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1 Introductie

Steeds meer gemeenten formuleren duurzaamheidsprincipes. Desondanks zoeken gemeenten nog 

vaak naar de beste manier om invulling te geven aan de uitvoering van deze duurzaamheidsprincipes. 

Het thema duurzaamheid is belangrijk aangezien natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden, 

terwijl de hoeveelheid mensen op de aarde juist toeneemt. 

Deze brochure heeft daarom als doel om inspirerende voorbeelden van gemeentelijk duurzaamheids-

beleid uit binnen- en buitenland aan te reiken. De voorbeelden geven een overzicht van een breed 

scala aan activiteiten waarmee gemeenten het duurzaamheidsbeleid vorm kunnen geven. 

Duurzame ontwikkeling

Eind 2011 passeerde de wereldbevolking de grens van 7 miljard en naar verwachting zullen er rond 

2050 zo’n 9 miljard mensen op aarde zijn. Mensen met de ambi-

tie van een waardig bestaan, voor zichzelf en voor hun kinde-

ren en kleinkinderen. Daarbij wordt de globale problematiek 

van klimaatverandering en lokale problemen, als vervuiling van 

lucht, water en bodem, in toenemende mate erkend als sterk 

ondermijnende factoren voor ons welzijn en onze welvaart.

In deze context zijn mensen wereldwijd op zoek naar duurzame 

oplossingen zoals alternatieve vormen van energie, bouwen en 

mobiliteit. 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de 

behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarmee de 

behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere 

delen van de wereld, in gevaar worden gebracht.1 Bij duurzame 

ontwikkeling draait het dus vooral om de vraag of wij onze 

kwaliteit van leven in het hier en nu op een manier vormgeven 

die geen al te grote druk legt op de mogelijkheden op een 

voldoende kwaliteit van leven van mensen elders in de wereld 

of van toekomstige generaties. Wat we precies onder kwaliteit 

van leven verstaan en wat precies de behoefte van toekom-

stige generaties zullen zijn, is een permanent onderwerp van 

discussie. Een beeld dat ook sterk aan verandering onderhevig 

is, door voortschrijdend inzicht en nieuwe technologische ontwikkelingen. Duidelijk is wel dat het 

van belang is om bewuster en zorgvuldiger om te gaan met de hulpbronnen die we tot onze beschik-

king hebben: economisch kapitaal (machines en gebouwen), menselijk kapitaal (arbeid, onderwijs en 

gezondheid), sociaal kapitaal (sociale netwerken en vertrouwen) en natuurlijk kapitaal (natuurlijke 

hulpbronnen, biodiversiteit en klimaat). Met name die laatste is een kritieke kapitaalsvorm: zonder 

natuurlijk kapitaal kan de mensheid niet overleven.

Rol voor lokale overheden binnen duurzaamheidsagenda

Er is in toenemende mate erkenning dat gemeenten een belangrijke rol spelen in het bevorderen van 

duurzame ontwikkeling. Zo toont nieuw onderzoek in het kader van het Wereldpact van burgemees-

1 Monitor Duurzaam Nederland (2014). Gebaseerd op de meest bekende en algemeen gebruikte definitie van de commissie Brund-
landt uit 1987.

De Lokale Duurzaamheidsmeter

Er zijn veel verschillende instrumenten ont-

wikkeld voor het meten van duurzaamheid. 

Een van de meetinstrumenten voor ge-

meentelijk duurzaamheidsbeleid is de lokale 

duurzaamheidsmeter. De lokale duurzaam-

heidsmeter meet de ambities en activiteiten 

van gemeenten op het gebied van duurzame 

ontwikkeling. 

De lokale duurzaamheidsmeter is in 1999 

opgericht en is oorspronkelijk een initiatief 

van NCDO. 

VNG International is vanaf 2013-2014 betrok-

ken bij de lokale duurzaamheidmeter. Met 

Deze brochure willen we hier graag een 

vervolg aangeven. 

Ga voor meer informatie naar de website: 

http://www.duurzaamheidsmeter.nl/ 

http://www.duurzaamheidsmeter.nl/
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ters2 bijvoorbeeld aan dat steden en gemeenten, indien ze de bestaande beleidsplannen en – toezeg-

gingen implementeren, de jaarlijkse uitstoot van CO2 in 2020 met 454 miljoen ton kunnen verminde-

ren – tegen 2050 zou dat 13 miljard ton zijn! Dit laat zien dat gemeenten een belangrijke rol spelen in 

het veilig stellen van de aarde voor toekomstige generaties. 

Daarnaast biedt duurzame ontwikkeling kansen voor werkgelegenheid, sociale cohesie, economische 

ontwikkeling, burgerparticipatie en besparing in energie- en materiaalkosten. Zo is de werkgelegen-

heid de afgelopen in de duurzame energiesector flink toegenomen.3 Duurzaamheid moet dus op een 

brede manier benaderd worden. 

Wereldwijd zijn er gemeenten die hier op verschillende manieren invulling aan geven. In deze brochu-

re zullen we ingaan op vier actuele thema’s waarin lokale overheden zowel in Nederland als elders in 

de wereld sprongen vooruit kunnen maken: duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit, duurzame ener-

gie en duurzaam inkopen. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe gemeenten vorm kunnen geven aan 

een integraal duurzaamheidsbeleid, waarin duurzaamheid op een holistisch manier benaderd wordt.4 

Duurzaamheid in de internationale arena
Duurzaamheid is een thema dat mondiaal hoog op de agenda staat. In 2015 vinden er maar liefst 

twee wereldtoppen plaats om nieuwe afspraken omtrent duurzaamheid te maken en de krachten te 

bundelen voor een duurzame toekomst. De eerste wereldtop is de VN top voor de vaststelling van de 

Post-2015 Ontwikkelingsagenda en deze zal plaatsvinden in september 2015. De VN top is gericht op 

de uitwerking van duurzame ontwikkelingsdoelen. Er zal tijdens deze top gekeken worden naar de 

opvolger van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen en de zogeheten Rio-agenda5. Deze nieuwe 

doelen richten zich op mondiale sociale, economische en milieuvraagstukken.6 Een belangrijk verschil 

met de millenniumdoelen is dat de nieuwe doelen universeel zijn. Dit betekent dat de Duurzame Ont-

wikkelingsdoelen (SDGs) meer dan voorheen ook van toepassing zijn op Westerse landen en dus ook 

op Nederland. Klimaatdoelstellingen zijn bijvoorbeeld voor alle landen van toepassing. 

Vervolgens zal er in december 2015 een klimaattop in Parijs plaatsvinden. De verwachting is dat hier 

nieuwe, verregaande afspraken gemaakt zullen worden over een vermindering van de uitstoot van CO2 

en het begrenzen van het gebruik van fossiele brandstoffen.7 

In deze, deels parallelle, processen worden de belangen van gemeenten behartigd door verschillende 

internationale organisaties, zoals de Global Taskforce of Local and Regional Governments for post 2015 

agenda towards 2016. Deze Taskforce bestaat uit internationale organisaties als UCLG - United Cities 

and Local Governments8, ICLEI - Local Governments for sustainability9, Energy for Sustainable develop-

ment (nrg4SD)10 en andere gemeentelijke netwerken. De Taskforce heeft als doel namens gemeenten 

wereldwijd invloed uit te oefenen op de afspraken die de Verenigde Naties maken op het gebied van 

duurzaamheid, klimaat en urbanisatie. 

2 C40 Cities (2014). “Working Together Global Aggregation of City Climate Commitments”. 
 URL: http://issuu.com/c40cities/docs/global_aggregation_glossy_final_3__
3 Centraal Bureau voor de Statistiek (2014). 
 Website: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4139-wm.htm
4 Telos (2014). “Gemeentelijke duurzaamheid: hoe organiseer je dat?” 
 Website: http://www.duurzamegemeente.nl/beleid-duurzaamheid/rapport-hoe-organiseer-je-gemeentelijke-duurzaamheid/ 
5 Verengde Naties Duurzame Ontwikkeling (1992). “Agenda 21”. 
 Website: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
6 Verenigde Naties (2015). “VN wereldtop Duurzame Ontwikkelingsdoelen.” 
 Website: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit
7 Verenigde Naties (2015). Cop21 Klimaatconferentie. Website: http://www.cop21paris.org/ 
8 UCLG (2015). Website: www.uclg.org 
9 ICLEI (2015). Website: www.iclei.org 
10 Energy for Sustainable development (2015). Website: http://www.nrg4sd.org/ 

http://issuu.com/c40cities/docs/global_aggregation_glossy_final_3__
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4139-wm.htm
http://www.duurzamegemeente.nl/beleid-duurzaamheid/rapport-hoe-organiseer-je-gemeentelijke-duurzaamheid/
file:https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit
http://www.cop21paris.org/
http://www.uclg.org
http://www.iclei.org
http://www.nrg4sd.org/
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Op internationaal niveau is er ook veel aandacht voor de meetbare bijdrage die gemeenten kunnen 

leveren aan duurzaamheid, primair als het gaat om klimaatverandering. In september 2014 werd in 

New York het Wereldklimaatpact van burgemeesters gesloten. Speciaal VN gezant Bloomberg, voorma-

lig burgemeester van New York, is de verantwoordelijke van dit initiatief, dat ondertekend kan worden 

door gemeenten wereldwijd. Gemeenten die het pact onderschrijven, worden gevraagd hun duur-

zaamheidsplannen openbaar te maken en aan de hand van indicatoren jaarlijks te rapporteren over 

voortgang. Amsterdam en Rotterdam hebben dit pact inmiddels ondertekend.11

11 Verenigde Naties (2014). Global Compact of Mayors. 
 Website: http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/CITIES-Mayors-compact.pdf

http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/CITIES-Mayors-compact.pdf
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2 Voorbeelden van Duurzame Gemeenten

In dit hoofdstuk worden negen voorbeelden uitgelicht uit Nederland, Europa en de rest van de wereld. 

Dit is geenszins een uitputtende verzameling van gemeentelijke duurzaamheidsinitiatieven, maar een 

eerste verzameling van innovatieve, illustratieve casussen. De casussen zijn gericht op duurzame ener-

gie, mobiliteit, inkopen, bouwen en integraal duurzaamheidsbeleid. 

2.1 Groenste Stad Vancouver
Land, Gemeente Canada, Vancouver

Aantal inwoners 603.502

Vancouver wil in 2020 de groenste stad van de wereld zijn. Om dit doel te bereiken ontwikkelde de 

stad een Actieplan Groenste Stad 2020.12 Het formuleringsproces van dit plan was al vrij uniek, omdat 

meer dan 35.000 mensen geconsulteerd zijn online door middel van sociale media of tijdens workshops 

en evenementen. Vele deelnemers waren geïnteresseerd in hoe zij duurzame ideeën in hun eigen 

omgeving of organisatie konden implementeren. De stad Vancouver betrok bij de formulering van het 

Actieplan Groenste stad meer dan 60 gemeentepersoneelsleden, 120 organisaties en duizenden indivi-

duen. Daarmee is het aan te merken als een goed voorbeeld van burgerparticipatie.. Daarnaast draagt 

het consultatieproces bij aan de totstandkoming van duurzame partnerschappen die nodig zijn voor 

het behalen van de Groenste Stad doelstellingen en targets. In 2013 won Vancouver de Earth Hour 

Capital Award van het Wereldnatuurfonds voor dit initiatief vanwege de innovatieve en holistische en 

strategische benadering van duurzaamheid.13 Vancouver heeft de prijs opnieuw gewonnen in 2015.14

Het actieplan bestaat uit tien doelgebieden die allemaal eigen concrete subdoelen en prioriteiten 

voor 2020 kennen. De tien doelen die werden geïdentificeerd zijn: groene economie, leiderschap voor 

klimaat, duurzaam bouwen, duurzaam vervoer, geen afval, toegang tot de natuur, kleinere ecologische 

voetafdruk, schoon water, schone lucht en lokaal voedsel. Samen vormen deze doelen een aanpak voor 

drie overkoepelende aandachtsgebieden: afval, CO2-uitstoot en ecosystemen. De doelstellingen, acties, 

indicatoren en veranderingspercentages worden jaarlijks gemonitord en gepubliceerd op de website.15 

Op deze manier worden de doelen continu bijgehouden en is precies terug te zien hoeveel de situatie 

verbeterd is ten opzichte van 2013, bijvoorbeeld de exacte afname van de broeikasgassen. Partner-

schappen met burgers, niet-gouvernementele organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en andere 

bestuursniveaus zijn essentieel voor het bereiken van de doelen van het actieplan. 

Het actieplan in de praktijk: duurzaam bouwen

Aan de hand van het doel duurzaam bouwen illustreren wij hoe het actieplan werkt. Voor dit doel 

werden twee targets ontwikkeld: (1) alle gebouwen die vanaf 2020 worden gebouwd moeten klimaat-

neutraal zijn en (2) het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in bestaande gebouwen 

moet met 20% dalen ten opzichte van 2007. In 2013 nam Vancouver een paar concrete maatregelen 

om deze targets te bereiken. Op de eerste plaats werd een bouwverordening aangenomen die een 

hogere energieprestatie vereist van alle nieuwe gebouwen. Bovendien worden bestaande gebouwen 

12 Greenest City Action Plan, Vancouver (2012): http://vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-2020-action-plan.aspx
13 WWF (2013). “Vancouver crowned Earth Hour Capital 2013.” 
 Website: http://wwf.panda.org/wwf_news/?207945/Vancouver-crowned-Earth-Hour-Capital-2013
14 City of Vancouver (2015). “Vancouver wins Earth Hour National Champion”. 
 Website: http://vancouver.ca/news-calendar/vancouver-wins-earth-hour-city-national-champion.aspx
15 City of Vancouver (2015). “Goals, targets and progress” 
 Website: http://vancouver.ca/green-vancouver/targets-and-priority-actions.aspx

http://vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-2020-action-plan.aspx
http://wwf.panda.org/wwf_news/?207945/Vancouver-crowned-Earth-Hour-Capital-2013
http://vancouver.ca/news-calendar/vancouver-wins-earth-hour-city-national-champion.aspx
http://vancouver.ca/green-vancouver/targets-and-priority-actions.aspx
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verbeterd op basis van een aanpassing van de bouwvoorschriften: vanaf nu moeten alle gebouwen 

die worden gerenoveerd hun energie-efficiëntie verhogen. De gemeente hielp eigenaren van huurwo-

ningen bij het zoeken naar manieren om het energie- en waterverbruik te verminderen. Dit doet de 

gemeente door bijvoorbeeld door te verwijzen naar bedrijven die ervaring hebben met energie-effici-

ente verlichting en elektronica.16 Het bleek dat dit een goede manier was om geld te besparen en veel 

verhuurders maakten dan ook gebruik van deze kans. 

Centrum Vancouver, Chad Versace, 2008.

Duurzaamheid van gemeentelijke dienstverlening

Vancouver heeft tevens een plan ontwikkeld om de duurzaamheid van gemeentelijke dienstverlening 

te verbeteren. De gemeenteraad is van mening dat […] als er wordt gekeken naar hoe bewoners hun 

energieverbruik kunnen verminderen en in actie kunnen komen om de doelen van de Groenste Stad te 

behalen, de daad bij het woord gevoegd moet worden, ook wat betreft gemeentelijke werkzaamhe-

den en dienstverlening.17 

Voor de verduurzaming van gemeentelijke dienstverlening werden daarom vier prioriteiten vastge-

steld:

1. planning en uitvoering van een breed programma voor afvalvermindering en -hergebruik bij alle 

gemeentelijke voorzieningen; 

2. ontwikkeling van duurzaam aankoopbeleid en -praktijk ter ondersteuning van het gebruik van 

lokaal geproduceerd voedsel in alle voorzieningen die door de gemeente worden gerund; 

3. evenementen die de gemeente organiseert en sponsort of waarvoor zij vergunningen afgeeft, groe-

ner maken; 

4. uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van fossiele brandstoffen in gebouwen en voertuigen 

van de gemeente aanzienlijk terugdringen.18

16 City of Vancouver (2015). “How your building can help the Greenest City goals.” 
 Website: http://vancouver.ca/home-property-development/how-your-building-can-support-the-greenest-city-goals.aspx
17 City of Vancouver (2015). “How we are greening City Operations.”
 Website: http://vancouver.ca/green-vancouver/how-we-are-greening-city-operations.aspx
18 Ibid.

Website: http://vancouver.ca/home-property-development/how-your-building-can-support-the-greenest-city-goals.aspx
Website: http://vancouver.ca/green-vancouver/how-we-are-greening-city-operations.aspx
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Een van de prioriteiten is duurzaam inkopen. De nieuwe inkoopstrategie van Vancouver kent zowel 

duurzaamheidscriteria als ethische criteria. Vanaf 2012 moeten alle openbare aanbestedingen voor 

goederen en diensten hieraan voldoen. Hiervoor bestaan drie mogelijkheden: een verklaring dat de 

leverancier de gedragscode naleeft, een beoordeling van de zogenoemde Leadership Questionnaire 

en specificaties van producten en diensten met betrekking tot duurzaamheid. Wat het laatste betreft: 

bedrijven kunnen worden verzocht om goederen te leveren met een milieukeurmerk of aan te tonen 

hoe hun goederen bijdragen aan belangrijke duurzaamheidsvraagstukken. 

Tips van Vancouver!

1. Hanteer een inclusieve en participatieve manier voor het opstellen van een actieplan duurzaamheid;

2. Verbind meetbare indicatoren aan de doelstellingen; dit maakt goede monitoring van het actieplan 

mogelijk;

3. Benader duurzaamheid vanuit een holistische blik;

Meer informatie

Facebook: https://www.facebook.com/greenestcity?fref=ts

Twitter: https://twitter.com/greenestcity 

Websites: http://vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-2020-action-plan.aspx 

2.2  In Tytstjerksteradiel kan het anders
Land, Gemeente Nederland, Garyp, Tytsjerksteradiel

Aantal Inwoners 31.987

Tytsjerksteradiel is met bijna 32.000 inwoners de zesde gemeente van de Provinsje Fryslân. Het is een 

plattelandsgemeente met 17 kernen. Door de gunstige ligging tussen het stedelijk netwerk 

Leeuwarden, Drachten en Groningen, is Tytsjerksteradiel een typische forenzengemeente. De gemeen-

te Tytsjerksteradiel heeft in maart 2008 haar integrale duurzaamheidsbeleid “It kin oars, it moat oars!” 

vastgesteld19. Het beleid richt zich op de thema’s wonen en voorzieningen, werken, omgeving, infra-

structuur en eigen organisatie. In 2013 heeft Tytsjerksteradiel met 6 gemeenten uit de regio Noordoost 

Fryslân, de provincie Friesland en de Friese Waterschappen een gezamenlijke duurzaamheidsvisie en 

uitvoeringsprogramma vastgesteld.20 De gemeente Tytsjerksteradiel laat zien dat met beperkte mid-

delen, maar met veel creativiteit en slim samenwerken, op het terrein van duurzaamheid veel winst te 

behalen is. 

Zonnepark door burgerinitiatief

Binnen de gemeente Tytstjerksteradiel is Garyp een dorpskern met ruim 1900 inwoners. Een aantal 

inwoners in dit dorp is zeer actief op het terrein van duurzaamheid en hebben samen de energieco-

operatie Garyp opgericht. De coöperatie wil een groot zonnepark realiseren op een voormalig vuil-

stortplaats: door 23.000 zonnepanelen kan dan centraal voor het hele dorp duurzame energie worden 

opgewekt. In 2015 hoopt de energiecoöperatie Garyp groen licht te krijgen voor het business plan dat 

is ingediend bij het fonds Stimulering Duurzame Energieproductie van het Ministerie van Economische 

Zaken. 

Momenteel is de opstelling van zonnepanelen op een gebouw in Garyp vergunningvrij. Dit betekent 

dat hiervoor geen gemeentelijke leges verschuldigd zijn. Echter voor de opstelling van zonnepanelen 

19 Gemeente Tytsjerksteradiel (2008). Nota Duurzaamheid: “It kin Oars, it moat Oars!” 
 Website: www.t-diel.nl/oars/nota-over-duurzaamheid-it-kin-oars-it-moat-oars_43251/
20 Netwerk Noordoost (2013). “Duurzaamheid in Noordoost Fryslan. Visie.”
 Website: https://www.dwaande.nl/uploads/bestanden/Werken%20en%20ondernemen/Visie_duurzaamheid_ANNO_september_2013.pdf 

https://www.facebook.com/greenestcity?fref=ts
https://twitter.com/greenestcity
http://vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-2020-action-plan.aspx
www.t-diel.nl/oars/nota-over-duurzaamheid-it-kin-oars-it-moat-oars_43251/
file:https://www.dwaande.nl/uploads/bestanden/Werken%2520en%2520ondernemen/Visie_duurzaamheid_ANNO_september_2013.pdf
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op een stellage op de grond is nog wel een omgevingsvergunning nodig. En dat is het geval voor het 

beoogde zonnepark. Vanwege de vaak hoge bouwkosten van dergelijke projecten betekent dit een 

forse legesaanslag. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft daarom besloten om voor opstellingen voor 

zonnepanelen een aangepast legestarief van slechts € 200 op te nemen. Over de samenwerking met de 

gemeente Tytsjerksteradiel voor het zonnepark Garyp zegt Gjalt Benedictus (energiecoöperatie Garyp): 

We krijgen alle medewerking. Zo is er inmiddels een bouwvergunning voor het beoogde terrein afge-

geven. Gewoonlijk kost dat conform de legesverordening rond de € 150.000. Als eerste gemeente in 

Nederland heeft Tytsjerksteradiel deze forse legesverordening naast zich neergelegd. 

In Tytsjersteradiel hanteren ze een aangepast legestarief voor zonnepanelen om duurzaam energiege-

bruik te bevorderen

Duurzame mobiliteit

In 2008 heeft de gemeente Tytsjerksteradiel in de nota Duurzaamheid het stimuleren van duurzame 

mobiliteit vastgelegd. De gemeente richt zich op een aantal thema’s van duurzame mobiliteit, name-

lijk het verbeteren van fietspaden, het stimuleren van biobrandstoffen, het realiseren van een vul-

punt voor groen gas en het realiseren van laadpunten voor alle vormen van elektrisch vervoer. In de 

gemeente zijn naast laadpunten voor elektrisch rijden ook laadpunten voor elektrisch varen gereali-

seerd. Tytsjerksteradiel is immers vooral ook een waterrijke gemeente. Verder rijden de auto’s van het 

wagenpark van de gemeente waar mogelijk op groen gas, hybride of volledig elektrisch.

Tevens promoot de gemeente elektrisch rijden door geleasede auto’s beschikbaar te stellen aan 

medewerkers van de gemeente. De auto’s worden ingezet voor dienstreizen van ambtenaren en be-

stuurders. In de zomerperiode zijn veel ambtenaren op vakantie en wordt er weinig gebruik gemaakt 

van de e-auto. In het toeristische waterdorp Earnewâld, is er in dezelfde periode juist sprake van veel 

toerisme. Aan wal zijn er echter geen openbaar vervoervoorzieningen in Earnewâld. Om de toeristen 

toch de mogelijkheid van duurzaam vervoer te bieden is de e-auto beschikbaar gesteld aan de toeris-

ten. Tytsjerksteradiel kreeg in 2013 met haar elektrisch rijden beleid landelijk een eervolle vermelding 

tijdens de E-Award wedstrijd, een initiatief van Stichting Natuur en Milieu.
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Tips van Tytsjerksteradiel!

1. Gemeenten uit de regio kunnen samenwerken om hun duurzaamheidsvisie te realiseren;

2. Het is mogelijk om een aangepast legestarief te hanteren om de plaatsing van zonnepanelen te 

bevorderen;

3. Geef burgers de ruimte om duurzame initiatieven uit te voeren;

4. Combineer diverse maatregelen om duurzame mobiliteit te bevorderen, zowel op land als te water.

Meer informatie

Website: http://www.t-diel.nl/oars

Twitter : https://twitter.com/tdiel 

Beleidsmedewerker Duurzaamheid, e-mail: yhiemstra@t-diel.nl 

2.3 Riool verwarmt gebouwen van Parijs
Land, Gemeente Frankrijk, Parijs

Aantal inwoners 2,2 miljoen 

In december 2015 vindt de internationale klimaattop plaats in Parijs. De stad zelf heeft al jaren een 

ambitieus klimaatbeleid. In 2007 nam de stad Parijs een Klimaatplan aan en toonde daarmee haar 

betrokkenheid bij de strijd tegen klimaatverandering.21 Het uiteindelijke doel van het Klimaatplan is de 

terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied door verschillende activiteiten 

tussen 2004 en 2050. In 2020 lopen de eerste deadlines van het Klimaatplan van de stad Parijs af. De 

specifieke doelstellingen van het Klimaatplan van Parijs voor 2020 zijn:

• 25% minder broeikasgassen;

• 25% minder energieverbruik;

• 25% duurzame energiebronnen in het energieverbruik.

Sinds 2007 hebben in Parijs vele innovatieve experimenten plaatsgevonden op het gebied van duur-

zaamheid. Parijs lanceerde bijvoorbeeld verschillende energie-initiatieven. Zo heeft de stad een zon-

De riolen van Parijs verwarmen gebouwen

21 Paris Green (2015). “Regional Climate, Air, and Energy Action Plan.” 
 Website: http://www.paris-green.com/en/regional-strategy-climate-and-energy-framework/ 

http://www.t-diel.nl/oars
https://twitter.com/tdiel
mailto:yhiemstra%40t-diel.nl?subject=yhiemstra%40t-diel.nl
http://www.paris-green.com/en/regional-strategy-climate-and-energy-framework/
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nekadaster ingericht, met informatie over het zonne-energiepotentieel van Parijse gebouwen via een 

interactieve kaart.22 

De stad Parijs probeert lokale bedrijven en organisaties bij het Parijse Klimaatactieplan te betrekken via 

toezeggingen om hun energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 

Duurzame energie-initiatieven

Daarnaast hebben de beroemde riolen van Parijs - ontworpen in de jaren vijftig van de negentiende 

eeuw en door Victor Hugo omschreven als een complete andere stad met eigen straten en pleinen - 

ook een nieuwe functie gekregen, namelijk het verwarmen van gebouwen.

Zo is de Wattignies school uitgerust met een warmtepomp en zestig meter warmtewisselaars waar-

mee ondergronds warmte wordt gewonnen. Afvalwater van bedrijven en huishoudens, afkomstig van 

wasmachines en vaatwassers, verhoogt de temperatuur van de riolen tot 20°C.Platenwarmtewisselaars 

onttrekken deze warmte en slaan het op in een vloeistof die via een warmtepomp naar de kelder van 

de Wattignies School wordt geleid. De pomp concentreert de hitte en verhoogt de temperatuur tot 

60°C; daarna wordt deze over het gebouw verspreid.23 

De installatie - ter waarde van € 400.000 gefinancierd door het energie- en waterbedrijf van de stad Pa-

rijs - zorgt voor 70% van de verwarmingsbehoefte van de school . Het is een onderdeel van de doelstel-

ling om in 2020 25% van de energie van de stad te genereren uit hernieuwbare bronnen.

De hoge startkosten van de infrastructuur zijn een uitdaging voor de ontwikkelaars. Maar tegelijk is 

dit project een goede manier om inwoners, en in het bijzonder jongeren voor te lichten over duurzame 

energie door middel van innovatief gebruik van technologie. Er staan nu vergelijkbare projecten bij 

het gemeentelijke zwembad en een gemeentehuis op stapel. De gemeenteraad schat in dat 10% van 

Parijs op deze manier verwarmd kan worden.

Tips van Parijs!

1. Door innovatieve technieken te gebruiken kan energie hergebruikt worden;

2. Betrek lokale bedrijven en organisaties bij duurzame initiatieven;

3. Formuleer concrete duurzaamheidsdoelstellingen.

Meer informatie:

Website: http://www.municipalite.parisville.qc.ca/ 

Twitter: https://twitter.com/Paris 

Paris Climate Action Plan (2012): file:///C:/Users/timme_a/Downloads/Paris-Climate-Action-Plan.pdf 

Filmpje verwarming school door riool: http://www.dailymotion.com/video/xhx0ao_l-ecole-wattignies-se-

chauffe-a-l-egout_lifestyle 

22 Energy Cities (2013). “Where to install solar panels? Paris has got the answer.” 
 Website: http://www.energy-cities.eu/Paris-publishes-Frances-first 
23 Parijs is niet de eerste stad die rioolwater gebruikt als energiebron, maar dit is wel een van de meest spraakmakende projecten. 

De technologie wordt ook elders in Frankrijk gebruikt, evenals in Noorwegen, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Canada. In 2010, 
tijdens de Olympische Winterspelen van Vancouver, verwarmde rioolwater een deel van het Olympisch Dorp. 

http://www.municipalite.parisville.qc.ca/
https://twitter.com/Paris
file:///C:/Users/timme_a/Downloads/Paris-Climate-Action-Plan.pdf
http://www.dailymotion.com/video/xhx0ao_l-ecole-wattignies-se-chauffe-a-l-egout_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xhx0ao_l-ecole-wattignies-se-chauffe-a-l-egout_lifestyle
http://www.energy-cities.eu/Paris-publishes-Frances-first
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2.4  Groene revolutie in het dorpje Feldheim
Land, Gemeente, Dorp Duitsland, Treuenbrietzen, Feldheim 

Aantal Inwoners 7.487 (Gemeente Treuenbrietzen) 130 (Feldheim)

In Duitsland staat het thema duurzame energie hoog op de agenda. Dit komt onder andere door de 

grote afhankelijkheid van de import van energiebronnen zoals gas. Het doel is dat in 2050 duurzame 

energie de basis vormt van 80 % van de stroom en 60 % van de totale energiebehoefte in Duitsland. 

Er worden verschillende technieken gebruikt voor de duurzame opwekking van energie. Een gedeelte 

bestaat uit decentraal opgewekte energie zoals windenergie, zonne-energie, biomassa en waterkracht. 

Technieken zoals geothermie worden ook gebruikt. Daarnaast wordt er hoog ingezet op elektrische 

vervoersmiddelen.

Windmolenpark in Feldheim

Feldheim, gelegen in de gemeente Treuerbrietzen, is een dorp dat vaak als voorbeeld fungeert in 

discussies over de duurzame ambities van Duitsland. Het dorp is namelijk voor 100% overgestapt op 

zelfopgewekte duurzame energie! Feldheim inspireert omdat het laat zien dat in tijden van globalise-

ring en toenemende verbondenheid tussen mensen, steden en landen, het mogelijk is om een andere 

weg te nemen en te kiezen voor een onafhankelijke energievoorziening en distributie. 

Het begon allemaal in 1995 toen er een aantal windturbines werden geplaatst in het dorp door het 

energiebedrijf Energiequelle. Dit bedrijf heeft van begin af aan de inwoners van Feldheim zoveel 

mogelijk bij het project betrokken, waardoor er nooit veel weerstand is geweest tegen het windmolen-

park. Deze telt inmiddels meer windmolens dan dat Feldheim aan huizen rijk is. Het windmolenpark is 

eigendom van Energiequelle. Het energiebedrijf heeft echter wel samen met Feldheim het lokaal nuts-

bedrijf Feldheim Energie opgezet. Deze voorziet het dorp van lokaal opgewekte duurzame energie. 

Naast het windmolenpark, is er in 2008 een biogasinstallatie in Feldheim gebouwd waarmee mais, 

varkensmest en houtafval wordt omgezet in warmte. Ook kent deze biogasinstallatie een collectief 

financieringsmodel. De ene helft van de aandelen in de biogasinstallatie wordt beheerd door Energie-

quelle, de andere helft is in het bezit van de lokale landbouworganisatie. Hierdoor zijn bewoners van 

Feldheim mede-eigenaar van de installatie en daardoor nog meer betrokken bij de eigen energievoor-

ziening.

Als klap op de vuurpijl is er in 2010 een net-onafhankelijk ‘smart grid’ systeem aangelegd in Feldheim. 

Dit werd gedaan nadat men zich realiseerde dat hoewel het dorp onafhankelijk was in de energie-

opwekking, het voor de energielevering afhankelijk bleef van het nationale energienetwerk. Voor 

de aanleg van een eigen elektriciteitsnetwerk, hebben de bewoners van Feldheim ieder 3000 euro 

bijgedragen. Dit betaalt zich terug doordat de energie in Feldheim goedkoper is dan in de rest van 

Duitsland. De inwoners van Feldheim betalen 31% minder voor elektriciteit en 10% minder voor ver-

warming dan de gemiddelde Duitser. 

Feldheim is van plan om overschotten in duurzaam opgewekte energie op te gaan slaan in een reus-

achtige batterij en deze vervolgens te verkopen als de energieprijs hoog is. De beoogde batterij kan 10 

megawattuur opslaan en zou daarmee de grootste accu zijn die Duitsland kent. 

Tot dusver lijkt Feldheim een succesverhaal. Het experiment met duurzame energieproductie laat zien 

dat het mogelijk is voor een klein dorpje om zelf duurzame energie op te wekken en te distribueren. 

Daarnaast heeft het een positief effect gehad op de eerder grimmige economische vooruitzichten. 

Momenteel is er in Feldheim zo goed als geen werkloosheid en is de leegloop van het dorp gestopt. Dit 

komt doordat het windmolenpark en de biogasinstallatie in banen voorzien voor de bewoners van het 

dorp. 
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Dat het hier niet bij zal blijven, blijkt uit het feit dat in mei 2015 een Energie- en Klimaatplan verschijnt 

voor de gemeente Treuenbrietzen. Dit plan zal een analyse van het huidige energieverbruik omvatten 

en zal verder uitstippelen hoe er efficiënter met energiebronnen om kan worden gegaan. Centraal 

bij de aanpak van dit plan staan de partnerschappen tussen burgers, het bedrijfsleven en de lokale 

overheid.24

Windmolenpark in Feldheim (2014) (Foto: www.themalaysianinsider.com)

Tips van Feldheim!

1. Voor duurzame ontwikkeling kunnen effectieve partnerschappen tussen burgers, bedrijfsleven en 

lokale overheid een grote rol spelen;

2. Het opzetten van een lokaal ‘smart grit’ systeem met opslagcapaciteit;

Meer informatie

Gemeente Treurbrietzen: http://www.treuenbrietzen.de/front_content.php?idcat=214 

Spiegel online: http://www.spiegel.de/international/germany/a-power-grid-of-their-own-german-villa-

ge-becomes-model-for-renewable-energy-a-820369.html

Deelstaat Brandenburg: http://www.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/feldheim.pdf 

24 Municipality of Treuenbrietzen (2015). “Energie- und Klimamanagement”. 
 Website: http://www.treuenbrietzen.de/front_content.php?idcat=214

http://www.treuenbrietzen.de/front_content.php?idcat=214
http://www.spiegel.de/international/germany/a-power-grid-of-their-own-german-village-becomes-model-for-renewable-energy-a-820369.html
http://www.spiegel.de/international/germany/a-power-grid-of-their-own-german-village-becomes-model-for-renewable-energy-a-820369.html
http://www.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/feldheim.pdf
http://www.treuenbrietzen.de/front_content.php?idcat=214
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2.5 Het ambitieuze plan van Helsinki om de auto binnen tien jaar overbodig te maken 
Land, Gemeente Finland, Helsinki

Aantal Inwoners 564.747

De Finse hoofdstad Helsinki heeft plannen aangekondigd om vóór 2025 het bestaande openbaar 

vervoer om te vormen tot een uitgebreid “mobiliteit-op-aanvraag” systeem met vervoer van deur tot 

deur. In theorie zou dat systeem zo goed zijn, dat niemand nog een reden zou hebben om een   auto te 

bezitten.

Met hun smartphone kunnen mensen rechtstreeks en in real-time mobiliteit kopen. De hoop is dat rei-

zigers kunnen beschikken over een breed scala aan opties die zo goedkoop, flexibel en goed gecoördi-

neerd zijn, dat ze kunnen concurreren met het bezit van een eigen auto. Niet alleen qua kosten, maar 

ook qua comfort en gebruiksgemak.

Het is de bedoeling dat de app gaat functioneren als reisplanner en universeel betaalplatform, met 

slechts één betaling, en beschikbaar komt als een openbare dienst. Abonnees zouden vertrek en aan-

komst moeten opgeven, en een paar voorkeuren. De “routeplanner” zal bijvoorbeeld informatie geven 

over waar de reiziger kan overstappen van de stadsfiets op een auto vanwege dreigende regen, naast 

informatie over de snelste verbinding. De veronderstelling is dat in de toekomst, als alles kan worden 

gedeeld, maar weinigen een eigen auto willen bezitten.

De stad Helsinki begint in 2015 met het testen van het nieuwe systeem. De stad gaat proberen om 

werkgevers te overtuigen zich aan te sluiten bij een   online platform dat werknemers in staat stelt om 

diverse transportdiensten te kopen via één online systeem.

Via minibusdienst Kutsuplus probeert Helsinki autobezit overbodig te maken (2014)

In 2013 lanceerde de Regionale Vervoersdienst van Helsinki al de minibusdienst Kutsuplus. Reizigers 

kunnen via hun smartphone doorgeven waar ze opgehaald en afgezet willen worden: de aanvragen 

worden samengevoegd en de app berekent de optimale route die het meest voldoet aan alle verzoe-

ken. Kutsuplus kost meer dan een gewone busrit, maar minder dan een taxirit over dezelfde afstand. 

Naast het aanbieden van de service in de stedelijke gebieden, is het Ministerie van Transport momen-
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teel aan het kijken of het mogelijk is om een soortgelijke service aan te bieden in minder dichtbevolkte 

gebieden van Finland.

Tips van Helsinki!

1. Duurzame mobiliteit kan bevorderd worden door openbaar vervoer beter te coördineren, goedko-

per en flexibeler te maken waardoor de vraag naar auto’s afneemt;

2. Investeer in het maken van apps om het aankopen van real-time mobiliteit toegankelijk en beschik-

baar te maken voor iedereen met een smartphone.

Meer informatie

Website:http://www.hel.fi/www/Helsinki/en/housing/housing/environmentally/sustainable-transport/

Website: http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/11062-the-future-resident-of-helsin-

ki-will-not-own-a-car.html

2.6 Het Wereld Eco-mobiliteitsfestival in Suwon
Land, Gemeente Zuid-Korea, Suwon

Aantal inwoners 1,1 miljoen

 

Suwon wil de beste eco-stad van de wereld worden. Als burgemeester van een grote en voortdurend 

groeiende Aziatische stad hoop ik dat het Wereld Eco-mobiliteit Festival een prachtig voorbeeld zal 

zijn, zodat steden over de hele wereld worden geïnspireerd door deze ecomobiele levensstijl

Burgemeester Yeom Tae-Young van Suwon, in 2013.

Bijzondere fietsen op het Econmobiliteitsfestival in Suwon

Kunt u zich voorstellen dat een stad met meer dan een miljoen inwoners de auto een maandlang in de 

ban doet? In 2013 gebeurde dit in Suwon, een stad met 1,1 miljoen inwoners gelegen in Zuid-Korea. 

Meer dan 4.343 inwoners ruilden hun auto in voor een vorm van eco-transport. Een van de drukste 

http://www.hel.fi/www/Helsinki/en/housing/housing/environmentally/sustainable-transport/
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wijken van Suwon, Haenggung-dong, werd aangewezen als autovrij gebied. Tijdens het festival von-

den verschillende culturele en kunstzinnige voorstellingen plaats en werden allerlei milieuvriendelijke 

vervoermiddelen gepromoot, zoals vouwfietsen, driewielers, aanhangwagentjes van milieuvriendelijk 

aluminium, aangepaste ambulancefietsen en lichte elektrische voertuigen.

Vóór het festival werd de opinie van buurtbewoners gepeild. In eerste instantie bezagen de bewoners 

het idee voor een mobiliteitsfestival met een mengsel van enthousiasme, nieuwsgierigheid, zorg en 

tegenstand. Vooral het bedrijfsleven was bang dat het een negatieve invloed op de zaken zou hebben. 

240 gemeenteambtenaren gingen van deur tot deur om de zorgen over het festival weg te nemen en 

uit te leggen wat het plan inhield. Via workshops en trainingen over eco-mobiliteit werden de bewo-

ners actief betrokken bij de planning van het evenement. 

Het festival, en waarschijnlijk vooral ook de weg ernaar toe, had duidelijk een positief effect op de 

ideeën van de buurtbewoners over verkeer en vervoer. Het leidde eveneens tot concrete verbeteringen 

van de infrastructuur van de wijk. Volgens buurtbewoner Nikola had het festival een enorme impact: 

“de auto’s zijn terug, maar het zijn er minder dan eerst. Er is nu een goede balans tussen gemotori-

seerd en niet-gemotoriseerd verkeer.” 

Het tweede Wereld Eco-mobiliteit Festival zal in oktober 2015 in Johannesburg plaatsvinden.

Tips van Suwon!

1. Een eco-mobiliteit festival kan succesvol zijn om de publieke opinie met betrekking tot duurzame 

mobiliteit te kantelen;

2. Het actief betrekken van burgers en het bedrijfsleven bij het festival zorgt ervoor dat bewustzijn 

van duurzame vervoersmiddelen toeneemt en is bevorderlijk voor de organisatie van een festival.

Meer informatie

Website lokale overheid van Suwon: http://eng.suwon.go.kr/web/eng/BD_index.do 

Website Ecomobiliteit Festival: http://www.ecomobilityfestival.org/ 

Facebook Ecomobiliteit Festival: https://www.facebook.com/ecomobilityfestival.org

2.7 De gemeente Utrecht zet in op duurzaam vervoer
Land, Gemeente Nederland, Utrecht

Aantal Inwoners 311,367

Duurzaamheid staat al jaren hoog op de beleidsagenda bij de gemeente Utrecht. In 2008 kwam de 

notitie ‘Utrecht creëert Nieuwe energie’ uit.25 Hierin wordt de ambitie van de gemeente uitgesproken 

om in 2030 klimaat neutraal te zijn. Utrecht heeft een grote verscheidenheid aan activiteiten om i) de 

hoeveelheid groen in de stad te optimaliseren, ii) het gebruik van duurzame energie en energiebespa-

ring te promoten, en iii) de opslag, vervoer en productie van milieugevaarlijke stoffen te verbeteren. 

De gemeente Utrecht slaat hierbij de handen ineen met maatschappelijke organisaties, inwoners en 

het bedrijfsleven. Volgens de gemeente is het alleen door intensieve samenwerking mogelijk om de 

stad te verduurzamen. 

In Utrecht is het verkeer verantwoordelijk voor bijna een kwart van de uitstoot van koolstofdioxiden. 

De gemeente zet daarom in op enkele stevige beleidsinitiatieven om deze uitstoot terug te dringen: 

25 http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/3.ruimtelijk-ontwikkeling/Milieu/UcNEagenda2007_1_.pdf

http://eng.suwon.go.kr/web/eng/BD_index.do
http://www.ecomobilityfestival.org/
https://www.facebook.com/ecomobilityfestival.org
file:http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/3.ruimtelijk-ontwikkeling/Milieu/UcNEagenda2007_1_.pdf
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• het aanscherpen van de eisen voor de bussen die in Utrecht het openbaar vervoer verzorgen; 

• het stimuleren van het gebruik van de fiets en openbaar vervoer;

• het faciliteren van elektrisch gemotoriseerd persoonsvervoer (auto’s en scooters); en 

• het aanscherpen van normen in de milieuzone. 

Hieronder een uitwerking van enkele concrete maatregelen waarmee de gemeente Utrecht duurzame 

mobiliteit actief probeert te bevorderen. 

Duurzaam goederenvervoer

In 2011 heeft de gemeente Utrecht de Lean and Green Award gewonnen voor het inzetten van duur-

zaam goederenvervoer. Utrecht heeft met het oog op duurzaamheid een aantal maatregelen geno-

men die specifiek gericht zijn op het goederenvervoer. Zo wordt het vrachtverkeer gestimuleerd om 

bepaalde routes te nemen die de stad en het milieu minder belasten. Daarnaast was Utrecht de eerste 

stad met Cargohopper-vestiging in Nederland, deze zorgt al sinds 2009 voor een duurzamere bevoor-

rading binnen de stad. De kern van het Cargohopper-systeem is dat zendingen en deelladingen voor 

het centrum al buiten de stad worden ontvangen. Deze worden opnieuw gebundeld tot volle vrach-

ten waardoor er meer volume op minder trucks richting het centrum gaan. Net buiten de milieuzone 

wordt het vervoer door 100 procent elektrisch aangedreven Cargohoppers overgenomen voor afleve-

ring tot in het hart van de stad. 

De bierboot, Utrecht

De gemeente Utrecht zet eveneens een aantal elektrische boten in om diensten te leveren. Deze boten 

zijn energiezuinige en schone voertuigen. Er is sinds 2010 een ‘bierboot’ in gebruik die de voorraad 

levert aan horecagelegenheden in Utrecht en is er een ‘ecoboot’ die afval ophaalt. De komende jaren 

zullen er nog zeker twee extra elektrische boten in gebruik genomen worden. 

Utrecht geeft voorrang aan gezonde lucht

Onderdeel van het Actieplan Luchtkwaliteit is de milieuzone die de uitstoot van schadelijke gassen 

door verkeer moet beperken. Het centrum van Utrecht is een milieuzone waaruit sinds 2007 vrachtau-

to’s zoveel mogelijk worden geweerd. Sinds 1 januari 2015 mogen ook oudere personen- en bestelwa-

gens die op diesel rijden de zone niet meer in.26 Voertuigen die niet aan de eisen voldoen mogen de 

26 Gemeente Utrecht (2015). Milieuzone. Website: http://www.utrecht.nl/verkeersbeleid/milieuzone/

http://www.utrecht.nl/verkeersbeleid/milieuzone/
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milieuzone niet meer betreden, op straf van een boete. Men kan aan de hand van een kentekencheck 

zien of een voertuig uit de binnenstad van Utrecht verbannen is. 

De gemeente probeert eveneens schoner vervoer te bevorderen door middel van het promoten van het 

gebruik van elektrisch vervoer door de bewoners. Er zijn inmiddels meer dan 100 elektrische laadpun-

ten voor personenauto’s in de gemeente en sinds 2013 rijden er drie elektrische bussen op de stadslijn. 

En hoe dichter je bij de binnenstad komt, hoe meer de ruimte er wordt gemaakt voor voetgangers en 

fietsers.

Tips van Utrecht!

1. Ambitieus beleid met betrekking tot duurzame mobiliteit creëert ruimte voor nieuwe ontwikkelin-

gen en bedrijvigheid;

2. Het inzetten van duurzaam goederenvervoer draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit;

3. Door het instellen van een milieuzone worden vervuilende vervoersmiddelen binnen de gemeente 

beperkt.

Meer informatie

Website gemeente Utrecht: http://www.utrecht.nl/startpagina/

Website Milieucentrum Utrecht: http://www.milieucentrumutrecht.nl/ 

Website Milieuzone gemeente Utrecht: http://www.utrecht.nl/verkeer-en-vervoer/milieuzone/

2.8  Een oplossing voor Mexico’s afvalprobleem: recyclen in ruil voor voedsel
Land, Stad Mexico, Mexico Stad

Aantal inwoners 8,8 miljoen inwoners (20 miljoen in de agglomeratie)

Toen begin 2012 de Bordo Poniente werd gesloten, een van de grootste vuilnisstorten ter wereld, 

kreeg Mexico Stad te maken met een grote uitdaging. De dichtbevolkte stad (8,8 miljoen inwoners en 

ruim 20 miljoen inwoners in de agglomeratie) produceert elke dag tot 12.700 ton vuilnis! Na sluiting 

van de stortplaats zagen tal van afvalinitiatieven het licht voor hergebruik van materialen en het op-

wekken van energie, met veel aandacht voor bewustwording van inwoners. 

Ruilmarkt: herbruikbare materialen in ruil voor lokaal geproduceerde eetwaren

In maart 2012 lanceerde het Milieuagentschap van de regering van het federale district Mexico Stad 

een programma onder de naam Mercado de Trueque (ruilmarkt). Hier kunnen inwoners herbruikbare 

materialen bij de overheid inruilen tegen verse eetwaren van lokale boerderijen uit de omgeving. Het 

doel is hierbij om een   cultuur van hergebruik en lokale consumptie te bevorderen.

Op de tweede zondag van elke maand organiseert de gemeente een markt in een centraal gelegen 

park. Herbruikbare materialen zoals glas, papier en karton, aluminium drankblikjes, plastic PET-flessen 

en elektronisch afval worden ingezameld en naar lokale recyclingbedrijven gebracht. De inwoners 

moeten de materialen voor inlevering scheiden.  Als iemand iets inlevert, krijgt hij of zij een aantal 

“groene punten” of coupons die ter plaatse kunnen worden ingewisseld voor voedsel. Boeren bieden 

meer dan zestig seizoensproducten aan. 

De vier belangrijkste voordelen van het initiatief zijn:

1. het draagt   bij aan het verleggen van de afvalstroom van vuilniswagens naar een duurzaam alter-

natief, namelijk hergebruik; 

2. het bevordert de bestaande lokale agrarische voedselvoorziening en steunt lokale boeren in en 

rond het district Mexico Stad;

3. het draagt   bij aan werkgelegenheid voor voedselproducten en afvalinzamelaars;

http://www.utrecht.nl/startpagina/
http://www.milieucentrumutrecht.nl/
http://www.utrecht.nl/verkeer-en-vervoer/milieuzone/
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4. door de lokale productie wordt vermeden dat goederen over grote afstanden vervoerd moeten 

worden en daardoor wordt de ecologische voetafdruk verkleind. 

Het afval wordt gewogen op de Mercado de Trueque in Mexico-Stad

Het ministerie van Milieu van Mexico Stad stelt maandelijks 13.000 euro ter beschikking om de land-

bouwproducten te kopen en de vaste logistieke kosten van de markt te dekken. Ongeveer 10% van 

deze kosten wordt terugverdiend met de herbruikbare materialen. Dit bedrag wordt opnieuw geïn-

vesteerd in projecten en materialen voor milieueducatie. Gebruikers zijn mensen met verschillende 

achtergronden. Het ministerie van Milieu van Mexico Stad legt uit dat het initiatief de burgers direct 

en tastbaar laat zien dat afval een waardevolle grondstof kan zijn. 

De eerste markt in 2012 was uitverkocht: er werd drie ton vuilnis ingeleverd. Sindsdien wordt op de 

maandelijkse marktdag gemiddeld 12 ton afval ingeleverd. Dat is een kleine hoeveelheid, aangezien 

er elke dag 12 ton afval wordt geproduceerd, waarvan slechts 12% wordt gerecycled. De markt is erg 

populair, maar de gemeente heeft het moeilijk om gelijke tred te houden met de vraag. Om ervoor te 

zorgen dat iedereen kan profiteren, mag er slechts 10 kg afval per persoon worden ingeleverd. 

Toch zal het initiatief blijven bestaan vanwege de grote bijdrage aan een cultuur en economie van 

hergebruik in Mexico Stad en vanwege het enorme enthousiasme waarmee inwoners en boeren zich 

inzetten voor een schonere stad.

Tips van Mexico-Stad!

1. Door afval te recyclen kunnen materialen hergebruikt worden voor nieuwe producten;

2. Een ruilmarkt is een creatieve manier om hergebruik van materialen te bevorderen en het bewust-

zijn onder de bevolking te vergroten.

Meer informatie

Website ministerie van Milieu van Mexico Stad: http://www.sedema.df.gob.mx/mercadodetrueque/

Met steun van: Algemene Coördinatie Internationale Betrekkingen, E-mail: cgai@jefatura.df.gob.mx 

http://www.sedema.df.gob.mx/mercadodetrueque/
mailto:cgai@jefatura.df.gob.mx
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2.9  Almere benadert duurzaamheid als ontwerpvraagstuk
Gemeente Nederland, Almere

Aantal Inwoners 196.864

De stad Almere zal tot 2030 flink blijven groeien. In 2007 heeft de stad met het Rijk en de Provincie 

Flevoland de afspraak gemaakt dat er in de periode 2010-2030 in totaal 25.000 woningen gebouwd 

zullen worden om de randstad te ontlasten. Dit zal veel impact hebben op de stad, aangezien er ook 

werkgelegenheid voor de nieuwe inwoners gecreëerd moet worden. Het is daarom belangrijk om 

duurzaamheidsbeginselen in de beleidsplannen mee te nemen. 

In 2010 werd het Integraal Afspraken Kader Almere 2.0 getekend waarin Almere is benoemd tot 

“Icoon van Duurzaamheid”. De stad wil een praktijklaboratorium worden voor de grootschalige imple-

mentatie van duurzame systemen. Hierbij ligt de focus op de werkmaatschappijen en de thema’s van 

Almere 2.0. In 2022 zal de Floriade plaatsvinden in Almere. Centraal in de aanloop naar dit evenement 

staat de ontwikkeling van Almere als groene stad: “een plek die voedsel en energie produceert, water 

zuivert, afval hergebruikt en grotendeels zelfvoorzienend zal zijn.”

Duurzaamheid als ontwerpvraagstuk

Om de duurzaamheidsagenda in Almere vorm te geven, heeft de gemeente in 2007 William McDo-

nough benaderd. Deze Amerikaanse architect heeft samen met de Duitse chemicus Michael Braungart 

de duurzaamheidsfilosofie cradle-to-cradle ontwikkeld27. Deze filosofie ziet duurzaamheid vooral 

als een ontwerpvraagstuk en vindt dat productieprocessen zo ingericht moeten worden dat er geen 

milieuschade optreed. Ze gaan zelfs een stap verder: het doel van cradle-to-cradle is om producten 

te ontwikkelen die het milieu juist verrijken, die bijvoorbeeld energie opleveren in plaats van kosten. 

Het idee is om wijken en steden te creëren die geen CO2 uitstoten, maar juist absorberen. Interessante 

uitgangspunten van Cradle-to-cradle gebouwen zijn dat het water dat afgevoerd wordt schoner is dan 

het water dat toegevoerd wordt, dat gebouwen meer energie produceren dan dat ze verbruiken en 

dat bouwmaterialen na gebruik weer terug kunnen keren in technische of biologische kringlopen.

De Almere Principes

Samen met de gemeente Almere ontwikkelde McDonough de Almere Principes28: zeven principes die 

voortbouwen op de kwaliteiten die de stad van origine heeft. De Almere Principes zijn geen formule 

voor succes, geen truc of hype. Het idee achter de Almere principes is dat ze een kader geven voor het 

gesprek over de toekomst, dat ze inspireren en zorgen voor de nodige reflectie. De Almere Principes 

vormen de basis van het huidige duurzaamheidsbeleid van Almere. 

De Almere Principes 

1 Koester diversiteit

Om de stad te verrijken, erkennen wij diversiteit als een bepalend kenmerk van robuuste ecologische, 

sociale en economische systemen. Door op ieder terrein diversiteit te waarderen en aan te moedigen, 

zal Almere gedijen als een stad die rijk is aan variatie.

27 Een voorloper van de cradle-to-cradle benadering zijn de Hannover Principles, die in 1992 door hen ontwikkeld waren voor de 
wereldtentoonstelling Expo2000. Één van de principes was “to eliminate all waste”.

28 Gemeente Almere en William McDonough & partners (2008). De Almere Principes. Voor een ecologisch, sociaal en economisch 
duurzame toekomst van Almere 2030. 
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2 Verbind plaats en context

Om de stad te verbinden, zullen wij haar identiteit verankeren en versterken. De stad zal vanuit eigen 

kracht en tot wederzijds voordeel actieve relaties onderhouden met de haar omringende gemeen-

schappen in breedste zin.

3 Combineer stad en natuur

Om de stad betekenis te geven, zullen wij bewust streven naar unieke en bestendige combinaties van 

het stedelijke en het natuurlijke weefsel, en naar een verhoogd besef van de menselijke verbonden-

heid met de natuur.

4 Anticipeer op verandering

Om op de evolutie van de stad voort te bouwen, zullen wij een ruime mate van flexibiliteit en aan-

pasbaarheid in onze plannen en programma’s opnemen, en daarmee onvoorspelbare kansen voor 

toekomstige generaties mogelijk helpen maken.

5  innoveren

Om de stad vooruit te brengen, zullen wij nieuwe en verbeterde processen, technologieën en infra-

structuren aanmoedigen en experimenten en kennisuitwisseling ondersteunen.

6 Ontwerp gezonde systemen

Om de stad te verduurzamen, zullen wij in onze stedelijke systemen ‘cradle to cradle’-

oplossingen benutten, in het besef van de onderlinge afhankelijkheid van ecologische,

sociale en economische gezondheid op ieder schaalniveau.

7 Mensen maken de stad

Vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het maken, behouden en

verduurzamen van de stad, ondersteunen wij hun streven om hun unieke mogelijkheden te verwe-

zenlijken, met bezieling en waardigheid.

(Gemeente Almere, 2008)

Bouwen volgens de Van Wieg tot Wieg principes

Er zijn drie principes die de basis vormen van het cradle-to-cradle denken: Afval is voedsel; Het huidige 

zonne-inkomen gebruiken; Diversiteit huldigen. Almere probeert deze principes op verschillende ma-

nieren te integreren in bouwprojecten. Zo is er bijvoorbeeld een gids gemaakt met concrete maatre-

gelen voor zelfbouwers om ervoor te zorgen dat duurzaamheid de basis vormt van hun toekomstige 

huis.29 De gids gaat in op de vier thema’s: water, gezondheid, energie en materiaalgebruik en laat zien 

op welke wijze er meerwaarde gecreëerd kan worden voor zowel de gebruiker als de omgeving. 

De gemeente neemt de principes eveneens mee in gebiedsontwikkelingsprojecten. De ambitie is dat 

nieuwe gebiedsontwikkelingen energieneutraal zijn en, voor zover mogelijk, zelfs energieopwek-

kend.30 Een van de concrete plannen is bijvoorbeeld dat de stortplaats Braambergen in de toekomst 

een energiepark met windmolens en zonnepanelen wordt.31 Verder is de gemeente sinds 2012 bezig 

met het ontwikkelen van een klimaatneutrale wijk: in de Nobelhorst moeten zo’n 4.300 woningen 

29 Gemeente Almere (2011). “Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere.” 
 Website: http://www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/aan_de_slag/ik_bouw_duurzaam_in_almere
30 Gemeente Almere (2012). “Afspraken Duurzaam Almere 2012-2014.” 
 Website: http://www.duurzaamalmere.nl/wp-content/uploads/downloads/2012/09/HR-Afspraken-Duurzaamheid_zonder_handtekeningen.pdf
31 Gemeente Almere (2014). “Deelplan van Aanpak verduurzamingspilot op stortplaats Braanbergen.” 
 Website: http://duurzaamstortbeheer.nl/wp-content/uploads/2014/03/DPvA-Braambergen-versie-december-2014.pdf

http://www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/aan_de_slag/ik_bouw_duurzaam_in_almere
file:http://www.duurzaamalmere.nl/wp-content/uploads/downloads/2012/09/HR-Afspraken-Duurzaamheid_zonder_handtekeningen.pdf
file:http://duurzaamstortbeheer.nl/wp-content/uploads/2014/03/DPvA-Braambergen-versie-december-2014.pdf
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gerealiseerd gaan worden.32 Voor verwarming en elektriciteit zal er zowel gebruik worden gemaakt 

van zonnepanelen als op wijkniveau gekeken worden naar de mogelijkheden van biogas en bodem-

warmte.

Hennep als bouwmateriaal 

Een aardig voorbeeld van hoe de cradle-to-cradle principes in de praktijk worden toegepast is dat er in 

Nobelhorst industriële hennep gezaaid wordt. Deze Hennep kan als bio-based bouwmateriaal dienen 

voor woningen in de wijk. Industriële hennep wordt al gebruikt voor de isolatie van autodeuren. Als 

isolatiemateriaal kost het geen energie, is het gezonder en zorgt het voor een beter binnenklimaat. 

Ook wordt er bij de productie van industriële hennep CO2 vastgelegd. 

Industriele hennep in Almere wordt geoogst. 

Tips van Almere!

1. Gemeenten kunnen hun eigen duurzaamheidsprincipes formuleren die de leidraad vormen voor de 

gemeentelijke praktijk.

2. Duurzaamheidsprincipes kunnen worden toegepast op bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen en 

burgers kunnen gestimuleerd worden om huizen te ontwikkelen vanuit de duurzaamheidsprincipes. 

3. De cradle-to-cradle filosofie stimuleert innovatief denken op het gebied van duurzaamheid. 

Meer informatie

Website Gemeente Almere: www.Almere.nl 

Website Duurzaam Almere: http://www.duurzaamalmere.nl/

Cradle-to-cradle certificering: http://www.c2ccertified.org/

Growing Green Cities: http://mensenmakendestad.almere.nl/greencities/ 

32 Nobelhorst (2015). Website: http://www.nobelhorst.nl/stadsdorp-nobelhorst/

http://www.Almere.nl
http://www.duurzaamalmere.nl/
http://www.c2ccertified.org/
http://mensenmakendestad.almere.nl/greencities/
http://www.nobelhorst.nl/stadsdorp-nobelhorst/
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