒ In wegonderhoud en de mobiliteitswereld is veel duurzaamheidsimpact en geldbesparing te 
behalen met slimme datasystemen; 

	⇒ Nederland kan zich internationaal profileren met een cargo bike innovaties; 

	⇒ Initiatieven spelen in op een groeiende vraag naar de trein als alternatief voor vliegen 
binnen Europa.

CARGO BIKE EXPERTISE & INNOVATION CENTRE 
Voor de auto-industrie bestaan er al diverse internationale Experience en Innovation 
Centra, maar voor de fiets nog niet. Waar zou deze beter geplaatst kunnen worden 
dan in Nederland! Jaarlijks komen bak- en vrachtfietsproducenten, ontwerpers, 
deskundigen en liefhebbers uit tientallen landen bij elkaar op het International Cargo 
Bike Festival (ICBF). Dit is hét evenement voor de professionele cargobike-wereld om 
elkaar te ontmoeten, elkaar te informeren en te inspireren. Vanwege het coronavirus 
zal het de komende jaren lastiger zijn om elkaar fysiek te ontmoeten. Daarom wordt 
nu gewerkt aan een kennis- en onderzoekscentrum en een virtueel cargo bike 
platform, om elkaar optimaal te kunnen blijven informeren en inspireren. Hier kan 
Nederland laten zien dat zij voorop loopt in de cargo bike industrie. Naast het (fiets-)
bedrijfsleven vraagt dit om een moedige investering van de overheid. (nr. 344)

VAKANTIE ANDERS 
Uiteraard zijn we door Corona anders – dichter bij huis - vakantie gaan houden. Dit is 
een steun in de rug voor diverse initiatieven die ons laten zien dat het in Nederland ook 
leuk is, zoals De Reis naar Morgen en Avontuur Dichtbij. Ga je de grens over, dan helpt 
Enjoy the ride en Train&Drives om je voetafdruk zo klein mogelijk te houden van deur tot 
deur, zonder comfortverlies. De trein verovert terrein, ook voor zakelijk reizen; Enjoy the 
Ride maakt treinreizen makkelijk te vergelijken en te boeken.

fotocredits: E-Flight Academy

VOEDSEL3.6
De manier waarop we met voedsel omgaan is aan het 
veranderen. Dichtbij huis, verantwoord geproduceerd, eetbare 
natuur, totaal nieuwe producten en natuurlijk veel meer 
plantaardig. Bijzonder zijn de voedselgemeenschappen die 
op steeds meer plekken ontstaan en groeien. Gezond voedsel 
moet voor iedereen bereikbaar zijn.

VOEDSELGEMEENSCHAPPEN 
Voedsel is allang niet alleen meer het domein 
van boer en bedrijfsleven. De verbinding 
met wat wij eten, en waar ons voedsel 
vandaan komt, groeit sterk. Eigenaarschap 
en eigendomsverhoudingen verschuiven. 
Burgers die in coöperatief verband biologische 
landbouw en voedselbossen mogelijk 
maken (zie hoofdstuk 3.7) verschijnen nu 
overal. HerenboerenNL helpt burgers om 
op coöperatieve boerderijen te starten. 
Per boerderij kunnen 200 huishoudens, op 
een ecologische wijze, voor 60% in hun 
voedselbehoefte voorzien. Het concept is 
aan het groeien. Er zijn nu negen actieve 
Herenboerderijen in acht provincies, inmiddels 
hebben zich ruim 20 initiatieven aangemeld 
om een Herenboerderij te starten. Ook vanuit 
België en Frankrijk is interesse getoond in 
het model. Het initiatief vraagt om actieve 
samenwerking met het Ministerie van LNV 
om de potentie als social tipping point beter te 
benutten.

Grote potentie lijkt ook Aardpeer te hebben: 
een initiatief waarbij burgers samen grond 
kopen. De grond wordt via een eerlijke 
pacht ter beschikking gesteld aan natuur 
gedreven en sociaal verbonden boeren en 
voedselinitiatieven. Ze maakten dit jaar een 
stormachtige entree. Ruim 700 investeerders 
hebben 7,2 miljoen euro bij elkaar gelegd. Dit 
jaar wordt de eerste 93 ha landbouwgrond 
gekocht. 

Gedeelde verantwoordelijkheid, natuur-
inclusief, participatief en solidair met de 
boeren én met mensen met minder inkomen. 
Het zijn de ingrediënten die de nieuwe 
voedselgemeenschappen kenmerken.
Lekkernassûh werkt aan een eerlijk en 
sociaal voedselsysteem in Den Haag. Het 
kent een heel bijzonder organisatiemodel, 
volgens de principes van holacracy. Iedereen 
kan meedoen, ook mensen met een kleine 
portemonnee. Zo’n 60 mensen vinden er 
‘werk’ waarbij uitbetaling ook via de timebank 
kan lopen. Je kunt je groenten betalen 
met uren. Het is nu een gemeenschap van 
stedelingen, maar samen met de telers werken 
ze toe naar een voedselgemeenschap van 
boeren en burgers samen. Het systeem van 
oogstaandelen zorgt dat de voedselvoorziening 
een gedeelde verantwoordelijkheid is. 
Het aantal deelnemers is binnen een jaar 
verdubbeld naar 600.

DIGITALISERING EN VOEDSEL

COVID19 heeft deze ontwikkeling vast 
versneld, maar het online boodschappen doen 
is niet meer weg te denken. Lokale services 
brengen de producten van boeren uit je regio bij 
je thuis. Maar ook landelijke maaltijdboxen zijn 
booming. BestelBewuster zet software in om 
voedselverspilling tegen te gaan. Met de tool 
wordt minimaal vijftig procent voedselverspilling 
verminderd bij zakelijke cateringmomenten. 
Genodigden voor een meeting geven van 
tevoren -via een app- hun keuze door. Zo komt 
de verantwoording bij de genodigden te liggen 
in plaats van bij de organisator.
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“Dit is een succes voor de aarde.  
Met de opbrengst kunnen boeren natuurvriendelijk aan de slag, die dat voorheen niet hadden gekund.  
Met de huidige prijs van boerenland en een lening van een bank komen boeren er gewoon niet uit.  
Dus we moeten ergens een draai maken. Ik vind dat we dat nu moeten doen.”
[Aardpeer, nr. 276]

TINY RESTAURANT
Het Tiny Restaurant reist met een tractor van 
plek naar plek. Het Tiny Restaurant staat op het 
dorpsplein, bij de sportclub of school maar ook 
bij de akkers en velden of op het boerenerf. De 
boeren gaan naar de doelgroep toe. Iedereen 
kan ervaren welke mooie lokale producten in 
Nederland geproduceerd worden en door wie. 
Het is een bijzondere ontmoetingsplek en zorgt 
voor de verbinding tussen boeren en burgers 
van jong tot oud. (nr. 313)

fotocredits: Marleen Annema,
Aardpeer
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Your Super wil met producten, app en actieve 
community mensen inspireren en concreet 
helpen om gezonder te leven. Groentjessoep 
begint bij kinderen op de basisschool die 
samen soep gaan maken van geredde 
groenten en daarover van alles leren. Hun 
missie: ieder kind in Nederland minimaal een 
keer week een kop soep naast hun lunch op 
school. Dat past bij het programma Jong Leren 
Eten van het Ministerie van LNV. Er klinkt een 
steeds luidere roep om gezonde schoollunches. 
Vini mini vraagt aandacht voor het toenemende 
probleem van voedselallergieën.

VINI MINI
Voedselallergie is de afgelopen tien jaar 
verdubbeld en deze stijgende trend zet door. Dit 
zorgt voor hoge druk op de zorg en het staat de 
transitie naar een duurzaam voedselsysteem 
in de weg. Het is namelijk zo dat veel 
vleesvervangers gemaakt zijn van topallergenen 
van peulvruchten en noten. Wetenschappelijk 
onderzoek laat zien dat 80% van de 
voedselallergieën voorkomen kunnen worden 
door het vroeg en vaak geven van allergenen 
aan baby’s. Vini Mini biedt gezonde, makkelijke 
en betrouwbare babyvoedingsproducten en een 
informatieplatform om allergenen te geven aan 
baby’s en zo voedselallergie te voorkomen. Vini 
mini werkt samen met de kinderarts-allergoloog 
van de Taskforce Preventie Voedselallergie. 
Probleem is dat er momenteel geen pinda’s te 
vinden zijn die voldoen aan de EU wetgeving 
omtrent cadmium & aflatoxine. (nr. 349)

VOEDSEL EN GEZONDHEID

Het valt op dat het woord gezondheid dit jaar 
vaker wordt genoemd: bij ruim 1 op de tien 
inzendingen. Gelinkt aan natuur, aan water, aan 
voedsel en aan ons immuunsysteem.

De afgelopen tien jaar is de prijs van gezond 
eten in winkels harder gestegen dan de 
prijs van ongezonder eten. Gezondere 
producten werden gemiddeld 21% duurder, 
ongezondere producten werden 15% duurder.i 
De maatschappelijke kosten van ongezond 
eten zijn enorm, maar deze worden niet 
verdisconteerd. Initiatieven wijzen op het feit 
dat groenten en fruit goedkoper moeten worden 
door gerichte true-pricing en btw-verlaging. 
Gezond voedsel zou voor iedereen betaalbaar 
moeten zijn.
i  CBS, mei 2021

WE GAAN NIEUWE DINGEN ETEN: 
EIWITRIJK EN ANDERS

Er zijn naar schatting 300.000 eetbare 
plantensoorten en slechts 20 daarvan bepalen 
90 procent van ons dieet. Drie gewassen: 
rijst, aardappelen en tarwe bepalen zelfs 
de helft van onze voedingsopname. Ons 
voedingspatroon is dus eenzijdig en de 
genetische variatie in gewassen zeer 
kwetsbaar.ii Als het aan initiatieven ligt wordt 
ons voedingspatroon diverser en komen er 
nieuwe voedingsmiddelen bij: Vaak ook gelinkt 
aan gezondheid, (bio)diversiteit, het tegengaan 
van voedselverspilling en een sterker 
immuunsysteem, zoals de gefermenteerde 
producten van  Sauercrowd of de sojavrije 
seitan en tempeh van Bumi.

ii  Trouw, 24 juni 2021

We zien nieuwe dranken, zoals de superfood 
tonic van Fulfoods op basis van algen of 
Kumasi, gemaakt van het vruchtvlees dat om 
de cacaoboon zit. En in de drankenapparaten 
van Moree kun je water tappen met 
vruchtensmaak. Er zijn 75 smaken, zonder 
suiker, en je kunt je eigen mee gebrachte 
beker of fles gebruiken. Dus ook nog eens 
verpakkingsvrij.

Minder vlees eten is niet nieuw meer, maar 
een aantal initiatieven gaat weer een stapje 
verder: zoals kweekvlees van Meatable (waar 
overigens nog wel dieren aan te passen 
komen). Of de ambities van Natulatte, de 
eerste onderneming die een plantaardige 
havermelkpoeder en cacaomix voor in de 
zakelijke koffieautomaat op de markt brengt.

fotocredits: Anne Kamps , Groentjessoep
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“ Door diervrij te eten zou 
75% van de landbouwgronden 
teruggegeven kunnen worden 
aan de natuur. Dat is een 
gebied zo groot als China, de 
EU, VS en Australië samen.”

[Natulatte, nr. 81]

fotocredits: Natulatte

SIGNALEN

	⇒ Er is behoefte aan betaalbare grond rond steden voor voedselbossen en voor biologische, 
natuur inclusieve community-based landbouw. Als de grondprijs niet drukt op exploitatie, 
kunnen de producten goedkoper worden, en staan boeren (en hun inkomen) minder onder 
druk; 

	⇒ De potentie van boer-burgerbewegingen en coöperatieven rond voedsel is nog veel groter 
dan we nu zien. Een pracht kans voor overheden deze beweging te faciliteren, omdat deze 
initiatieven zoveel verschillende waarden toevoegen; 

	⇒ Onze samenleving heeft er alle belang bij dat we gezond eten, maar gezond eten wordt 
steeds duurder ten opzichte van ongezond eten. Dit zit voedselinitiatieven in de weg; 

	⇒ Aandacht voor ons immuunsysteem groeit. Initiatieven werken door voeding aan de 
versterking van ons immuunsysteem; 

	⇒ Genetische verarming in voedselgewassen is bedreigend voor de voedselvoorziening, zet in 
op (bio)diversiteit en de bescherming van zaden; 

	⇒ Nieuw beleid gemaakt voor reststromen, waaronder bananen, zal het aantrekkelijker maken 
om met reststromen te werken in de voedingsindustrie. De havens zijn plekken waar veel 
reststromen verzamelen en die om specifieke aandacht vragen.

BANANEN
Veel initiatieven gaan over het tegengaan van verspilling bij bananen. Van de 100 miljard 
ton geteelde bananen wordt alleen al in de Nederlandse en Antwerpse havens ieder jaar 20 
miljoen kilo bananen afgekeurd en vernietigd. SUNT food maakt nu ’s werelds eerste, eigen 
bananenfabriek, om deze bananen tot hoogwaardige bananenpuree te verwerken als grondstof 
voor nieuwe producten. Op dit moment maken douane processen en regelgeving het onnodig 
complex en kostbaar om reststromen uit de havens te mogen verwerken. Invoercodes voor 
groente en fruit, dat afgekeurd is voor verdere distributie, maar wel nog bruikbaar is voor 
industriële verwerking, ontbreken. Een lager invoertarief (BTI) of tariefschorsing zouden het 
mogelijk maken, om een rendabele business case te maken voor het niet-lineaire proces van 
verwerking van reststromen. Naast Sunt, verwerken ook Koprol, Musa Intimates en Peeled 
Porq resten van bananen.

Overigens, nu we het toch over bananen hebben: een voorbeeld van de waarde van 
biodiversiteit. Bananen zijn de belangrijkste voedselbron voor meer dan 400 miljoen mensen 
in de wereld. Alle (!) bananen in de wereld hebben hetzelfde genotype. Dat maakt ze extreem 
kwetsbaar voor wereldwijde schimmelziekten. Die zijn nu al bijna niet meer te bestrijden, 
omdat de schimmels steeds resistenter worden. Het kan maar zo zijn, dat het over een aantal 
jaren over en uit is met de banaan. Biodiversiteit in het landbouwsysteem herintroduceren 
is de enige manier om het tij te keren. Ook van belang voor andere soorten dan bananen. 
Initiatiefnemers vragen hier trouwens al langer aandacht voor en leggen zadenbibliotheken 
aan, vooral uit oogpunt van biodiversiteit in inheemse planten.

3736

https://www.suntfood.com/sunt-bananenfabriek
https://www.koprolinutrecht.nl/
https://www.musaintimates.com/
https://zadenbibliotheeknederland.nl/


NATUUR EN BIODIVERSTITEIT3.7
De achteruitgang van natuur en biodiversiteit is misschien wel de 
grootste maatschappelijke opgave van deze tijd. IPBESi geeft aan 
dat functieverlies van natuur, en daarmee verlies van biodiversiteit 
minstens zo bedreigend is als klimaatverandering. Dat besef klinkt ook 
door in de koffer van Duurzame Dinsdag. Dit jaar zijn er meer ‘groene’ 
inzendingen dan ooit: ruim een derde van het totaal.
i  Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

Nog sterker dan vorig jaar menen de initiatieven 
dat het Westers wereldbeeld, dat de mens 
heerser of rentmeester van de natuur is, aan 
herziening toe is. We staan er niet buiten, we 
zijn onderdeel van de natuur. Wat we de natuur 
buiten ons aandoen, doen we ook onszelf aan 
-de natuur binnen ons. Mensen zijn zich meer 
bewust van de wijze waarop onze gezondheid, 
voedselsystemen, biodiversiteit en economieën 
van elkaar afhankelijk zijn. Verschillende 
inzendingen koppelen het zwakker worden van 
ons immuunsysteem aan het vergiftigen van 
onze omgeving. We vergiftigen letterlijk onszelf, 
als de natuur niet gezond is, zijn wij het ook 
niet. Er is een roep om meer gebruik te maken 
van ecologische principes. Regeneratie is hét 
woord van dit trendrapport.

ECOLOGISCHE REGENERATIE 
Regeneratie is een begrip uit de biologie. 
Het is het vermogen van een cel, organisme 
of een ecosysteem om volledig te herstellen 
van opgelopen schade. Goed ontwikkelde 
ecosystemen kunnen zich herstellen van 
kleine verstoringen. Dat heeft te maken met 
de complexe relaties tussen planten, dieren 
en het milieu. Als soorten verdwijnen, of het 
milieu verandert, komt deze veerkracht in 
het geding. Systemen storten dan als een 
kaartenhuis in elkaar. Terugkeer naar het vorige 
evenwicht is dan niet meer mogelijk. Daar waar 
duurzaamheid zich bijvoorbeeld richt op zero-
waste of verminderen van CO2-uitstoot, gaat 
regeneratie een stap verder. Het voegt iets toe. 
Bij regeneratie geef je meer terug dan je neemt, 
het is “nieuw leven gevend”.

REGENERATIEVE LANDBOUW 
Veel inzendingen dit jaar spreken over 
regeneratieve landbouw. Alles begint met een 
goede bodemkwaliteit. Dat betekent op een 
andere manier boeren. Extensiever, zonder 
gif, een hogere grondwaterstand, wisselteelt 
en gewassen die passen bij de bodem etc. 
We zien dat bijvoorbeeld bij de voedselbossen 
De Waalgaard en Lingehout maar ook bij 
bedrijven die vanuit de gangbare landbouw 
willen omschakelen naar meer agro-ecologisch, 
zoals Burgerboerderij de Patrijs. Binnen de 
gangbare landbouw is er interesse om de 
overstap te kunnen maken, zie het succes van 
Aardpeer en inzendingen als de revolutionaire 
varkensboerderij Zonvarken of de kas zonder 
glas: het experimenteel verduurzamen van 

“On your body.. and in your 
body. Synthetic fibers end up in 
the surface waters of the world 
where they remain forever. They 
are often ingested by animals. 
The tiniest synthetic fibers can 
enter the tissue and organs 
of fish and shellfish and may 
eventually end up on your plate 
and in your body” 

[IoT wasmachinefilter, nr. 423]

een kalverstal die vervolgens gebruikt zal 
worden om gewassen in te telen. Natuur-
inclusieve landbouw krijgt ondersteuning 
van nieuwe technologie, zoals drones 
voor datavoorspellingen, om ecologische 
principes te ondersteunen. Voorbeelden zijn 
Agrolooks en Van Boven.

ECOSYSTEEM DIENSTEN 
Betaald worden voor biodiversiteit, voor 
schone lucht en water, dus voor andere 
diensten: Om de transitie te versnellen 
zullen we op zoek moeten naar nieuwe 
businessmodellen. We gaan ook anders 
kijken naar eigendom, en de manier waarop 
de grondprijs doorwerkt in de exploitatie 
van bedrijven, de prijs van de producten 
en het inkomen van de boeren. Lees meer 
over het anders organiseren van onze 
voedselvoorziening in hoofdstuk 3.6.

EEN STEM GEVEN AAN NIET 
MENSELIJK LEVEN 
Hoewel het belang van natuur en 
biodiversiteit steeds breder onderkend 
wordt, zit “niet menselijk leven” niet aan de 
onderhandelingstafel. 

Mensen hebben rechten, bedrijven hebben 
rechten, maar de natuur niet en daarom 
worden haar belangen niet goed mee 
genomen. Op verschillende manieren wordt 
nu ook in Nederland geëxperimenteerd 
om dat wel voor elkaar te krijgen. Zoals 
bij de Maasclean-up. Na een grote 
opruimactie vorig jaar, waaraan duizenden 
mensen hebben meegedaan, is een 
petitie voorbereid, waarin wordt gevraagd 
de rechten van de Maas wettelijk te 
verankeren. Deze zal op 18 september 2021 
worden aangeboden aan de Tweede Kamer. 
Er lopen gelijksoortige initiatieven rond de 
Waddenzee, Amelisweerd en de Noordzee.

De Zoöperatie is een experiment om 
niet menselijk leven een stem te geven 
in een organisatie. Binnen een Zoöp 
wordt een bestuurszetel toegewezen aan 
een “zoönomische vertegenwoordiger”. 
Deze persoon behartigt de belangen van 
niet-menselijk leven in de operationele 
sfeer. Een Zoöp is complementair aan 
een rechtspersoon en kan goed werken 
voor plekken waarvan de natuur nooit de 
status als rechtspersoon zal krijgen. Denk 
bijvoorbeeld aan een braakliggend stuk 
grond naast een buurthuis, of stroken land 
langs een weg. Er komt dan ook geen 
wetgeving aan te pas, maar het is meer 
proactief. De belangen van de planten en 
dieren kunnen zo worden meegewogen, 
bijvoorbeeld als er moet worden besloten 
over het inrichten van een stuk grond als 
parkeerplaats.

Een nieuwe generatie bedrijven werkt met 
de natuur, zoals Sauercrowd, dat zegt: “Om 
de ergste effecten van klimaatverandering 
te voorkomen, moeten we door de planeet 
ter verantwoording kunnen worden 
geroepen, door langetermijndenken in 
onze besluitvorming te implementeren.” Er 
ontstaat een internationale beweging van 
bedrijven die oproept om Moeder Aarde tot 
C.E.O. van ondernemingen te maken.

AARDPEER
“In januari 2021 kwam Aardpeer via mede-
initiatiefnemer Stichting BD Grondbeheer 
met de ‘samen voor grond’ obligatie. Met de 
opbrengst wil Aardpeer grond aankopen voor 
natuur gedreven en sociaal verbonden boeren 
en voedselinitiatieven. En dat animo is er. Al 
75 agrarische ondernemers meldden zich bij 
Aardpeer met een grondvraag om de overstap 
naar natuurvriendelijk landbouw te maken. De 
eerste obligatieronde heeft ruim 7 miljoen euro 
opgeleverd. Het geld is afkomstig van ongeveer 
700 investeerders. Hiermee zullen nieuwe 
gronden worden aangekocht voor boeren met 
een missie. Dit zijn onder andere gangbare 
akkerbouwers of veehouders die de omslag 
wil maken naar een duurzaam bedrijfsmodel, 
maar ook voedselbossen en coöperatieve 
boerderijen.” (nr. 276)
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“De mate van vervuiling overtreedt het 
recht van de rivier om schoon en vrij te 
stromen. De wetgeving moet veranderen, 
zodat de Maas als eerste rivier in Europa, als 
rechtspersoon kan worden behandeld.” 

[Maas Cleanup en Rechten van de natuur,  
nr. 96 en 438]

fotocredits: Jonathan Vos,
Maas Cleanup: “Maas in de Wet, 

OP ZOEK NAAR VERBINDING EN NIEUWE 
TAAL 
We zien initiatieven die de binding van mens 
en landschap versterken en (niet menselijke) 
natuur een stem willen geven. Letterlijk, 
zoals Taal voor de Toekomst, die via een 
taalmachine en algoritmes, in gesprek gaat 
met de Noordzee. Via kunstmatige intelligentie, 
bestuurders en woordkunstenaars wordt  
‘her-wilderde’ taal ontwikkeld, waarin mens 
en natuur elkaar kunnen verstaan. De nieuwe 
taal maakt een toekomst voorstelbaar van 
een meerstemmige en veelsoortige wereld 
waarin marktwerking ontbreekt en waarin een 
gesprek met de zee gewoon is. De uitdaging 
is: aannames onder de loep nemen van 
technocratische en instrumentele beleidstaal 

BAKKIE TROTS
Bakkie Trots is een keramieklijn gemaakt van lokale klei. De grond 
waarop we staan zit vol verhalen. Elke plek waar Bakkie Trots klei uit 
de grond haalt is uniek, en de kopjes die daarvan gebakken worden 
zijn dat ook. Samen vertellen deze keramische kopjes een trots verhaal 
over verbinding. Iedereen heeft wel een speciale plek waarmee hij zich 
verbonden voelt. Bakkie Trots maakt die verbinding tastbaar. (nr. 89)fotocredits: Iris Veentjer,

Bakkie Trots

en toewerken naar vaktaal waarin mens en 
Noordzee elkaar verstaan en waar de zee 
meebeslist over haar toekomst. Het klinkt 
misschien als ver van mijn bed, maar de 
signalen zijn onmiskenbaar dat natuur - mens 
relaties er in de nabije toekomst echt anders uit 
gaan zien. Nieuwsgierig? Kijk dan dit 
 4 minutenfilmpje waarin de Noordzee via 
een lerende taalmachine in gesprek gaat met 
het Ministerie van Economische Zaken en 
laat je verbazen. Of luister naar Talking Trees 
die bomen letterlijk een stem geeft door hun 
sapstromen, vochtigheid en fotosynthese om te 
zetten naar muziek.i

i  Niet in koffer van Duurzame Dinsdag
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KLIMAATADAPTATIE EN LEVENDE STEDEN 
We gaan steeds meer beseffen, dat we ervoor 
moeten zorgen dat steden “leven”, dat we 
moeten werken aan de veerkracht van het 
stedelijk ecosysteem, zodat het bestand is 
tegen hitte en overvloedige neerslag, en de 
lucht schoon genoeg is. HyperGarden is een 
proeftuin voor regeneratieve architectuur. 
Respyre ontwikkelt bio-receptief beton, dat een 
voedingsbodem biedt aan mossen. Mossen 
nemen vocht op, bieden koelte en zuiveren 
de lucht. Een prachtig voorbeeld voor “leven 
geven” in de stad. Muuras maakt groene muren 
circulair door afvalwater lokaal te zuiveren 
en hergebruiken met behulp van inheemse 
waterplanten. Verschillende tegels helpen 
bestrating waterdoorlatend te zijn: Rainaway, 
heeft een fundering die zorgt voor een levende 
bodem, die het regenwater van piekbuien kan 
bergen. Het werkt als microbiotoop dat je als 
bouwsteen kunt implementeren in de stad. De 
100% circulaire en handzame Tegra Straatkolk 
maakt piekwater afvoer mogelijk en heeft een 
zelfreinigend filter.

Daarnaast zijn er natuurlijk de vele groene 
bewoners-initiatieven. De Wandelende 
Tuintjes vragen aandacht voor kale plekken, 
de Guerrilla Gardeners zetten zich in voor 
inheems planten bij boomspiegels. The Urban 
Jungle Project maakt letterlijk Jungles in de 
stad op plaatsen waarvan je denkt “dat kan 
toch niet”. We kijken wezenlijk anders tegen 
“onkruid” aan. Een strak geschoren plantsoen 
is niet meer van deze tijd. Marvy Green helpt je 
als je zelf je omgeving groener wilt maken, en 
je weet niet hoe.

Een mooi voorbeeld op bedrijventerreinen is de 
Straatboer, die versteende bedrijventerreinen 
in Nederland vergroen(t) met fruitbomen, 
groenten langs hekwerken en inheemse, wilde 
bloemen. Straatboer betrekt de bedrijven en 
bedrijfsmedewerkers actief bij het planten 
en plukken en plaatst bijvoorbeeld QR-code 
bordjes bij de gewassen. Er zijn ongeveer 
3.600 bedrijventerreinen in Nederland land met 
een oppervlakte van meer dan 80.000 hectare, 
een enorme potentie.

WATER 
De toekomst vraagt dat we kunnen omgaan 
met te veel of te weinig water, maar ook om 
schoon (drink)water. Een aantal inzendingen 
valt op: De Waterbank verbindt vraag en 
aanbod van restwater met elkaar, zodat de 
druk op het grondwater verminderd wordt. Om 
het aandeel microplastics te verminderen in het 
waterecosysteem zijn er de IoT wasmachine 
filters. De potentiële milieuwinst is enorm. 
Bij elke wasbeurt komen er namelijk 10 tot 
20 miljoen deeltjes microplastics via onze 
wasmachine in het oppervlaktewater terecht, 
waarvan 71% niet afbreekbaar is. Ook BESE 
werkt aan regeneratief herstel van mariene 
ecosystemen. Ze doen dat met biobased, 
dus bio-afbreekbare, materialen. De BESE-
elementen imiteren eigenschappen van de 
natuur en helpen zo bij het opstarten van jonge 
planten en dieren op een nieuwe locatie. Het is 
leven-gevend.

NK TEGELWIPPEN
Het weer in Nederland wordt steeds extremer. We krijgen steeds vaker te maken met 
problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Al 
die stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door. Dat regenwater kan 
dan het riool overbelasten of je kelder inlopen. Meer groen gaat dit tegen. Een groenere 
leefomgeving heeft bovendien een positief effect op onze mentale gezondheid. Van daaruit 
is het NK Tegelwippen ontstaan, dat plaatsvindt plaats van 30 maart tot 30 september. 
Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen door groen in zijn eigen (gevel)tuin. Medio 
juni gaat de teller richting de half miljoen vervangen tegels (nr. 170)

fotocredits: Hypergarden

“We believe in the power of real-time insights and 
actionable data to fight air pollution. We are on a 
mission to clean the air and make cities healthier by 
making invisible air pollution visible and helping in 
taking action against it.” 

[Respyre, nr. 304]
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SIGNALEN 

	⇒ Biodiversiteit is de basis van een duurzame samenleving. De gedachte van ‘leven-gevende 
initiatieven’ is een nieuw paradigma, dat uitwerking behoeft. Het is de volgende fase, ná 
circulair en CO2 en energieneutraal. Het voegt iets toe, leven, (bio)diversiteit; 

	⇒ Steeds sterker wordt het bewustzijn rond de interactie tussen biodiversiteit, voedselsystemen 
en klimaatverandering; 

	⇒ De mogelijkheden om steden schoner, groener, veiliger en klimaat adaptief te maken zijn er 
legio. Evenals manieren om de inwoners te betrekken bij dit proces. Welke gemeente durft 
de innovaties van Duurzame Dinsdag te omarmen en wordt de eerste regeneratieve stad van 
Nederland? Er zijn fantastische innovaties die in de pilotfase blijven hangen, omdat te veel 
wordt gekeken naar het korte termijn financieel rendement; 

	⇒ Uitkoopregelingen voor boeren die willen stoppen zouden ook omschakelregelingen 
kunnen worden. Initiatieven laten een breed scala aan alternatieve businesscases zien, als 
puzzelstukjes voor dit vraagstuk; 

	⇒ De sterke toename van initiatieven die op een creatieve manier de relatie met de niet 
menselijke natuur herzien. Dit is een nieuwe ontdekkingsreis. De systeemwereld wordt 
uitgenodigd en uitgedaagd zich hiertoe te gaan verhouden.

“Een dialoog met alle betrokkenen, 
inclusief de wilde dieren om ons 

heen. Hoe dat eruit ziet? Simpeler 
en praktischer dan je zult denken. 
Gedeelde ervaringen en verhalen 

zijn daarbij de kern: laat al je 
zintuigen openen!” 

[Walking Our Minds, nr. 361]

SOCIALE DUURZAAMHEID 
EN SOCIALE INNOVATIE

3.8

De categorie ‘sociale duurzaamheid’ is een verzamelnaam 
voor diverse initiatieven. Zij werken aan zaken als inclusie, 
armoedebestrijding, zorg, gezondheid, arbeidsparticipatie, 
emancipatie. Dit jaar heeft 37% van de initiatieven een sociale 
component, vergelijkbaar met vorig jaar (36%).

ZORG VOOR ELKAAR 
Verschillende initiatieven zijn gericht op inclusie 
van een specifieke doelgroep. SeeFeel is een 
kledingmerk dat zich richt zicht op blinden 
en slechtzienden. De kleding heeft tastbare 
details die ervoor zorgen dat het makkelijker 
wordt om zelfstandig kleding uit te kiezen, 
bijvoorbeeld met braille labels en tastbare 
prints. CityShower richt zich op (tijdelijke) 
daklozen. Zij bieden veilige en schone 
hygiëne en sanitaire voorzieningen in de stad, 
want schoon en verzorgd zijn, verhoogt je 
eigenwaarde. Maya VR richt zich op ouderen. 
Veel ouderen zijn eenzaam, maar gebrek aan 
geld en/of mobiliteit maken het moeilijk om er 
op uit te gaan. Met behulp van Virtual Reality 
brillen kunnen mensen avonturen (her)beleven 
vanuit de stoel. Zo kan je virtueel genieten van 
citytrips, museumbezoek en wandelen door 
natuurgebieden.

WERK VOOR IEDEREEN 
Een heel groot deel van de sociaal 
ondernemers uit de koffer werkt uit 
principe met mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Dat hoort bij hun definitie van 
sociaal ondernemerschap. Anders is De 
Seizoensarbeiders, dit is een uitzendbureau, 
dat ervoor zorgt dat mensen uit de horeca of 
festivalwereld die even geen werk hebben, aan 
de slag kunnen bij boeren. Het is een win-win 
situatie: de Seizoenarbeider verbreedt zijn of 
haar horizon, terwijl de (bio)boeren blij zijn met 
de hulp op het land.

Heel veel mensen zouden in of met hun 
werk meer van betekenis willen zijn, willen 
bijdragen aan duurzame of maatschappelijke 
vraagstukken. De Betekenisbaan helpt hen 
bij het vinden van een nieuw carrière pad met 
zingeving.

GOEJENHANDEL
Er zijn veel jongeren met creatief talent, maar 
het is niet voor iedereen vanzelfsprekend 
om dat talent te kunnen ontwikkelen en 
inzetten. Goejenhandel biedt jongeren een 
trainingsprogramma en een webshop, waarmee 
zij uitgedaagd worden om hun mooiste creaties 
te maken en ondersteund worden om producten 
op een duurzame manier te fabriceren en 
te verkopen. De trainingen worden gegeven 
door professionals uit de creatieve industrie in 
samenwerking met lokale jongeren en studenten. 
(nr.148)

fotocredits: Maya VR
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http://www.seefeel.nl
https://cityshower.nl/
http://www.mayavr.nl
https://www.deseizoenarbeiders.nl
https://www.deseizoenarbeiders.nl
https://www.betekenisbaan.nl/
https://www.verdienjeticket.nl/goejenhandel


ONTWIKKELINGSSAMENWERKING NIEUWE STIJL
Brineys gaat de strijd aan tegen het tekort aan water met behulp van een 
innovatieve en concrete toepassing: het koppelen van drinkwaterproductie 
met het produceren van zeezout. Beide producten zitten namelijk in zout 
zeewater. Het drinkwater gaan ze begin 2022 voor een eerlijke prijs op de 
markt zetten in Kenia en het zout wordt verkocht als product met een verhaal 
in Nederland. Elke Nederlander, restaurant en winkel kan op deze manier 
een bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan water: simpelweg 
door zout te gebruiken. (nr. 237)

BORD & STIFT
Bord & Stift maakt whiteboardfilmpjes om complexe zaken simpel uit te 
leggen. Duurzaamheid zit in de manier waarop ze zijn georganiseerd. Bord 
& Stift is ‘aan zichzelf’ gegeven: de stichting Bord & Stift is eigenaar gemaakt 
van de B.V. Bord & Stift . In de statuten is vastgelegd dat het bedrijf nooit 
verkocht kan worden, waardoor het altijd van zichzelf zal zijn. Dit maakt 
dat je fundamenteel andere keuzes kan maken dan als je te maken hebt 
met (externe) aandeelhouders. Bord & Stift is daarmee een zelfsturende 
organisatie, wat betekent loslaten en fundamenteel vertrouwen bieden aan 
alle medewerkers en freelancers. (nr. 181)

fotocredits: Muhammad Saleem,
Brineys erg goed en het is de moeite waard om te 

onderzoeken welke snaar ze dan raken. 

Steward ownership is een bedrijfsvorm in 
opkomst. Bijvoorbeeld Natulatte en Bord & 
Stift werken volgens dit bedrijfsmodel. De kern 
is, dat het bedrijf niet van aandeelhouders of 
bestuur is, maar van zichzelf en puur dient 
om de missie te realiseren. ‘Van zichzelf’ wil 
zeggen dat deze bedrijven meestal in handen 
zijn van stichtingen of trusts, die sturen op de 
lange termijn missie en kan volgens de statuten 
van de stichting niet meer worden gekocht 
of verkocht. De winst van de onderneming 
wordt direct geïnvesteerd in de missie en gaat 
niet naar aandeelhouders. Het management 
(stewards genoemd) dragen (tijdelijk) zorg 
voor de organisatie. Het bedrijf kan zich 
daardoor richten op z’n missie, het doel van 
de onderneming blijft gewaarborgd. Dit in 
tegenstelling van gangbare ondernemingen, 
waar de aandeelhouders (die niet eens bij het 
bedrijf werken) de financiële winst opstrijken en 
hierdoor verleid worden korte termijn keuzes te 
maken.i

i VPRO Tegenlicht “Redenen Steward Ownership” 

JONGEREN VOORBEREIDEN OP DE 
TOEKOMST 
Verschillende initiatieven stellen dat ons 
onderwijssysteem niet compleet is. Het leert 
jongeren niet wie ze zijn, wat hun talenten 
zijn en hoe ze gelukkig kunnen worden, en 
wat de benodigde competenties zijn voor de 
komende duurzame 21e eeuw. Hoogwerk leert 
ze dat wel, met coaching en stagetrajecten. 
Zij werken samen met bedrijven, onderwijs 
en buurtbewoners aan zinvolle (duurzame) 
projecten. NOWSCHOOL is een regeneratieve 
co-learning space waar kinderen, ouders, 
leerkrachten en ondernemers samen leren 
van zichzelf, de ander en de aarde, zodat de 
aarde ook nu en in de toekomst voor volgende 
generaties kan zorgen. 
 
SOCIALE INNOVATIE 
Veel initiatieven organiseren zich anders, 
ze doen dingen op een andere manier dan 
gevestigde organisaties zouden doen. Dat 
noemen we sociale innovatie. Voorbeelden 
hiervan zijn de in 3.6 Voedsel genoemde 
Lekker Nassuh en Aardpeer. De tijd lijkt rijp 
voor dit soort vernieuwing, want het gaat ze 

SIGNALEN

	⇒ Initiatieven vinden sociale duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van duurzame 
ontwikkeling. Bij de overheid zijn zorg en duurzaamheid vaak gescheiden beleidsterreinen. 
Dit hindert adequate samenwerking. Een oproep aan onder meer de ministeries van IenW, 
Sociale Zaken en Volksgezondheid Welzijn en Sport om meer samen op te lopen; 

	⇒ Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke bewustwording (vooral bij 
jongeren) als onderdeel van de duurzaamheidstransitie. In het onderwijs is hier een leemte; 

	⇒ Enkele sociaal innovatieve initiatieven (zoals Lekker Nassûh en Aardpeer) en concepten 
als steward ownerschip worden steeds groter. Het is interessant de succesfactoren te 
onderzoeken, zodat we er van kunnen leren; 

	⇒ Transparantie wordt steeds meer de norm. Bedrijven zullen er aan moeten wennen, want de 
consument wil steeds vaker weten hoe iets wordt gemaakt en gaat zelf op onderzoek uit in 
wereldwijde netwerken. Transparantie is nodig voor duurzame keuzes; 

	⇒ Onderwijs moet kinderen competenties meegeven voor leven en werken in een duurzame 
samenleving.
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https://www.brineys.nl/
https://natulatte.nl/
https://www.bordenstift.nl
https://www.bordenstift.nl
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikel			en/2020/redenen-steward-ownership.html 
https://www.hoogwerkraalte.nl/
http://www.now-school.com
https://lekkernassuh.org/
https://aardpeer.nl/


EEN KIJKJE 
OVER DE HORIZON

BACTERIËN ALS VERFFABRIEK

Textielverf bevat veel schadelijke stoffen. Living Colour 
onderzoekt daar een alternatief voor. Ze maken gebruik 
van bacteriën die pigmenten produceren. (nr. 399)

BACTERIËN ALS PLASTIC 
PRODUCENT

Met bacteriën kun je een 
biologisch afbreekbaar en 
natuurlijk plastic (PHA) maken 
uit afvalwater, rioolslib of 
gft afval. Het is eigenlijk de 
energieopslag van micro-
organismen. Het is biologisch 
afbreekbaar; niet alleen in 
industriële compostinstallaties, 
maar ook in de bodem en in 
zout en zoet water. Paques 
Biomatarials Nature’s solution 
to plastic pollution maakt 
natuurlijke biopolymeren (hard 
en zacht) met verschillende 
reststromen. (nr. 366)

Opvallend vaak zien we evolutionair oude levensvormen (zoals 
bacteriën, algen en mos) als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.

ALGEN ALS BASIS 
VOOR FRISDRANK

Fulfoods heeft een 
planeetpositief, eiwitrijk 
ingrediënt ontwikkeld 
door bio-raffinage 
van micro-algen. Dit 
is de basis van een 
planeetpositieve 
frisdrank: FUL REVIVE.fotocredits: Menno Boer, Living Colour

BETONMOS GEEFT STEDEN LUCHT

Mos heeft geen wortels maar wortelharen. Daarmee 
hecht het zich aan de ondergrond als klittenband. 
Respyre heeft beton ontwikkeld waarop mos goed 
groeit. Het mos werkt als een spons en zuivert de 
lucht. Het zorgt bovendien voor koelere steden en 
meer biodiversiteit. (nr. 260)

4.

KAIA, LEVEND CO2-FILTER

Kaia is een duurzaam CO2 filter, 
op basis van algen die CO2 uit de 
lucht filteren. Er ontstaat daarbij 
zuurstof en biomassa. Hiervan kan 
biomateriaal, biodiesel of zelf een 
nieuw soort glasvezel gemaakt 
worden. Het werkt alleen als de 
algen goed groeien en is een 
symbool voor de relatie tussen mens 
en natuur. Stop je er goede zorg 
in? Dan krijg je er schone lucht voor 
terug. (nr. 212)

fotocredits: Kaia

fotocredits:Lente Michels, Fulfoods
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https://livingcolour.eu/
https://greenwish.sharepoint.com/105Projecten/2021/2021-01%20DuDi%202021/analyse%20teksten%202021/RAPPORT%20WAARIN%20WE%20WERKEN/Paques%20Biomatarials%20Nature%27s%20solution%20to%20plastic%20pollution
https://greenwish.sharepoint.com/105Projecten/2021/2021-01%20DuDi%202021/analyse%20teksten%202021/RAPPORT%20WAARIN%20WE%20WERKEN/Paques%20Biomatarials%20Nature%27s%20solution%20to%20plastic%20pollution
https://greenwish.sharepoint.com/105Projecten/2021/2021-01%20DuDi%202021/analyse%20teksten%202021/RAPPORT%20WAARIN%20WE%20WERKEN/Paques%20Biomatarials%20Nature%27s%20solution%20to%20plastic%20pollution
https://www.gorespyre.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BbtxzGvZLJs


WAT HEBBEN  
INITIATIEVEN NODIG

5.

Het aantal plekken waar initiatiefnemers terecht 
kunnen voor hulp groeit de laatste jaren sterk. 
Van impacthubs, tot regionale incubators, 
prijsvragen met coaching en Versnellingshuis-
achtige constructies: we zagen er niet eerder 
zoveel. Op 12 mei van dit jaar organiseerde 
Duurzame Dinsdag een matchmaking event 
met de inzendingen uit de Koffer van 2020 en 
een vijftiental van dit soort ondersteunende 
organisaties.i Dat was inspirerend en leerzaam, 
ook voor de organisaties onderling.

i  In opdracht van het Impulsprogramma Duurzaam Initiatief, een   
  samenwerking van Sustainable Motion, GreenWish en RHDHV

Negen op de tien initiatieven zegt behoefte te hebben aan 
ondersteuning. Financiering, publiciteit en ingangen bij de overheid 
of een andere organisatie worden het meest genoemd. Over de jaren 
heen valt ook op dat ‘knellende regelgeving’ vaker wordt genoemd. 
Dat kan ook te maken hebben dat meer initiatieven in een concrete 
uitvoeringsfase komen en daar dan tegenaan lopen.

Want de organisaties stemmen nu nog niet 
breed en structureel de activiteiten op elkaar 
af, ieder doet vaak ‘z’n eigen ding’ en er is 
soms bijna een soort concurrentie om de leuke 
initiatieven. Er wordt nog niet optimaal gebruik 
gemaakt van elkaars kennis en activiteiten en 
de signalen naar overheid en politiek worden 
nog niet echt gebundeld. Initiatieven zien soms 
door de bomen het bos niet en sommigen 
vallen tussen wal en schip. Kortom: het weefsel 
van ondersteuning - de ‘agar’- is organisch 
aan het ontstaan, maar nog niet eerder goed 
beschouwd en goed ingeregeld.

fotocredits: Zero Waste Nederland

	▪ Betere vindbaarheid van 
de bestaande ondersteunende 
organisaties met hun specificaties 
(dan wordt ook zichtbaar waar de 
gaten in het weefsel zitten en weten 
initiatiefnemers beter waar ze terecht 
kunnen voor welke vraag); 

	▪ Betere afstemming van 
ondersteuningsmogelijkheden langs 
de ontwikkelingsstadia van initiatieven 
(onder meer goede rolverdeling 
tussen subsidies en leningen van 
idee-fase tot groots (internationaal) 
opschalen van ondernemingen); 

	▪ Betere afstemming van 
signalen richting overheid en politiek 
(onder meer door het Trendrapport 
van Duurzame Dinsdag en het 
Rode Draden document van het 
Versnellingshuis). Als een brede 
groep organisaties een punt maakt, 
wordt dat eerder gehoord; 

	▪ Meer onderzoek naar de ervaringen 
en de data die ondersteuningsorganisaties 
verzamelen. Hier ligt een schat aan 
(onbenutte) informatie, die nodig 
is om de initiatieven, maar ook de 
duurzaamheidstransitie als geheel, te 
versnellen; 

	▪ Betere financiering van 
ondersteunende organisaties. 
Ondersteuning zelf, wordt vaak moeilijk 
gefinancierd, wat leidt tot vervorming (MKB 
Nederland is ook geen vrijwilligerswerk).

Duurzame Dinsdag zet zich in voor deze 
professionaliseringsslag, omdat ruimte 
maken voor duurzaam initiatief vraagt om 
afstemming en samenwerking. Dan kunnen 
we effectieve ‘Agora’s creëren. Op zo’n 
manier werken we aan een gedegen R&D-
afdeling van de samenleving, waarin we 
ons niet alleen concentreren op de pareltjes 
en de kassuccessen, maar waardoor 
optimaal kunnen leren van alle initiatieven 
en we hen daarmee ook recht doen. Het 
beter organiseren van de ondersteuning 
van de onderstroom is iets waar niet alleen 
de ondersteuningsorganisaties zelf voor 
aan de lat staan, maar ook overheid en 
bedrijfsleven, want het is in ons aller belang.

FINANCIERING (64%)
Er zijn veel verschillende 
financieringsinstrumenten voor initiatieven. 
Toch is ieder jaar weer financiering de 
grootste behoefte van initiatiefnemers. 
Deels komt dat, omdat veel initiatiefnemers 
niet weten waar ze moeten zoeken en er 
aan vrijwel ieder financieringsinstrument 
regeltjes kleven, waarvan er altijd wel een 
paar knellen. Ook hebben we voor velen het 
gat tussen pilot en ‘voor t echie’ (the valley 
of death) nog niet weten te dichten.

Dit vraagt om een professionaliseringsslag en wellicht hier en daar meer afstemming en regie. Om 
aan de ondersteuningsbehoefte van initiatieven te kunnen voldoen, en de beweging als zodanig 
meer ruimte te geven, zijn een paar zaken nodig:
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AMBITIEUZE OPSCHALING VAN 
KLINKENDE NEDERLANDSE UITVINDINGEN 
Er is een categorie initiatieven, die het 
proefstadium is ontgroeid en die willen 
doorstomen naar (internationale) onderneming 
met impact. Het zijn uitvindingen met grote 
duurzaamheidsimpact, die Nederland 
internationaal op de kaart zouden kunnen 
zetten. Zij zoeken naar relatief ‘groot geld’ 
(miljoen plus), maar vinden dit niet. Veel van 
deze veelbelovende ondernemers zoeken 
daarom financiering over de grens. We laten 
hierdoor niet alleen veel duurzaamheidswinst 
liggen, maar ‘verliezen’ we deze bedrijven voor 
Nederland.

Een illustratie is UPP. Dit Nederlandse 
bedrijf heeft een gepatenteerd systeem 
ontwikkeld (samen met twee partners) om 
op een mechanische manier een mengsel 
van vervuild en gemengd plastic en textiel te 
recyclen tot nieuw basismateriaal. Hiervan 
kunnen hoogwaardige producten gemaakt 
worden. Hiermee wordt een grote fractie van 
de verbrandingsoven gered. De techniek is 
marktrijp. UPP wil een eerste grote fabriek 
in Nederland bouwen (in Groningen) en er 
wordt gewerkt aan mobiele fabrieken voor 
de afvalproblematiek in ontwikkelingslanden 
(Indonesië). Het vinden van financiering (zo’n 
1,5 miljoen euro) is de afgelopen 5 jaar de 
grootste opgave.

 “We verzuchten vaak: was er 
maar een zak met geld, zodat we 
gewoon de fabriek kunnen gaan 
neerzetten. Dan kunnen we impact 
gaan maken. In Nederland is dat zo 
lastig, iedereen wacht op iedereen. 
Het is een lappendeken van kleine 
financiersstromen waar we nu van 
afhankelijk zijn. Dat is zo tijdrovend. Er 
is veel meer aandacht voor de risico’s 
dan voor de kansen. We zijn inmiddels 
ook over de grens aan het kijken. De 
relaties met Indonesië zijn gelegd ” 

[Upp! Circular Plastic Factories,  
nr. 389]

Er zijn talloze voorbeelden zoals UPP. De 
Oryon Watermill (Duurzame Dinsdag winnaar 
van uit 2014) maakt onderwaterturbines 
waarmee rendabel energie gewonnen kan 
worden uit traag stromend rivierwater. De 
financiering om de turbines in productie te 
nemen (ongeveer 1,5 miljoen euro) werd in 
Nederland niet gevonden. Deze prachtige 
innovatie, die zo past bij Nederland (water 
en molens), is inmiddels naar Duitsland 
vertrokken. Ook het Internationale CargoBike 
Experience & Innovation Center past geweldig 
bij het Nederlandse imago, maar financiering is 
vooralsnog niet losgekomen. TripleSolar maakt 
lichtgewicht zonnepanelen, die ook op daken 
kunnen worden geplaatst die niet berekend 
zijn op het gewicht van reguliere panelen. Zij 
willen gaan voor groot, maar zoeken naar een 
moedige investeerder. Ingy maakt buildings 
‘smart’, met grote impact op energiegebruik. 
Q-Blue maakt warmtewisselaars in 
douchesystemen. Het zijn ondernemingen 
die hun potentie hebben bewezen, maar 
doorgroeien vraagt om een type investeerder 
dat schaars blijkt.

GELD BLIJFT NODIG VOOR IMPACTVOLLE, 
MAATSCHAPPELIJKE BEWEGINGEN 
Sommige initiatieven lopen als het ware 
prettig uit de hand, omdat ze de juiste snaar 
raken, maar zullen geen sluitende business 
case kunnen maken. Struikroven begon als 
eenmalige actie om bij een sloopterrein de 
beplanting te redden. Inmiddels is het een 
beweging. KrijgdeKleertjes begon als lokaal 
doorgeef-initiatief, maar is nu een landelijk 
netwerk. Zero Waste Nederland begon als een 
persoonlijk voornemen om afvalvrij te leven, 
maar heeft een actieve community van 60.000 
mensen. De impact van deze initiatieven 
is groot. Men start als vrijwilliger, maar het 
initiatief is inmiddels te groot om ‘het erbij te 
kunnen doen’. Er moet wat geld bij, een klein 
bedrag voor grote impact. Deze initiatieven 
hebben echter (nog) geen verdienmodel en 
zullen dat soms ook niet kunnen maken. 
Hier past de discussie om een subsidie te 
verstrekken misschien wel als een soort 
‘basisinkomen’. Andere optie is de initiatieven te 
betalen van geld dat de overheid zou besteden 
aan eigen voorlichtingscampagnes op deze 
terreinen.

52WEKENDUURZAAM
52wekenduurzaam is een feel-good-campagne waarbij we iedere week een nieuwe behapbare duurzame 
uitdaging aangaan. Met een luchtig teaserfilmpje en een website vol met tips. “We zijn dit initiatief met vier 
mensen, het ‘dreamteam’ gestart. Het is heel snel gegroeid. Inmiddels worden ze gevolgd door 17.000 
mensen maar is er nog geen echt verdienmodel. Dat betekent dat we tegen de grenzen aanlopen van 
onze mogelijkheden. Een van ons drie heeft zich al moeten terugtrekken door overwerktheid. We zouden 
graag nog meer samenwerkingen aangaan en het project volgend jaar verder uitbouwen. Bijvoorbeeld 
een scheurkalender maken en lesmateriaal voor scholen. Hier gaat veel tijd in zitten, waar we financiële 
ondersteuning en expertise bij zoeken.” (nr. 410)

PUBLICITEIT (62%)
Om te kunnen groeien moet je gezien worden. 
Publiciteit geeft vertrouwen. Platforms als 
Duurzame Dinsdag helpen daarbij, maar vooral 
ook de media die het grote publiek bereiken. 
Programma’s als de Green Make Over, helpen 
mensen hun huis te verduurzamen. Hoe mooi 
zou het zijn als initiatieven hun product of dienst 
daar aan de man zouden brengen. Of een 
community als Het Kan Wel, dat maandelijks 
meer dan 150.000 unieke bezoekers 
bereikt, die op zoek zijn naar manieren om 
leuker, duurzamer en groener te leven. Uit 
onderzoeken die zij houden onder hun publiek 
blijkt bijvoorbeeld dat twee-derde bereid is 
om zero-waste te kopen (660 deelnemers), 
maar niet weten waar en hoe ze dat kunnen 
doen, én dat ze er ook niet al te veel moeite 
voor willen doen. We hebben een waaier aan 
communicatiepartners nodig om de initiatieven 
voor het voetlicht te brengen en zo een boost te 
geven, via naamsbekendheid en klanten.

NETWERK BIJ OVERHEID EN 
ANDERE ORGANISATIES (60%)
Veel initiatiefnemers willen graag binnenkomen 
bij de overheid. Dat betekent twee dingen: ze 
willen de overheid graag als (eerste) klant en / 
of ze willen dat de overheid de omstandigheden 
voor hun type onderneming verbetert (met 
fiscale voordelen en regelgeving bijvoorbeeld). 
Kennelijk heeft het merendeel van de inzenders 
moeite met het bereiken van de overheid.

De overheid als klant, dat kan voor van 
alles zijn: havermelk in de koffiemachines, 
minder milieubelastend wc papier, intelligente 
verlichting in de kantoren, circulaire 
bouwmaterialen in de weg- en waterbouw, 
flexibele kantoorruimte in het groen, de 

voorbeelden zijn legio. De overheid zou haar 
rol van launching customer nog veel meer 
kunnen ontwikkelen, als nieuwe tak van 
sport. Niet via de afdeling Inkoop, die stuurt 
op hele andere criteria, maar via beleids- of 
innovatieprogramma’s.

Via het Start-up in Residence programma 
worden challenges uitgezet, waarbij overheden 
startups uitnodigen met oplossingen te komen. 
Bijvoorbeeld: Welke mogelijkheden zijn er om 
ons provinciehuis circulair te maken of welke 
oplossingen dragen bij aan een reductie van 
CO2, fijnstof en stikstof bij het beheer en 
onderhoud van wegen. Dit zijn feitelijk een soort 
Agora’s, waarover in hoofdstuk 6 meer.

Terugkerend punt is het feit dat 
maatschappelijke initiatieven vrijwel altijd 
meerdere doelen integraal oppakken en 
daarom bij elk sectoraal overheidsorgaan 
tussen wal en schip vallen. Integrale blik en 
cofinanciering zijn nodig, in plaats van elk 
thema zijn eigen potje.

KNELLENDE REGELGEVING (25%)
Bij 1 op de 4 initiatieven zitten regels in 
de weg, dat is iets meer dan vorig jaar. 
Het was toen bijna 1 op 5. Bij knellende 
regelgeving gaat vaak om heel specifieke 
zaken, van invoerrechten op reststromen, 
tot plasticwetgeving die ook voor natuurlijke 
plastic geldt, tot vergunningen voor specifieke 
en vernieuwende wooninitiatieven. Ook True 
Pricing en btw als sturend mechanisme om 
duurzaamheid te stimuleren worden in dit kader 
genoemd.
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https://www.upcyclingplastic.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhqb6c6MHxAhXCPOwKHUJMAXoQFnoECAIQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.oryonwatermill.com%2F&usg=AOvVaw0eP1A6pFh1obqY3i-Z8MLH
https://www.fietsdiensten.nl/cargo-bike-expertise-innovation-centre-cargobeic/
https://www.fietsdiensten.nl/cargo-bike-expertise-innovation-centre-cargobeic/
https://triplesolar.eu/
https://ingy.nl/
https://www.q-blue.nl/
https://www.struikroven.nu/
https://www.krijgdekleertjes.nl/
https://zerowastenederland.nl/
https://52wekenduurzaam.nl/
https://greenmakeover.nl/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB-d-xzr_xAhWQD-wKHf_2A7AQFjAAegQICxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.hetkanwel.nl%2F&usg=AOvVaw0XjBm5kxvEu7hM-h4JK9aX
https://startupinresidence.com/


fotocredits: Maarten Verboon, Koprol

BESE, STARTUP IN RESIDENCE
BESE maakt matten van biologisch afbreekbaar materiaal, om oevers te beschermen en 
plantengroei te bevorderen. Op dit moment wordt hiervoor in natuurgebieden plastic gebruikt, 
zelfs gevuld met bitumen. BESE komt er niet zo makkelijk tussen bij de waterbeheerders, 
want deze kennen het product niet. Dankzij het Startup in Residence programma heette de 
provincie Zuid Holland BESE hartelijk welkom. (nr. 110)

“Contacten binnen de overheid, van ministeries tot gemeenten, zijn 
zeer welkom voor ons als potentiële klant. We willen hen helpen 
hun internationale treinreizen en mobiliteitsvraagstukken verder te 
verduurzamen. Daarmee kunnen ze hun eigen CO2 doelstellingen halen.” 

[Enjoy the Ride, voor internationaal treinreizen, nr. 101]

“We willen graag in contact komen met ambtenaren van  
alle provincies die verantwoordelijk zijn voor het  

bevorderen van circulariteit in de weg- en waterbouw” 

[DuSpot - platform voor hergebruik infra materialen, nr. 107)]

fotocredits: Udo van Dongen, Bese

fotocredits: Sander Epema, Enjoy the Ride
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SIGNALEN UIT DE KOFFER
6.

In dit Trendrapport hebben we in iedere paragraaf, dus 
per onderwerp, aangegeven welke zaken inhoudelijk 
opvielen. Als we nu met enige afstand kijken naar de meest 
in het oog springende geluiden van 2021, die door de 
onderwerpen heen lopen, zien we vier grote lijnen.

BEWUSTWORDING
Voor het eerst is ‘bewustwording’ het meest genoemde onderwerp 
bij Duurzame Dinsdag. Dat wil zeggen dat van alle thema’s 
en onderwerpen die initiatiefnemers konden aangeven bij 
aanmelding, bewustwording het meest vaak is genoemd (vaker dan 
bijvoorbeeld klimaat). Vier van de vijf initiatieven heeft dit jaar een 
bewustwordingscomponent. Op alle fronten wordt eraan gewerkt. Via 
open data en transparantie, via het onderwijs, campagnes en acties. 
Daarnaast zien we een toenemende aandacht voor bewustwording op 
een ander niveau, een diepere laag. Voor vooruitgang en ontwikkeling 
moeten we het niet alleen zoeken in technologie, maar ook in onszelf, 
in onze relatie met de natuur, met het grotere geheel.

INCLUSIE, INTEGRATIE, GELIJKE KANSEN, 
RECHTVAARDIGHEID ALS TEGENBEWEGING 
VAN DE POLARISATIE
Terwijl het wereldnieuws misschien wel meer polarisatie laat zien, 
zit in de wereld van duurzaam initiatief juist een groeiend geluid van 
inclusie, integratie en rechtvaardigheid. Zij schoppen niet zozeer 
tegen de bestaande systemen, maar zetten er een alternatief 
naast. Er is veel aandacht voor het feit dat duurzaamheid duurder 
is en daardoor sociale ongelijkheid kan aanwakkeren, óf juist kan 
verkleinen. Het tegengeluid komt niet meer alleen van de bekende 
NGO’s, maar van open netwerken burgers, zoals Extinction Rebellion, 
Follow This, Grootouders voor het Klimaat.

NAAR EEN SOCIAL TIPPING POINT
De beweging van zelf-doen en burgerkracht groeit door. We zien een 
professionalisering en schaalvergroting, die erop lijken te duiden dat we een 
volgende fase bereiken. In tien jaar tijd zijn er onder meer duizenden burger-
energiecoöperaties, zorgcoöperaties, vervoerscoöperaties en voedselcoöperaties 
ontstaan en koepels die deze coöperaties bijstaan met kennis en lobby. Ze 
vormen inmiddels nieuwe structuren naast de bestaande systeemwereld, of 
vervlechten innovaties (juridisch) in bestaande structuren.

Initiatieven geven aan, dat zij niet meer geloven dat de overheid en het 
bedrijfsleven op tijd het tij gaan keren. Het aantal manifesten, petities en 
rechtszaken was nog niet eerder zo hoog. Je zou kunnen zeggen: burgerkracht 
vraagt meer zeggenschap of (reguliere) macht.

De initiatieven kloppen luid op de deur van de ‘caring majority’. Dit is de 
‘massa’, waarbinnen de actiebereidheid groeit. Als we de omslag voor hen 
gemakkelijk maken, dan ontstaat er serieuze impact. Andre Nijhof (Nijenrode) 
en Lucas Simons (NewForsight) noemen dit de derde fase in hun Framework 
Markttransformatie, de kritische massa wordt binnenkort bereikt, we zitten in de 
pubertijd van de transitie.

VOORBIJ CIRCULAIR - REGENERATIE - LEVEN 
GEVEND
Veel initiatieven van nu gaan verder dan circulair, ze richten zich op herstel, 
ze voegen waarde en leven toe. In dit straatje passen ook de initiatieven die 
niet-menselijk leven (rivieren, de Noordzee, de grond onder een veerhuis) 
een stem willen geven en/of eigen juridische entiteit, zodat de mens er niet 
zomaar alleen over mag beslissen. De overheid, financiers en bedrijfsleven 
zouden dit paradigma kunnen meenemen bij de ontwikkeling van nieuw 
beleid en nieuwe producten en werkwijzen.

Dit paradigma is duurzaam en maatschappelijk initiatief op het lijf 
geschreven. Zij stapelen van nature waarden: met één middel (bijvoorbeeld 
de maaltijden van Thuisgekookt, bereid door buurtgenoten) dienen zij 
verschillende doelen (sociale cohesie in de wijk, eenzaamheidsbestrijding, 
gezonde voeding en zingeving). We zijn steeds meer bedreven in het 
becijferen van de meervoudige waardencreatie. Hierdoor kunnen we de 
toegevoegde waarden explicieter en inzichtelijker maken en daarmee ook de 
regeneratieve impact van duurzaam initiatief.
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https://www.p-plus.nl/resources/magazinefiles/FrameworkMarkttransformatie.pdf
https://thuisgekookt.nl/


KANSEN VOOR DOORBRAKEN6.1
Er doen zich kansen voor op grote stappen voorwaarts, door de sociale 
veranderingen als aangrijpingspunt te kiezen. Daarbij wordt regelmatig 
de vorm Agora genoemd. Dit komt voort uit de behoefte om voorbij 
proefprojecten te gaan, de zaak integraal te benaderen en de verandering 
gelijk in het gehele systeem te verankeren, of er iets nieuws naast te zetten. 
Dan heb je alle partijen en methoden nodig, samenwerking over de grenzen 
van organisaties. Deze Agora’s zouden bij voorbeeld georganiseerd kunnen 
worden rond de volgende onderwerpen. Het is een open uitnodiging aan 
iedereen, doorbraken creëer je samen.

PUBLICITEIT PUZZELSTUK VOOR   
VERSNELLING 
Meer dan 60% van de initiatienemers 
geeft aan meer publiciteit te wensen, meer 
zichtbaar en vindbaar te willen zijn. Dit is 
nodig om de ‘caring majority’ te bereiken, 
om op te schalen en door te groeien. 
Daar waar zichtbaarheid is gelukt (zoals 
Happy Activist en Koprol) zie je hoeveel 
impact dat kan hebben. Hoe kunnen we 
de zichtbaarheid en de vindbaarheid van 
duurzaam initiatief structureel verbeteren? 

TRUE PRICING PUZZELSTUK VOOR RECHTVAARDIGHEID EN 
UITFASERING 
Veel initiatieven hebben last van het feit dat duurzamer nog steeds duurder is. 
Zolang maagdelijke grondstoffen goedkoper zijn dan gerecyclede, vega-vlees 
duurder is dan rund, een vliegticket naar Barcelona € 8,- kost en je er met de 
trein bijna niet kunt komen, tot dan is duurzaam iets voor een kleine groep 
met geld. De initiatieven vragen om ‘echte’, transparante prijzen waarbij de 
vervuiler betaalt en maatschappelijke kosten worden verdisconteerd en om 
het uit-faseren van achterhaalde methoden en producten. 

2.

3.
1.

4.

fotocredits: Coöperatie Zonvarken

 
ANDERS BOUWEN EN WONEN PUZZELSTUK 
VOOR HET WONINGVRAAGSTUK  
Er is grote behoefte aan andere woonvormen: 
erfdelen, ecodorpen, seniorenhofjes, 
familiewoningen, Tiny Housing, etc. En er zijn 
prachtige voorbeelden van anders en duurzaam 
bouwen en omvormen van bestaand vastgoed. 
Deze initiatieven zouden wezenlijk kunnen 
bijdragen aan het woningtekort in Nederland. Het 
is echter bijna ondoenlijk om anders te bouwen. 
De bouwsector, die gaat voor snel en goedkoop 
in weilanden, heeft grote lobbykracht. Als we 
alternatieve woonvormen en duurzaam bouwen 
serieus gaan nemen, gaan we niet alleen meer 
woningen creëren op plekken die voor de reguliere 
bouw onvoordelig zijn, maar de bouw zelf zal dan 
ook sneller verduurzamen. Bovendien zetten we de 
woningwens van de bewoners centraal, in plaats 
van de bouwopgave. 

NIEUWE FINANCIEEL PARADIGMA 
PUZZELSTUK VOOR HET FINANCIEREN 
VAN REGENERATIE 
Interessant zou zijn om samen met 
partners uit de financiële wereld het 
paradigma ‘regeneratie’ en ‘meervoudige 
waardencreatie’ verder uit te werken 
voor business cases. Hoe kunnen 
we de vaak impliciete toegevoegde 
waarden meenemen in de financiële 
modellen? Welke invloed heeft dit op 
eigendomsverhoudingen? En hoe 
kunnen we in deze modellen ook ruimte 
maken voor (financiële) middelen uit de 
samenleving, via filantropie en burgerkracht 
(crowdfunding)? 

 
RIGHT TO REPAIR –PUZZELSTUK VOOR HET 
CONSUMPTIEVRAAGSTUK  
Het duurzaamste product is dat wat je niet kocht. 
Leveringszekerheid van grondstoffen krijgt groeiende 
aandacht. Dit vraagt om ‘beter worden’ in het langer 
in de keten houden van producten. De Europese 
Commissie stuurt met regelgeving aan op betere 
repareerbaarheid van producten als koelkasten, tv’s en 
(af)wasmachines. De initiatieven nodigen uit om een stap 
verder te gaan, door Reparatie als vak op te nemen in 
beroepsopleidingen en te zorgen dat ook consumenten 
toegang hebben tot reparatiehandleidingen en snelle 
levering van onderdelen en op nog veel meer manieren. 
Hoe kunnen we het ‘right to repair’ meer handen en 
voeten geven?

5.

fotocredits: Hans van der Woerd, Repaircafé
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TOT SLOT

Wie in de koffer kijkt van Duurzame Dinsdag, ziet een oproep tot samenwerking.
Onderzoekers, ambtenaren, politici, journalisten, juristen, financiers, mede-
initiatiefnemers, en andere experts, zie de koffer als een ontdekkingstocht. Nodig 
uit, ga in gesprek, ga samen op pad. Als we leren van de initiatieven, worden we 
sneller wijzer en doen we recht aan de energie uit de samenleving. De koffer is 
een uitgestoken hand.

fotocredits: Cindy van Rees

BIJLAGE 1 - ALLE INZENDINGEN

003 Zwerfafval efficiënt         
 verzamelen
005 CO2-neutrale vakanties
006 Zeilgenerator
007 Getijden Energie
008 Kunstmatige poolkappen
009 Knijpkat energie
010 Duurzamer vliegen kan   
 morgen al!
011 Zonnepanelen en   
 windturbines bij    
 industrieterreinen
012 Aanvulling getijde op   
 windpark
013 Duurzaamheidsindicator op  
 bonnen
014 Energierekening
015 Kunstmatige ijsschotsen en  
 ijsbergen.
016 Eén, de kleinste gemene  
 deler voor duurzaamheid
022 Windmolens en    
 zonnepanelen versieren de  
 wereld 
023 Zoutwater auto
024 Zonnepanelen plaatsen op  
 parkeerplaatsen. 
025 Kleurcodering op ieder   
 verpakkingsonderdeel
026 Verhuurders verplichten
027 Zonnecellen op de   
 buitenkant van zonwering
029 Sustainabilism
039 Blij met windmolens
040 Duurzaam Eten Bewuster  
 Maken
041 Het ABC van duurzaamheid  
 van de mensheid op aarde
042 Golfslag energie 
043 Onbeperkt elektrisch   
 vervoer
044 Brushkeeper de meest   
 duurzame verfkwast!
045 Low-cost warmte-opslag  
 voor energie neutraal huis
046 Energie besparen
047 Sporten voor het klimaat
048 Zeerad
049 Zonnepanelenmast
050 Food for Skin - voed je huid  
 met groenten en planten
051 Strawies: Circulaire Rietjes  
 voor dieren zonder stem

053 12GOGREEN - een unieke  
 plek om te werken en   
 verbinden
054 De Waterbank
055 Erfdelen
056 75inQ
057 Webinars business   
 modellen circulaire   
 economie
058 Groentjessoep
059 Meer Bomen Nu
060 Bedrijven geven inzicht
061 GreenCall platform voor  
 industriële hennep
062 Zonnepanelen
063 Eerst na-isoleren en erna de  
 warmtepomp
064 De Groene Mars
065 De Meest duurzame afval- 
 inzamelbak
066 Koprol in Utrecht
067 Overdekte elektrische   
 ligfietsen
070 TreeClicks
071 Duurzame en circulaire   
 verpakking voor zacht fruit
072 Zonnepanelen op   
 fabrieksdaken
073 LocalTea van Nederlandse  
 bodem
074 Straatboer:    
 Bedrijventerreinen   
 vergroen(t)en
075 Peeled pork 
076 Lekkernassûh
077 Puin of Hoop
078 Zonnige Toekomst
079 Innovatiefste student van  
 Nederland
080 Nederlandse Academie voor  
 Duurzaam Onderwijs
081 Natulatte 
082 Ruimte voor collectief   
 wonen
083 Bloeiend insecten pad
084 FOR KEEPS
085 MOYU
086 Compostboard
087 Struikroven
088 Seefeel inclusieve mode
089 Bakkie Trots
090 Richtingaanwijzer
091 Textiel van Lisdodde

092 Alle energie in kWh
093 LOOS
094 SDG les voor jong en oud
095 Burgerboerderij de Patrijs
096 Maas CleanUp: “De Maas in  
 de Wet”
097 Buurtbuufs
098 Natuurzorg plus
099 Rosdorff_ Zero Waste
100 BraBra maternity
101 Enjoy The Ride
102 GoTinyLiveFree, Klein(er),  
 duurzaam en betaalbaar  
 wonen
104 Business Model Earth -   
 Sustainable Urban   
 Development Lab
105 Kameroverleg 
106 Samen Blokje Omdenken
107 DuSpot - platform voor   
 hergebruik infra materialen
108 Avontuur Dichtbij
109 De Duurzame Uitvaart
110 BESE
111 HyperGarden
112 Verderland 
113 De Wandelende Tuintjes
114 Voedselbos Lingehout
115 Blue duurzame    
 douchesystemen
116 TripleSolar: PVT als bron  
 voor elektriciteit, warmte en  
 koeling van eigen dak!
117 Fentalks
118 Doorgeefcentrum
119 Tiny Library Circulair   
 platform voor    
 babyproducten
120 HyEnergy
121 GreenSand
122 Voedselbosgaard de   
 Waalgaard
123 Green Minerals
124 SUNT Food - The Banana  
 Factory
125 Beurty
126 Ontzorg marktplaats
127 Elektrische vliegschool
128 Douchetijd
129 Green Collectiv
130 Repareren introduceren als  
 vmbo-examenvak
131 UseDem: denim Upcycle  
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 label van Nederland
132 De Groene Koelkast/st De  
 Groene Bedoeling
133 Zonnecentrale    
 TrynwâldenOpgewekt
134 Opslag Co 2 in de   
 gasvelden in Groningen.
135 Impulse International B.V.
136 CVEG Vereniging   
 Ecodorpen Gelderland
137 De CanalCleaner - een   
 simpele oplossing voor een  
 complex probleem
139 Emissievrij.denhaag
140 Stroom
141 House of Essence
142 Rekeningrijden 
143 Pluk Mookhoek
144 Zonvarken - revolutionaire  
 varkensboerderij
145 BendeMal
146 Bespoke Designers
147 FixPart
148 Goejenhandel: Duurzaam  
 design met sociale impact
149 Guerrilla Gardeners
150 Reflower, de duurzame   
 bloemenbieb
151 The Chocolate Explorers
152 WijkEnergieWerkt
153 Mena Leila Kilani
154 HoogWerk in de Watertoren
155 Camping BuitenWerk
156 Swip Swap & Recycle Sint
157 Vers & Vrij
158 De Lokale Boer
159 City Shower
160 Agrolooks
161 Move to Impact
162 De Stadsgroenteboer
163 CorrelAid
164 Regeneratieve Samenleving
165 Carbon offset impact   
 initiative 
166 De Warmte
167 Sustainables
168 AeroCount
169 1000 Geveltuinen
170 NK Tegelwippen
171 Groenemorgen
172 Grünten
173 LOOP
174 Forest living
175 Renewd
176 Foodfootprint.nl
177 Drop & Loop
178 Greenoffice voor   
 hogeschool NHL Stenden
179 Greener

180 A Lott of Space
181 Bord & Stift
182 Bondi
183 Tiny tips that shake the   
 world 
184 Wilder-land
185 Meatable
186 The Urban Jungle Project
187 Wattlab
188 ThermoMate
189 Brenger
190 The Lekker Company
191 Greener power solutions
192 Speeltegoed
193 Loofy’s
194 Circle of Food
195 MUSA intimates
196 MINT Zorgadvies
197 Upprinting Food
198 Iron Roots
199 Wasteworks
200 Café de Ceuvel
201 Extinction Rebellion
202 Savara Intimates
203 Rewild Branding
204 Honeyguide
205 Rainaway
206 BUMI Organics
207 Bold Boating
208 Bigger Picture Clothing
209 Op naar de olivijn-industrie
210 Plant eens een kastanje
211 Hightech kas
212 Kaia, de levende CO2 filter
213 Betaalbaar verduurzamen  
 bestaande woningen
214 Atelier Jungles
215 Koester the Kid
217 HyET Hydrogen
218 de Ecostoof
219 De Naaierij
220 De Hippe Vegetariër
221 Schiphol op zee
222 De Nationale Week zonder  
 Vlees
223 The Green Branch
224 Maya VR
225 Narrate
226 Mambeco
227 Fridays For Future   
 Nederland
228 Regreener
229 Fairm
230 Chainable
231 FUL Foods
232 De Seizoenarbeiders
233 Schuttelaar Law
234 Brineys
235 VanBoven

236 Global Sustainable   
 Enterprise System
237 Jongeren voor klimaat   
 #hetistijd
238 Jonge Klimaat Beweging on  
 Tour
239 Your Super
240 Fairify
241 Bomb
242 Marvy Green
243 Kumasi Drinks
244 Ontmoetingswerkplaats De  
 JoJo
245 Moeztuyn
246 Tuinschool online
247 ZigZagSolar zonnegevel
248 Donut Dorpen die   
 veerkracht bieden in de stad
249 The Collection One
250 De Reis naar Morgen
251 Fair Chain Fashion
252 Mill Home
253 Nexio Projects
254 Aquablu
255 Project CeCe
256 Studio ECO
257 BetekenisBaan
258 Duurzamesloepen.nl
259 De Coöperij
260 Respyre
261 Moree
262 Nature Bar
263 Peukenzee
264 Litta
265 Blaces
266 SwapBox
267 NORTVI
268 Net Thuis
269 Circularise
270 The Swapshop
271 SauerCrowd
272 BestelBewuster
273 Plennid
274 Veridis
275 Studenten voor morgen
276 Aardpeer
277 Shelduck.co
278 100% Vegan take away
279 Oscar Circulair
280 Snack with benefits
281 CooLoo
282 Bambook
283 Buttler
284 Cuppa.Works
285 Nano Note
286 Eufloria
287 Mobiliteitspiloot 
288 Mijn Stadstuin
289 Students4Sustainability

290 Ecorunner Delft
291 Trus.store
292 Simpel Subsidie 
293 Corekees
294 Tess to Sustainability
295 Green Fabrics
296 Goood Petfood
297 Surfrider Foundation
298 Jonge Klimaat Beweging
299 Green Teams TU Delft
300 Solarmente
301 We are the Earth
302 Freshtable
303 Sportief in het groen
304 Respire
305 Sympower
306 Planeet In Actie lessenserie
307 Ons Eten Den Haag
308 Planten-actie
309 Stop lichtvervuiling
310 Plastic en papier actie 
311 Plastic plek
312 Eco meng kraan
313 Mobiel Tiny Restaurant 
315 Duurzame    
 veiligheidsschoenen
316 Wheel container recycling  
 pers
317 Easy Housing
318 Tomatentextiel
319 Krijg de Kleertjes
320 Lintvormige steden.
321 Van Chaos naar Geluk
322 Weggeefwinkel Baarn
323 Verduurzaam sociale   
 woningen 
324 EetbaarSoest
325 Wasbare inlegkruisjes en  
 maandverband
326 GRØN - de meegroeiende  
 plantenpot
327 Groene Morgen Naar nog  
 groenere scholen
328 Dare To Shine
329 Percentageregeling   
 fietssnelwegen
330 Nederlandse Alliantie voor  
 Klimaatactie 
331 Oriëntatiejaar MBO online in  
 Caribisch gebied
332 Maak groene kenniscentra  
 van de Volkstuinparken. 
333 Nest: architect voor de   
 dieren
334 Opgeruimd staat netjes
335 Duurzame    
 Woningcoöperatie
336 Climars - The Sustainable  
 Lifestyle App

337 Vervanging disposables  
 voor circulaire producten in  
 de zorg
338 Week van de    
 Kledingbibliotheek
339 Spotless seas - Escape the  
 plastic waste!
340 De kas zonder glas
341 Groener Altena
342 Riverfashion
343 Social Glue Binckhorst
344 Cargo Bike Expertise &   
 Innovation Centre
345 Impulse International
346 Kringshoppen.nl
347 Boon & Bliss
348 Gerrard Street - Circulaire  
 hoofdtelefoons
349 Vini Mini
350 Consument Vrijheid en   
 Verantwoordelijkheid
351 De Duurzame SolConKas
352 Planet.club
353 BioBased Supply 
354 Muuras - waterzuivering in  
 circulaire groene gevels
355 Ingy intelligente verlichting
356 Roadeo
357 Blue kitchen, circulaire   
 keuken
358 Gezonde ingrediënten op  
 basis van insecten
359 Cleanup Team
360 Dop op flessen wasmiddel  
 en wasverzachter
361 Walking our minds:   
 Bestuurders de natuur in! 
362 Fynch, beloont duurzaam  
 en vitaal reizen
363 Transformeren naar   
 perspectiefvol leiderschap
365 EcoBouwschool
366 Paques Biomatarials
367 Solarge, lichtgewicht   
 zonnepanelen
369 Yespers: The New Farm
370 Cycle Data
371 Circulaire textiel recycling
372 LiberTerra
373 Fietsen voor m’n eten
374 Het O initiatief: Een golf van  
 verandering
375 Gilde Plus
376 Circulair katoen
377 BuurSchap.nu
378 Recycleerbare kunststof  
 barrière verpakking
379 Circulaire Plastics
380 VONK inde wijk

381 Van oud plastic tot   
 regentonnen
382 Bloeimee app
383 Mission Reuse
385 Herenboeren    
 burgerbeweging
386 Green Window
387 Duurzaam financiering
388 UPPACT circular   
 ecosystems
389 Upp! Circular Plastic   
 Factories
390 De Coöperatieve Betuwse  
 Fruitmotor
391 Wat kan ík doen?
392 Rollergrip
393 Sociaal Tuinieren 
394 Transitieagenda voor een  
 Circulaire economie.
395 Sociale vloeren
396 Movement Supporting   
 Nature
397 Herinrichting en vergroening  
 centraal wijkplein
398 VanHier -  lokale   
 biomaterialen &   
 interieurproducten
399 Living Colour, een   
 innovatieve verftechniek
400 Goods & Deeds
401 Afvalpreventie integreren in  
 afvalbeleid
402 Vogel- en vleermuis kasten
403 Digi Surfer
404 De Buitenbrigade: een   
 regeneratieve boerderij
405 Look-a-luik shutters
406 Tiny Urban Farms
407 Hoezo stikstofcrisis?
408 Bosnodig
409 Tegra Straatkolk
410 52wekenduurzaam
411 Decoratief interieurafval
412 Global Goals Community  
 wijk
413 Deelgoed | Deelboom
414 Van biergraan tot   
 PowerFlour
415 Wijkenergiebedrijf Wijk25
416 Energy battle
417 Stichting Live on Nothing
418 Taal voor de toekomst, in  
 gesprek met de Noordzee
419 Circular Green: Plants as a  
 service
420 Circulaire kerstspiraal als  
 alternatief voor de   
 kerstboom
421 Lapje Grond
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422 Business of Climate   
 Solutions
423 IoT wasmachine filter
424 Togethy deelplatform
425 Ecologische Intelligentie +  
 EcQ Classificatie
426 ReCycleWell
427 Abonnement op zuivere  
 bloemen
428 Nowschool
429 Groene schoolpleinen van  
 de toekomst

430 Altijd Werkplaats CIC
431 Impactfair
432 Gebruiksvriendelijk bospark  
 Hoogkarspel
433 De Aarde is Circulair - 11  
 inzichten voor Circulair   
 Leiderschap
434 Carbonatatie van bodemas
435 Zon dak
436 EigenDraads
437 De Regenboogbuurt   
 duurzaam

438 Rechten voor de Natuur
439 Neem belangen van   
 toekomstige generaties   
 actief mee.
440 Zoet water naar woestijn
441 Klimaat kennis kwartet
442 Spullenbieb 

BIJLAGE 2 - GETALLEN VAN 
DE ANALYSE: AANTALLEN EN 

THEMA’S
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STATUS INITIATIEVEN, N=379 (Wat opvalt: veel concrete initiatieven, waarvan er veel in 
uitvoering of opschaling zijn. Vorig jaar 55%,  65% nu 71%. Bijna driekwart is up and running!
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BIJLAGE 3 - INZENDINGEN OP 
TREFWOORD

Hieronder staan clusters van initiatieven, die een bepaalde ontwikkeling illustreren. Deze 
opsomming van initiatieven is niet compleet, het gaat om voorbeelden. Het biedt geïnteresseerden 
de mogelijkheid om op onderwerp initiatieven na te lezen. De totale lijst van geaccepteerde 
inzendingen staat in bijlage 1.

LEVEN GEVEN
Regeneratie 111, 164, 173, 212, 260, 293, 404
Transformatie leiderschap 361, 363, 433
De mens in relatie tot het grotere geheel 425
Stem geven aan natuur en landschap 96, 418, 420, 438

KLIMAAT
Klimaatcommunity 96, 97, 99, 107, 237, 297, 319
Manifesten 29, 82, 237, 297,
Klimaat apps voor bewustwording 179, 188, 362, 396

CIRCULAIRE ECONOMIE
Ontspullen, refuse : 270, 268, 319, 347, 424, 442
Re-use: 78, 84, 87, 130, 147
Repareren 130, 147, 180, 219, 281, 348
Kringloop zichtbaar maken 177, 398
Afvalergernis: 145, 263, 266, 325, 326
Transparantie in kleding en textiel 315
Nieuwe vezels voor textiel: 91, 318, 202, 295
Bacteriën 366, 399
Circulair Plastic 274, 378, 379, 388, 389
Vindbaarheid groene restromen: 273, 353
Kunst van reststoffen 277, 281
Disposables in zorg en bij persoonlijke verzorging: 337, 325
Biobased 50, 86, 91, 110, 173, 229, 262,265, 281, 295, 318, 353, 366, 398, 399

DUURZAAM BOUWEN EN WONEN
Bouwen voor de dieren 110, 333
Gevels gebruiken voor zon, waterberging en groen 247, 333, 354
Anders wonen 55, 82,102, 104,335
Modulair bouwen 174
Klimaat adaptatie (bouwmaterialen) 199, 205, 260, 409

ENERGIE
Energie armoede: 152, 335, 415
Lichtgewicht zonnepanelen 367
Van het gas af: 116
Waterstof 120, 217, 290

DUURZAME MOBILITEIT
Treinreizen in plaats van vliegen 101, 108, 287, 
Elektrisch vliegen 127
Duurzame stadslogistiek 344
Verduurzamen scheepvaart 187, 258

DATA
Smart oplossingen 355, 356
Landbouw 160, 235
Luchtkwaliteit 304,
Transparantie bedrijfsleven 135, 236, 396
Vervoer 370

WATER
Besparen 115
Watertransitie 54 
Microplastics 50, 198, 265, 423
Opvangen van neerslagpieken 199, 205, 409, 
Drinkwater(tekort) 234, 254
Plastic uit water halen 127, 297

VOEDSEL
Voedselgemeenschappen 76, 95, 276
Voedselbossen en eetbare natuur 112, 114, 122, 286, 324, 404, 408
Voedselgesprekken 307, 313
Duurzaam dierenvoer 296, 358
Nieuwe voedselproducten 185, 231, 243, 206, 271, 414
Gezondheid nieuwe stijl 58, 231, 239, 271, 349, 406
Voedselallergenen 349
Voedselverspilling 58, 66, 157, 194, 197, 272

NATUUR EN BIODIVERSITEIT
Regeneratieve landbouw 122, 259, 276, 288, 385 
Klimaatadaptatie in stad en bedrijven terreinen 64, 74, 111, 186, 245,
Taal vinden voor bezielde verbanden tussen levensvormen 418, 420
Binding met het landschap 89
Landbouwtransitie vanuit bestaande landbouw: 144, 340
data ondersteunend aan duurzame landbouw 160, 235

SOCIALE DUURZAAMHEID
Inclusie 58, 76, 88, 93, 117, 157,159, 224
Gender 56
Informele economie. 146, 148,
Nieuwe democratie 374, 415
Nieuwe organisatievormen 76, 81, 95, 276, 181
School als ecosysteem 327, 428
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DANKWOORD
Dit is de 13e keer dat GreenWish een trendrapport van alle inzendingen van Duurzame Dinsdag 
heeft gemaakt. De bevindingen zijn aangevuld met de inzichten van mensen die door hun werk 
een brede blik hebben op maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap in Nederland. 
Dank daarvoor.
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Versnellingshuis Nederland Circulair! 
Groene Brein
Stichting DOEN
KNHM participaties
KNHM
Nederland Zorgt voor Elkaar / AT Osborne
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
MVO Nederland / Versnellingshuis
Duurzame Dinsdag
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