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V o o r w o o r d 

Duurzaam inkopen: het kan en het werkt!
Een lamp van maanlicht,  de cradle to cradle stoel en het  
biologische bolletje; dit zijn maar een paar voorbeelden 
van de duurzame producten die in deze brochure aan bod 
komen.  Deze brochure is een prima initiatief van de Provinciale 
Milieufederaties. De voorbeelden in deze uitgave laten zien dat je 
duurzaam inkopen gewoon moet doen! En dat duurzaam inkopen 
ook gewóón kan. Het excuus van inkopers dat producenten 
onvoldoende duurzame producten in huis hebben, gaat niet 
meer op. Er zijn tegenwoordig meer dan voldoende duurzame 
producten voorradig. Prima betaalbare alternatieven die in 
kwaliteit niks onder doen voor de onduurzame variant. Ook 
kunnen we als overheid leren van tal van andere organisaties 
die al aan de gang zijn gegaan met duurzaam inkopen. In deze 
brochure vindt u voorbeelden die lezen als een spannend 
jongensboek voor inkopers v/m.

Waarom vind ik duurzaam inkopen nu zo’n belangrijk thema? 
Jaarlijks kopen wij als overheidsorganisaties voor meer dan 40 
miljard euro in. Door zelf duurzaam in te kopen, geeft de overheid 
het goede voorbeeld en krijgt de markt voor duurzame producten 
een enorme impuls. We verleiden de markt tot het maken van 
duurzame keuzes. Als Rijk willen we in 2010 voor 100 procent 
duurzaam inkopen. Dit betekent dat alle producten en diensten 
die worden ingekocht moeten voldoen aan duurzaamheidcriteria. 
De criteria voor de totaal 80 productgroepen – van schoonmaak 
tot catering -  zijn uiterlijk in 2009 gereed. En er zijn nu al 20 
sets beschikbaar. Kortom: het is de hoogste tijd om aan de slag 
te gaan. Want met het oog op de ingrijpende verandering van 
klimaat en milieu, kunnen we het ons niet veroorloven om halve 
maatregelen te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat duurzaam 
inkopen straks heel gewoon is in Nederland. Deze uitgave draagt 
daar ook een steentje aan bij. Laat u zich inspireren door de 
opvallende en prachtige voorbeelden van duurzaam inkopen. U 
kunt het verschil maken. Want duurzaam inkopen: het kán en het 
werkt!  

Jacqueline Cramer
Minister van Ruimte en Milieu
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D o e  m e e :  k o o p  d u u r z a a m  i n . . . 
Goed nieuws

Het kan

Doe mee: koop duurzaam in

Steeds meer gemeenten zetten de stap om de Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen van 
SenterNovem te ondertekenen. Onderstaande gemeenten hebben al getekend: Achtkarspelen, 
Alkmaar, Almelo, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Andijk, Apeldoorn, 
Arnhem, Barendrecht, Bedum, Bernheze, Beuningen, Beverwijk, Bladel, Bloemendaal, Bolsward, 
Boxtel, Breda, Breukelen, Brunssum, Buren, Culemborg, Delft, Deventer, Doetinchem, Dordrecht, 
Dronten, Duiven, Ede, Eindhoven, Enkhuizen, Enschede, Etten-Leur, Ferwerderadiel, Gaasterlan-Sleat, 
Geldermalsen, Goes, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Halderberge, Heemstede, Heerlen, 
Helden, Hellevoetsluis, Hengelo, Heusden, Hilversum, Hof van Twente, Hoogezand-Sappemeer, 
Hoorn, Houten, Huizen, Kampen, Kerkrade, Krimpen aan den IJssel, Landgraaf, Leeuwarden, Leiden, 
Lelystad, Lingewaal, Lochem, Maasdonk, Maassluis, Maastricht, Menterwolde, Meppel, Middelburg, 
Midden-Drenthe, Naarden, Nieuwegein, Nijmegen, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Nuth, Oisterwijk, 
Onderbanken, Oosterhout, Oss, Overbetuwe, Reeuwijk, Renkum, Rheden, Ridderkerk, Rijswijk, 
Rotterdam, Rucphen, ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, Simpelveld, Sint Anthonis, Slochteren, Sneek, 
Soest, Steenwijkerland, Stein, Tiel, Tilburg, Tynaarlo, Uden, Uitgeest, Utrecht, Veenendaal, Veere, Veghel, 
Veldhoven, Vlaardingen, Voerendaal, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Waterland, Westervoort, 
Wijk bij Duurstede, Woensdrecht, Wormerland, Wymbritseradiel, Zaanstad, Zeevang, Zeewolde, Zeist, 
Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. 

Goed nieuws voor inkopers, wagenparkbeheerders, cateringmedewerkers, verlichting-
specialisten, energie- en milieucoördinatoren en bestuurders. De tijd van aanmodderen, 
vruchteloze zoektochten naar duurzame producten en oneetbare biologische broodjes in de 
kantine is voorgoed voorbij. Duurzame producten en diensten doen volop mee in de vaart der 
volkeren. Ze zijn alom verkrijgbaar en overstijgen op vele fronten hun ‘gangbare’ evenknieën. 
Op milieu- en sociale aspecten scoren ze in elk geval vele malen beter. Dus gegarandeerd geen 
kinderarbeid, geen giftige stoffen en geen verspilling van grondstoffen. Consumeren mag 
weer, zo stelt de baanbrekende cradle-to-cradle-filosofie, als het maar verantwoord gebeurt. 
Vaak scoren duurzame producten ook op andere fronten beter. Zo zijn biologische groenten 
smaakvoller en gaan bureaustoelen geënt op het cradle-to-cradle-principe langer mee. 
Duurzaam inkopen is dus geen actie tégen, maar een positief statement vóór vooruitgang.

Deze brochure toont aan dat het kan. We laten bestuurders, ambtenaren en producenten aan 
het woord die duurzaamheid serieus nemen. Ze steken hun nek uit en laten zien dat duurzaam 
inkopen een lonkend perspectief biedt, en dat bedrijven in staat zijn de duurzame producten en 
diensten te leveren. Hopelijk inspireert het u om een stap te zetten naar duurzaam inkopen.

Duurzaam inkopen biedt vele voordelen. Het milieu is erbij gebaat, de aanschaf van 
energiezuinige producten levert geld op, u geeft het goede voorbeeld en het leidt vaak tot 
kwaliteit- en comfortverbetering.  De Provinciale Milieufederaties juichen het dan ook van harte 
toe dat lokale overheden zich steeds meer inzetten voor duurzaam inkopen. Op verzoek van 
de Milieufederaties hebben talloze gemeenten de Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen 
ondertekend. Met het ondertekenen spreken gemeenten de intentie uit om duurzaamheid bij 
het inkoop- en aanbestedingsbeleid serieus te nemen. Je hoeft niet te wachten met het tekenen 
tot duurzaam inkopen volledig is ingebed. De deelnameverklaring is een intentieverklaring, 
een ideaal startschot om het inkoop- en aanbestedingsbeleid stapsgewijs te verduurzamen. De 
ondertekening is bovendien een goed moment om duurzaamheid bij burgers en medewerkers 
onder de aandacht te brengen. 

Bij het ter perse gaan van deze brochure hebben de volgende gemeenten en organisaties 
toegezegd de Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen tijdens, de door de Provinciale 
Milieufederaties georganiseerde, regionale bijeenkomsten over duurzaam inkopen in september 
2008 te zullen ondertekenen: Aa en Hunze, Assen, Bergen, Castricum, De Wolden, Den Helder, 
Dronten, Eemsmond, Heerhugowaard, Hellendoorn, Loppersum, Montferland, Noordenveld, 
Oldenzaal, Oost Gelre, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Winschoten, Winsum, 
Winterswijk, Zuidhorn en STAMM CMO Drenthe.
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In Nederland staan ongeveer drie miljoen lichtmasten. Samen zijn ze goed voor 1,2 procent van het landelijk 
elektriciteitsverbruik. Nu branden de lichten vaak de hele avond en nacht op volle sterkte. Dat is niet nodig. 
Openbare verlichting kan veel zuiniger, goedkoper en toch even veilig. Met moderne technieken – denk 
aan LED-lampen, kattenogen, dimbare lampen en retroreflecterende verf en strips – kunnen gemeenten 
en provincies fors besparen op energie. Door de nieuwe apparatuur zal het elektriciteitsverbruik van 
straatverlichting minder zwaar op de gemeentelijke begroting drukken. Op sommige plaatsen, zeker in het 
buitengebied, kunnen de lichtpunten misschien wel helemaal weg. Voor de verkeersveiligheid zijn ze vaak 
niet nodig, terwijl ze wel de nachtelijke duisternis aantasten. Tal van lokale overheden hebben inmiddels 
efficiënt verlichten vastgelegd in een helder lichtbeleid.

Leeuwarden aan de LED 

O p e n b a r e  v e r l i c h t i n g 

LED is dé lamp van de toekomst. Daar is Bouwe de Boer, energiemedewerker bij de 
gemeente Leeuwarden, van overtuigd. ‘Het levert een enorme energiebesparing op’, 
zegt hij. Sinds een paar jaar experimenteert De Boer in Leeuwarden met LED-lampen 
voor straatverlichting. Zo wordt het Waaggebouw sinds een jaar ’s avonds verlicht met 
LED. ‘De ervaringen zijn dermate goed dat we voor het aanlichten van panden volledig 
overschakelen op LED-verlichting. De andere elf Friese steden zijn uitgenodigd om 
de verlichting bij ons te komen bekijken. De bedoeling is om het initiatief over alle elf 
steden uit te rollen.’ Ook de reclameobjecten aan lichtmasten pakt de gemeente aan. 
De eerste objecten zijn inmiddels vervangen en voorzien van LED-verlichting. ‘Ze zijn nu 
vrijwel onderhoudsvrij en daarmee ook duurzaam’, zegt De Boer. Voor de straatlantaarns 
voert de gemeente Leeuwarden op het ogenblik gesprekken met een aantal 
leveranciers. ‘Er zijn vijf voorbeeldprojecten in wijken en straten benoemd, waar we de 
openbare verlichting gaan vervangen. Voor de projecten huren we een architect voor 
straatverlichting in om te zorgen dat de verlichting goed bij Leeuwarden past.’ Vanuit 
de provincie Fryslân loopt sinds september 2008 de campagne ‘Better Led As Net’. ‘De 
campagne biedt iedere Fries de kans om bij de supermarkt tegen een vriendenprijs 
een LED-lamp aan te schaffen’, vertelt De Boer, die naast zijn aanstelling in Leeuwarden 
ook bij de provincie energiemedewerker is. ‘Wij bieden de LED-lamp aan met een zeer 
aantrekkelijke korting. Op deze manier willen we tussen de 100 en 150 duizend lampen 
bij de Friezen thuis brengen.’ Onlangs verving De Boer thuis vier peertjes door LED-
lampen. Naar volle tevredenheid. ‘Ik heb de lampen stiekem verwisseld. Het is simpel: 
peertje eruit, LED-lamp erin en het licht aandoen. Niemand van mijn gezin merkte het 
verschil.’
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O p e n b a r e  v e r l i c h t i n g  
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Voldoende zicht bij maanlicht
Ruud Koornstra, medeoprichter van Tendris, is continu op zoek naar duurzame alternatieven. 
Neem licht. In lampen zijn volgens Koornstra een eeuw geleden - toen de gloeilamp werd 
uitgevonden - twee weeffouten geslopen: ze gaan kapot en ze zijn inefficiënt. ‘Nog steeds 
wordt maar één procent van de energie efficiënt omgezet. De rest gaat verloren als warmte.’ 
In Tendris’ eigen innovatiecentrum ontwikkelden uitvinders de lamp van de toekomst: LED 
verlichting. Nieuw is LED niet. De kleine lampen zijn reeds overal te vinden als het rode 
standby-lichtje op de televisie. Koornstra bouwde het uit tot een LED-lamp met mooi wit licht, 
die fel schijnt en met een efficiëntie van 90 procent. ‘We leveren LED lampen voor in huis, maar 
ook voor openbare verlichting en kasverlichting. Met onze technologie kan een tuinder 75 
procent elektriciteit besparen. Schakelen alle Nederlandse kassen over, dan sparen we twee 
kolencentrales uit.’

Koornstra kreeg de Amerikaanse ex-president Clinton aan zijn zijde. De Clintonfoundation 
opent voor hem vele deuren over de hele wereld. Samen met de achterkleinzoon van Anton 
Philips – ‘een pikant detail’, lacht Koornstra – gaat hij de boer op. Nieuwste innovatie is de 
LED-lamp met mesofisch licht, het zogeheten maanlicht. ‘Voor openbare verlichting wil je 
eigenlijk geen licht, maar zicht. Bij volle maan heeft iedereen voldoende zicht, zo blijkt uit 
onderzoek. Wij hebben een lamp ontwikkeld die de maan nabootst. Deze lampen zijn al op 
diverse plaatsen te bewonderen, zoals in Rotterdam in de straat van burgemeester Opstelten.’ 
Koornstra heeft inmiddels orders binnen van tientallen gemeenten. Inkopers die nog niet 
overtuigd zijn, kunnen bij Tendris terecht voor advies. ‘We hebben een tool ontwikkeld waarbij 
je op het computerscherm het effect kan zien van alle typen lampen, ook de niet-duurzame 
versies.’



K l i m a a t v r i e n d e l i j k  i n k o p e n 
 

Dronten is klimaatneutraal

Het bericht vorig jaar dat de gemeente Dronten klimaatneutraal was, kwam voor 
burgemeester Aat de Jonge als een positieve verrassing. ‘Met onze vele windturbines en 
biogasinstallaties wekken we meer duurzame energie op dan we met zijn allen verbruiken.
 We bleken als gemeente CO2-neutraal’, zegt hij met gepaste trots. De verheugende 
mededeling betekent volgens hem niet dat de gemeente op haar lauweren kan rusten. 
Integendeel zelfs. ‘Wij zien het als een stimulans om nog meer aandacht te besteden aan 
onze duurzame ambities. We staan pas aan het begin. Vooral aan de voorkant, bij het inkopen, 
valt nog een wereld te winnen. Zo staan we op het punt om de schoonmaak aan te besteden 
en nieuw papier aan te schaffen. Groene stroom kopen we al in, maar even belangrijk is de 
vraag: kan de kachel ook een graadje lager? We bekijken ook of we de paar duizend nieuwe 
woningen die op stapel staan, kunnen voorzien van duurzame energie.’

De Milieufederatie bracht een half jaar geleden de Drontense duurzame bal aan het rollen, 
zegt De Jonge. ‘Zij maakte ons attent op de kansen voor duurzaam inkopen en houdt ons 
sindsdien scherp.’ De Jonge wil dat de thema’s klimaat en duurzaamheid echt gaan bruisen 
in Dronten. Eind 2007 zette hij zijn handtekening onder de intentieverklaring Duurzaam 
Inkopen, en afgelopen zomer viel het besluit om millenniumgemeente te worden. Naast 
de ideologische drijfveren noemt De Jonge de positieve beeldvorming als een bijkomend 
pluspunt. ‘Het is aantrekkelijk om je te profileren als een groene, duurzame en klimaatneutrale 
gemeente.’

7

Meer en meer gemeenten en provincies nemen doeltreffende maatregelen tegen klimaatverandering.  
Maar liefst negentig procent van de burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeente-
secretarissen en ambtenaren vindt dat gestreefd moet worden naar een ‘klimaatneutrale gemeente’. Tal 
van gemeenten, zoals Breda, Apeldoorn, Groningen en Tilburg, zijn hard op weg om neutraal te worden. 
Ze kopen duurzaam in, verlichten energiezuinig, stimuleren duurzame energiebronnen en openbaar 
vervoer, en maken afspraken met woningcorporaties over energiebesparing bij woningbouw en renovatie. 
Dronten is al klimaatneutraal, vooral dankzij haar vele windmolens. Een gemeente met hart voor het 
klimaat zet haar klimaatbril op bij alle beleidsbeslissingen.



Trendy klimaatneutrale kleding 
In het Groningse magazijn pakt Jan-Pier Tilma, commercieel directeur van P&P Projects bv, 
een t-shirt van het schap. ‘Deze kleding is klimaatneutraal, gemaakt van biologisch katoen en 
in India zo ethisch mogelijk geproduceerd met behulp van duurzaam opgewekte zonne- en 
windenergie. Op de Indiase fabriek draaien dertig windmolens. Ook de energie die wij hier in 
Groningen verbruiken, wordt in India gecompenseerd.’ Tilma benadrukt dat energiebesparing 
bij het Groningse bedrijf voorop staat. ‘Met de Milieufederatie en Ecofys hebben we onlangs 
een energiescan uitgevoerd. We voeren tal van energiemaatregelen uit. De resterende CO2-
uitstoot compenseren we met het windmolenproject.’

P&P verkoopt promotionele producten. De klimaatneutrale kledinglijn bestaat inmiddels uit 
t-shirts, polo shirts en sweaters. In het magazijn liggen meer milieuverantwoorde producten, 
zoals kleding van bamboe, producten van gerecyclede autobanden, badstof van biologisch 
katoen, balpennen van maïs en schriften van FSC-papier. ‘Er zijn veel meer duurzame 
producten verkrijgbaar dan menigeen denkt. Ze zijn van goede kwaliteit, en erg hip en trendy. 
We leveren veel aan klanten als Amnesty International, Wereld Natuurfonds en Greenpeace. De 
vraag naar duurzame producten neemt toe, merken we, vooral bij grotere bedrijven die belang 
hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook van overheden krijgen we meer 
verzoeken, al is de vraag vanuit die hoek nog beperkt.’ Tilma is betrokken bij het milieu en de 
slechte arbeidsomstandigheden, en ergert zich groen en geel aan misstanden in landen als 
China. ‘Ik kom er geregeld. Het is echt ongelooflijk wat je daar ziet.’

        Een greep uit mogelijke acties op weg naar een klimaatneutrale gemeente
 1. Breng de CO2-uitstoot van de gemeente in kaart.

 2. Koop duurzaam in. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten 75 procent duurzaam inkopen 

  in 2010 en 100 procent in 2015.

 3. Kies voor groene stroom en schaf zuinige kantoorapparatuur aan.

 4. Bespaar energie door isolatie, optimalisatie van verwarmings- en ventilatieregelingen en vervanging van 

  cv-installaties. Het eigen gas- en elektriciteitsverbruik van alle gemeenten wordt geschat op 1,5 Mton 

  CO2 per jaar.

 5. Regel het financiële beheer klimaatvriendelijk, door te kiezen voor banken die investeren in energie-

  besparingstechnieken en hernieuwbare energie.

 6. Bespaar energie in de bebouwde omgeving. Zowel in de bestaande bouw als bij nieuwbouwprojecten 

  kunnen gemeenten klimaatvriendelijke maatregelen nemen, zoals het aanscherpen van de 

  energieprestatie-eisen van woningen.

 7. Maak verkeer en vervoer klimaatvriendelijker door onder meer het openbaar vervoer te stimuleren, 

  een streng parkeerbeleid in te voeren en onnodig verkeer te ontmoedigen. 

 8. Zorg voor méér duurzame energie. Gemeenten spelen een essentiële rol als beleidsmaker, vergunning-

  verlener en initiator.

K l i m a a t v r i e n d e l i j k  i n k o p e n   
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Het is mogelijk de spiraal van uitputting van natuurlijke voorraden, van verspilling en vervuiling te 
doorbreken. Het antwoord is cradle-to-cradle, oftewel van wieg tot wieg, de revolutionaire filosofie van 
Braungart en McDonough. Zij bepleiten volledig nieuwe uitgangspunten voor het ontwerpen en ontwikkelen 
van producten op basis van veilige en volledig herbruikbare grondstoffen. Het cradle-to-cradle-concept 
gaat uit van veilige en schone grondstoffen. Cradle-to-cradle-producten moeten, wanneer ze eenmaal 
worden afgedankt, volledig uit elkaar te halen zijn, zodat de elementen kunnen worden teruggegeven aan 
de kringloop. Cradle-to-cradle slaat aan in Nederland. De gemeenten Venlo, Maastricht, Haarlemmermeer, 
Almere: allemaal raken ze enthousiast en geïnspireerd door het baanbrekende gedachtegoed van 
McDonough en Braungart.

Almere gaat voor cradle-to-cradle

C r a d l e - t o - C r a d l e 

Dat Almere het cradle-to-cradle-principe omarmt, is mede ingegeven door de immense 
bouwopgave waar de gemeente voor staat. ‘ De stad verdubbelt’, vertelt wethouder Adri 
Duijvestein. ‘Voor 2030 bouwen we 60.000 woningen voor 350.000 inwoners. Deze schaalgrootte 
biedt een unieke kans om te experimenten met nieuwe concepten. Duurzaamheid is voor ons 
hét meest centrale uitgangspunt.’ Duijvestein legt de lat hoog. ‘Te vaak overheerst bij dergelijke 
projecten de routine. Dan trekken ze een standaard kwantitatief programma uit de kast. Zoveel 
huizen hier, zoveel daar. Ik wil een kwalitatief verhaal. We moeten ideologisch bezig zijn.’  
Aantrekkelijk in cradle-to-cradle vindt Duijvestein het optimisme. ‘Ik geloof in de vooruitgang. 
Niet in hel en verdoemenis, zoals wanneer het milieu ter sprake komt. Bij milieu zijn de zorgen 
groter dan de fantasieën over hoe we de wereld beter kunnen maken. Bij milieu en duurzaamheid 
mogen dingen niet, bij cradle-to-cradle dwingen we onszelf om de vraagstukken daadwerkelijk 
op te lossen.’ Almere laat het bureau van William McDonough, de bedenker van het cradle-to-
cradle-principe, zich buigen over de groei van de stad. Gezamenlijk formuleerden Duijvestein 
en McDonough de Almere Principles, een beginselverklaring voor een ecologisch, sociaal en 
economisch duurzame toekomst van Almere. ‘Het zijn zeven beginselen voor een duurzame 
stedelijke ontwikkeling, zoals ‘Koester diversiteit’ en ‘Combineer stad en natuur’. Om de Principles 
concreet te maken, roepen we een praktijkplaats voor particulier opdrachtgeverschap en een 
duurzaamheidslaboratorium in het leven. Met deze activiteiten willen we een voorbeeld zijn voor 
de rest van Nederland’, aldus Duijvestein. In Almere Hout wordt de nieuwe aanpak al concreet. 
‘Willen coöperaties zich inschrijven voor de bouw van 4.200 woningen, dan moeten ze een 
ideologisch essay schrijven over hoe ze het begrip sociale duurzaamheid gaan vormgeven in het 
ontwerp van de nieuwe wijk. Zo dwingen we ook andere partijen om vraagstukken op te lossen.’ 
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Zitten van wieg tot wieg
Ambtenaren en bestuurders in de gemeente Emmen zitten erop, net als die van de gemeente 
Voorschoten en de Kamer van Koophandel in Limburg. De bureaustoelen van Herman 
Miller vinden gretig aftrek. Wat ze zo bijzonder maakt, is dat de stoelen geheel volgens de 
principes van cradle-to-cradle zijn ontworpen. ‘Alle onderdelen en materialen kunnen zonder 
kwaliteitverlies worden hergebruikt’, vertelt importeur Wessel Breeuwsma. ‘Hergebruik is 
mogelijk omdat de materialen puur zijn, er zitten geen toxische en andere storende stoffen 
in. De cradle-to-cradle-uitvinders, William McDonough en Michael Braungart, zijn met de 
oorspronkelijke producenten van de materialen om de tafel gaan zitten om exact te bepalen 
wat erin zit. Neem bijvoorbeeld de armleggers, waarin normaliter een stof als PVC is verwerkt. 
Cradle-to-cradle is gegarandeerd PVC-vrij. Ook stijgen er geen vluchtige organische stoffen op 
uit de stoel.’ Naast de materialen is gekeken naar de montage – de stoelen moeten makkelijk 
uit elkaar te halen zijn – en een lange levensduur. ‘En natuurlijk moeten ze lekker zitten en er 
mooi uitzien’, vult Breeuwsma aan. Gebruikers kiezen de stoel volgens hem vooral om de prijs 
en het zitcomfort. De eerste cradle-to-cradle-bureaustoel, de ‘Mirra’, kwam in 2004 op de markt. 
Inmiddels zijn meerdere typen bureaustoelen cradle-to-cradle, net als een bureausysteem 
en een bureaulamp. De producten rollen uit de fabriek van Herman Miller, die gebouwd 
en ingericht is op basis van cradle-to-cradle. ‘Het is er binnen licht en groen. Overal komt 
het daglicht binnen’, vertelt Breeuwsma. Om de kringloop te sluiten, werkt hij momenteel 
samen met de Van Gansewinkel Groep. ‘Wij geven 12 jaar garantie, dus er worden nog geen 
afgedankte stoelen aangeboden. Gebeurt dat straks wel, dan gaan ze naar Van Gansewinkel, 
waar ze worden opgeknapt of gerecycled. Daarmee sluiten we de grondstoffencyclus.’

Duurzaam Drukwerk
Drukkerij Knoops in Venlo onderwerpt het drukproces aan de cradle-to-cradle-principes. 
‘Momenteel worden alle ingrediënten van inkt, papier en vloeistoffen in kaart gebracht. 
Vervolgens is het zaak om ze aan te passen, zodat ze herbruikbaar en biologisch afbreekbaar 
zijn’, vertelt John Tostrams. Het onderzoekstraject is inmiddels gestart door Michael Braungart. 
‘Samen met onder andere de papierproducenten zoekt hij naar alternatieven. We hopen 
eind dit jaar het drukproces cradle-to-cradle te krijgen.’ Tostrams verwacht een groeiende 
afzetmarkt, nu de overheid de ambitie heeft om in 2010 bij 100 procent van haar inkopen 
duurzaamheid, milieu- en sociale aspecten mee te nemen. ‘Cradle-to-cradle is voor ons een 
prachtige inspiratiebron’, aldus Tostrams.

C r a d l e - t o - C r a d l e  
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Een zo duurzaam mogelijk gemeentehuis

FSC-hout in de lift

Per september 2008 verlaat Ad Klinkenberg, staffunctionaris projecten, het gemeentehuis 
van Castricum. En met hem alle ambtenaren en bestuurders. Oktober 2010 hopen ze terug te 
keren in een totaal vernieuwd pand, dat met strenge duurzaamheidcriteria onder handen is 
genomen. ‘Het gemeentehuis krijgt een flinke opknapbeurt. Door de fusie van de gemeenten 
Castricum, Limmen en Akersloot brengen we alle diensten onder één dak’, vertelt Klinkenberg. 
‘Het oude gemeentehuis van Castricum was te klein voor alle diensten en voldeed niet meer 
aan de eisen van deze tijd. We gaan dus zowel renoveren als uitbreiden.’  Duurzaamheid 
speelt bij de ‘vernieuwbouw’ - zoals Klinkenberg het noemt - een rol van betekenis. De basis 
vormde het beleidsstuk ‘Standaardeisen duurzaam omgeven’, dat de gemeenteraad twee 
jaar geleden vaststelde. Op grond daarvan zijn duurzaamheideisen opgesteld, die weer zijn 
verwerkt in het programma van eisen. Klinkenberg somt een lijst van eisen op, variërend van 
fotovoltaische cellen op het dak tot warmte- en koudeopslag in de bodem, en van optimale 
isolatie tot waterbesparende kranen. ‘We doen er alles aan om het nieuwe gemeentehuis 
zo duurzaam mogelijk te krijgen’, zegt hij, ‘mits het financieel en technisch haalbaar is. De 
gemeenteraad onderscheidt in zijn beleid drie duurzaamheidniveaus: het basisniveau, het 
plusniveau en het topniveau. Voor de uitbreiding is gekozen voor het topniveau, waarvan 
de maatregelen een terugverdientijd hebben van meer dan tien jaar. Denk aan HR++ glas, 
buitengevelisolatie en vloerisolatie. Voor de renovatie is gekozen voor het plusniveau met een 
terugverdientijd van minder dan tien jaar.’ De hogere kosten betalen zich op termijn terug, 
zegt Klinkenberg. ‘Duurzame investeringen zijn op de lange duur kostenverlagend, onder 
andere door een lagere energierekening en een afname van de onderhoudskosten. Voor de 
raad was dit één van de doorslaggevende argumenten om te kiezen voor duurzaam bouwen.’

Sandra Mulder, directeur van FSC Nederland, bespeurt vooruitgang. ‘Steeds meer gemeenten, 
provincies en waterschappen stappen over op FSC-hout. Ze wijzen ontbossing af en willen 
zeker weten dat ze hout gebruiken uit een duurzaam beheerd bos. Het FSC-keurmerk 
biedt die zekerheid.’  Het eerste hout met FSC-keurmerk kwam zo’n tien jaar geleden op de 
markt. Inmiddels heeft FSC een marktaandeel van rond de 20 procent, stelt Mulder tevreden 
vast. Gemeenten hebben volgens haar flink aan het succes bijgedragen. ‘Zij namen het 
voortouw en brachten het vliegwiel op gang. Tal van gemeenten durfden het aan om nieuwe 
houtsoorten uit te proberen. Er was destijds nog niet veel hout met een FSC-keurmerk 
verkrijgbaar.’ Inmiddels is daar verandering in gekomen. Nagenoeg elke doe-het-zelfzaak en 
groothandel biedt FSC-hout aan. Ook het argument dat aannemers er niet mee willen werken, 
kan Mulder ontzenuwen. ‘Steeds meer bouwpartijen gebruiken FSC-hout en laten zich 
certificeren. Een gemeente als Boskoop werkt zelfs alleen met FSC-gecertificeerde aannemers.’ 
Mulder wil binnen een paar jaar naar de 50 procent. Gemeenten en waterschappen zijn voor 
haar belangrijke afnemers. ‘Het zijn grootverbruikers. Neem alle beschoeiingen, bruggen, 
gebouwen, damwanden en banken in parken. Om overheden bij te staan en aan te sporen, 
sluiten we convenanten met ze af. Elf gemeenten hebben inmiddels ondertekend, waaronder 
het stadsgewest Haaglanden, Utrecht, Amsterdam en Zwolle. Met de ondertekening zeggen 
de gemeenten toe FSC-hout te gebruiken voor hun eigen werken, bijvoorbeeld nieuwbouw, 
verbouwingen en renovaties, inclusief het papiergebruik.’
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Steeds meer lokale overheden gaan aan de slag met duurzaam bouwen. Als beleidsmaker, handhaver 
en opdrachtgever vormen zij een stuwende kracht achter lokale duurzame initiatieven. Als 
gezichtsbepalend gebouw is het gemeentehuis ideaal om de duurzame ambities uit te dragen. Een 
gemeente met een vooruitstrevend, innovatief en duurzaam gemeentehuis kan rekenen op positieve 
bijval. Duurzaam bouwen is al enige tijd een volwassen markt. De technieken en materialen voor 
energie-efficiency, waterbesparing en duurzaam materiaalgebruik zijn alom verkrijgbaar. Op de 
langere termijn levert duurzaam bouwen nog geld op ook. Besparingen op energie- en watergebruik 
door een intelligent gebouw- en installatieconcept kunnen oplopen tot 50 procent.

D u u r z a a m  g e m e e n t e h u i s 



Biologische producten zijn in opmars. Steeds meer gemeenten en provincies beseffen dat biologisch past bij 

hun behoefte aan duurzame producten. Voor hen is biologisch eigenlijk heel logisch. Kiezen voor biologische 

producten kan om verschillende redenen. Natuur en milieu worden er beter van. Het betekent immers dat er 

geen kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en gentechnologie aan te pas zijn gekomen. Bovendien zijn in 

de bereiding geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen toegevoegd. De dieren hebben een beter leven. Ze 

krijgen rust, ruimte en respect. En biologisch smaakte beter. De meeste mensen, waaronder veel topkoks, kopen 

biologisch omdat ze het lekkerder vinden.

B i o l o g i s c h e  c a t e r i n g 

Wie gaat lunchen in één van de bedrijfskantines van de gemeente Zwolle, krijgt een rijk assortiment biologische 
producten voor de kiezen. Eenderde van het aangeboden menu is biologisch. Remco Peeters, hoofd van de afdeling 
services, somt een lange lijst van biologische producten op: ‘Melk, karnemelk, chocolademelk, brood, koffie, thee, fruit, 
noem maar op.’ Niet alleen in de kantines prijken duurzame producten, ook de koffieautomaten schenken biologische 
koffie. Peeters: ‘We schakelen stap voor stap over. Meest recente stap is dat we sinds een paar maanden biologische 
broodjes serveren bij alle vergaderlunches. Er gaan hier dagelijks nogal wat lunches doorheen.’ Peeters’ afdeling zoekt 
al sinds 2002 continu naar mogelijkheden om het aandeel biologische producten te vergroten. Destijds ondertekende 
de gemeente de landelijke intentieverklaring ‘eco-catering’, later in 2007 de intentieverklaring Biologische Catering. 
Met de behaalde dertig procent biologische producten won de gemeente onlangs een prijs. Uit een vergelijkend 
warenonderzoek van Natuur en Milieu Overijssel bij overheden bleek Zwolle de beste Nederlandse gemeente als het 
gaat om biologische catering. Peeters is trots. ‘De prijs is voor ons een stimulans om nóg meer biologische voeding aan 
het personeel aan te bieden.’ Of het verschil maakt? Peeters vindt van wel. ‘We zijn als gemeentelijke overheid een groot 
bedrijf met een forse uitstraling naar de lokale economie. De overheid is een geweldige economische motor. Die moeten 
we optimaal benutten om duurzame producten en diensten door te laten breken.’   

Achterin de boerderij van de familie Arkema in de provincie Groningen is Michel Jansen druk in de weer met het 
bereiden van zijn nieuwste soepen. Jansen, eigenaar van de KleinsteSoepFabriek, is behept met een levenslange 
passie voor het maken van biologische soepen. Het gaat hem vooral om de smaak. ‘Biologisch ruikt en smaakt anders. 
Krachtiger vooral, omdat de gewassen trager groeien en meer tijd hebben om aroma op te bouwen. Mensen met een 
moestuin weten waar ik over praat. Gangbare gewassen uit de supermarkt bestaan vooral uit vocht.’ Naast de betere 
smaak geniet Jansen van elk pallet biologische groenten dat hij verwerkt. Dat is weer een halve hectare onbespoten 
grond zonder kunstmest, denkt hij dan. Behalve biologisch zijn de soepen binnenkort ook klimaatneutraal. De 
energiescan viel recent door de bus. ‘We voeren momenteel meerdere energiemaatregelen uit, zoals het verwarmen 
van de stroomgenerator met plantaardige olie.’ De keuken van de KleinsteSoepFabriek staat vol met groot keukengerei, 
waaronder een installatie voor het 16 uur sudderen van scharrelkippen tot 600 liter kippenbouillon. Jansen wijst naar 
een doos met potten. Ze zijn nog warm. ‘Dat zijn mijn allernieuwste aanwinsten: tomatensoep, kippenbouillon en 
champignonsoep. De champignonsoep bevat 40 procent champignons in plaats van de reguliere 10 procent.’ In totaal 
maakt Jansen 52 soepen en diverse sauzen en tapenades. Een topper is volgens hem de Toscaanse Herdersoep, die gretig 
aftrek vindt. De stevige maaltijdsoep werd vroeger gemaakt door herders, die onderweg in hun knapzak planten, knollen 
en kruiden verzamelden. Jaarlijks doet Jansen 150.000 potten soep de deur uit. Hij levert aan tal van bedrijven, zoals de 
Belastingdienst in Breda. Graag wil hij ook aan gemeenten, provincies en waterschappen leveren. ‘De prijs ligt iets hoger, 
maar dan haal je wel een topsoep in huis.’
 

Zwolle serveert biologische bolletjes

Passie voor biologische soepen
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Misstanden als kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden, een tekort aan schoon drinkwater, ontbossing 

en honger zijn in sommige delen van de wereld aan de orde van de dag. Nederlands lokale overheden kunnen 

elders een verschil maken door bij de inkoop rekening te houden met mondiale en sociale criteria. Veel 

overheden kiezen reeds voor fair trade koffie. Ook andere fair trade producten zoals fruit en vruchtensappen 

verschijnen steeds vaker in de schappen van kantines. Mogelijkheden liggen ook op het terrein van 

bedrijfskleding, waar importerende bedrijven zich aan kunnen sluiten bij de Fair Wear Foundation.

Tijdens de Millenniumtop in 2000 spraken de regeringsleiders af om vóór 2015 acht wereldproblemen uit de wereld te 
helpen. Het uitbannen van extreme armoede is er daar één van, net als kindersterfte, eerlijke handel en ziektes als AIDS 
en malaria. Deze immense taak vraagt ieders steun, ook die van de Nederlandse gemeenten. Winschoten is één van de 
72 gemeenten die zich inmiddels hebben uitgeroepen tot Millenniumgemeente. ‘We richten ons in eerste instantie 
op millenniumdoel nummer zeven: er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu’, vertelt Pieter Postmus, raadslid 
en voorzitter van de millenniumwerkgroep Winschoten. De werkgroep bestaat uit raadsleden ewn maatschappelijke 
organisaties. ‘We zetten ons onder meer in voor waterprojecten in ontwikkelingslanden, en ondersteunen organisaties 
als Blue Peter en de Stichting ‘Pompen is Leven’. Deze stichting slaat drinkwaterputten in Ghana en zorgt voor 
eenvoudige en goedkope waterpompen, touwpompen geheten. Als werkgroep hebben we de helft van de kosten 
voor het bouwen van een pomp gedoneerd.’ Afgelopen mei stond Postmus samen met de Stichting ‘Pompen is Leven’ 
achter een kraam in de binnenstad. ‘We hebben er de millenniumgedachte uitgedragen en geld ingezameld voor het 
project.’ Op verzoek van de millenniumwerkgroep gaat de gemeente meer werk maken van het duurzaam inkoopbeleid. 
Postmus: ‘Begin september wordt de deelnameverklaring Duurzaam Inkopen ondertekend. Veel producten kochten we 
al duurzaam in. Zo bestaat de koffie en thee in de gemeentelijke organisatie al langer uit Fair Trade en Max Havelaar-
producten. Toch was het duurzaam inkopen nog ad hoc en vrijblijvend. Met de ondertekening krijgen duurzame eisen 
een meer structurele plaats binnen de gemeentelijke inkoop.’ 

Slechte werkomstandigheden, kinderarbeid, uitbuiting en corruptie: er bestaat heel wat menselijk leed bij het winnen 
van natuursteen in landen als China en India. Volgens de Landelijke India Werkgroep is het overgrote deel van alle 
Aziatische natuursteen ‘besmet’ met kinderarbeid en verkapte dwangarbeid. De Werkgroep Duurzame Natuursteen - 
met onder andere de Landelijke India Werkgroep, Natuur en Milieu en de brancheorganisatie Algemene Nederlandse 
Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) - wil een einde maken aan deze mensonterende praktijken. ABN-directeur 
Hein de Bruin ziet een verandering in de markt. ‘Het begrip duurzaam natuursteen gaat absoluut meer leven binnen 
de natuursteenbedrijven. Vorig jaar presenteerden we met de werkgroep een gedragscode. De code stelt punt voor 
punt welke internationale regels, zoals OESO-richtlijnen, gelden voor arbeid en milieubeleid.’ Het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden is geen sinecure, benadrukt De Bruin. ‘Natuursteen gaat door vele handen. De keten tussen 
groeve en eindproduct is lang en complex. Ook bij de eindgebruikers, zoals gemeenten, is een wereld te winnen. 
Gemeenten die pleinen met natuursteen laten aanleggen kunnen niet langer om de problemen met kinderarbeid en 
uitbuiting heen. Zeker niet nu ze hebben afgesproken om in 2010 voor 50 procent duurzaam in te kopen.’ De Bruin is 
op zoek naar gemeenten om een volgende stap te zetten. ‘We willen gezamenlijk een aantal pilots van de grond krijgen. 
Samen kunnen we van andere schakels in de keten eisen dat ze zich inspannen om de arbeidsomstandigheden te 
verbeteren.’

Winschoten steunt Ghanees drinkwaterproject

Natuursteen met respect voor mensen

M o n d i a l e  e n  s o c i a l e  a s p e c t e n   
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Websites bezoeken

Let op keurmerken

Contact opnemen met organisaties

Het succes van marktplaats.nl valt waarschijnlijk moeilijk te evenaren, maar Karin Jansens, 
projectmanager van MVO Nederland, wil een eind in die richting komen. ‘Wij zien de behoefte 
in de markt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen’, zegt ze. Beide groepen zijn volgens 
haar van harte welkom op www.marktplaatsduurzaaminkopen.nl. Wie nu inlogt, ziet nog 
een tijdelijke site. ‘Begin oktober gaan we officieel online’, aldus Jansens. ‘Overheidsinkopers 
kunnen de website dan gebruiken om te zien welke producten aan de overheidscriteria voor 
duurzame producten voldoen. Bedrijven kunnen er op hun beurt de duurzame producten aan 
de buitenwereld bekend maken.’ Momenteel wordt nog druk gesleuteld aan de overheidscriteria 
voor duurzame producten. SenterNovem stelt de criteria op voor tachtig productgroepen, zoals 
catering, kantoorartikelen en schoonmaak. ‘Begin oktober, als wij ‘live’ gaan, zijn de helft van de 
criteria gereed. Begin volgend jaar moeten alle productgroepen zijn beschreven.’ De criteria zijn 
een harde voorwaarde voor deelname. ‘Leveranciers van duurzame producten die zich kosteloos 
bij ons aanmelden, vullen zelf een verklaring in waarin zij aangeven dat zij voldoen aan de eisen. 
Er zijn twee niveaus: duurzaamheidseisen en gunningcriteria. De eerste zijn minimumeisen 
waaraan een leverancier moet voldoen. Voldoet een leverancier ook aan de gunningcriteria, 
dan kan dat bij een aanbesteding zwaarder wegen dan een financieel voordeel. Duurzaamheid 
geeft dan de doorslag.’ Hoeveel bedrijven straks gaan aankloppen met hun producten, vindt 
Jansens moeilijk in te schatten. ‘Ik ben blij als er meer dan honderd producten en diensten 
opstaan.’Nu is de site nog alleen bedoeld voor overheidsinkopers. Voor de toekomst verwacht 
Jansens een uitbouw naar business-to-business. ‘Niet alleen overheden, ook bedrijven willen 
duurzaam inkopen, zo blijkt uit ons onderzoek.’  Jansens zet de marktplaats op in opdracht van 
het ministerie van VROM. Ze werkt samen met Aarde-Werk, de trekker van www.allesduurzaam.
nl. Ook bij deze site met 15.000 adressen vinden consumenten en duurzame bedrijven elkaar. 

Op www.senternovem.nl/duurzaaminkopen vindt u per productgroep de criteria die al 
beschikbaar zijn. Gaat u als inkoper binnenkort een aanbesteding of inkoop doen waar nog 
geen criteria voor ontwikkeld zijn, dan heeft u diverse mogelijkheden om dat zo duurzaam 
mogelijk te doen: 

Voor diverse productgroepen is al informatie beschikbaar bij SenterNovem, kijk bijv. bij de oude 
criteria van de menukaart Duurzaam Inkopen. Op de site van de stichting Stimular (www.stimular.
nl) staan diverse factsheets van producten die door overheden worden ingekocht. Voor de 
milieuaspecten van uw inkoop is de website van de Milieukoopwijzer in België goed bruikbaar: 
www.milieukoopwijzer.be, net als de site van Milieucentraal: www.milieucentraal.nl. Daarnaast kunt 
u inspirerende voorbeelden vinden op: www.duurzaaminkopen.nu.

Diverse keurmerken wijzen u het juiste pad, zoals Europees Ecolabel, Milieukeur, FSC en Max 
Havelaar. 

Verschillende organisaties denken graag met u mee over duurzaamheidcriteria, zoals SenterNovem 
maar  natuurlijk ook de Provinciale Milieufederaties. Heeft u vragen, bel ons gerust. We zullen u met 
raad en daad bijstaan.

       
 

M a r k t p l a a t s  v o o r  d u u r z a a m  i n k o p e n 
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Zelfscan duurzaam inkopen

Met onderstaande korte zelfscan kunt u uw prestaties op het gebied van duurzaam inkopen 
in kaart brengen. De vragen zijn met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. De vragen 
komen uit de meer uitgebreide Lokale Duurzaamheidsmeter. De zestig vragen van de 
Lokale Duurzaamheidsmeter (www.duurzaamheidsmeter.nl) schetsen een beeld van uw 
inspanningen rond thema’s als de inkoop van duurzaam hout, energiezuinige apparaten, 
werkkleding die zonder kinderarbeid gemaakt wordt, etc. De Lokale Duurzaamheidsmeter 
is opgezet in het kader van een campagne, waarin de Provinciale Milieufederaties, Stichting 
Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Klimaatverbond Nederland en COS 
Nederland samenwerken, om duurzaam inkopen bij overheden en andere organisaties te 
stimuleren.

H o e  d u u r z a a m  i s  u w  i n k o o p b e l e i d ?  

1. De uitgangspunten van duurzaamheid in het inkoopbeleid zijn helder en 
 duidelijk, inclusief de uitgangspunten voor een eerlijke handel.

2.  U hanteert de criteria voor duurzaam inkopen door ze concreet mee te 
 wegen in het aanbestedingstraject.

3.  In relatiegeschenken en kerstpakketten wordt, als de producten 
 beschikbaar zijn, gebruik gemaakt van fair trade en/of biologische 
 producten. 

4.  Koopt uw organisatie voor haar eigen gebruik (gebouwen, verlichting 
 etc.) voor meer dan 10% groene stroom in?

5. Uw organisatie plaatst bij apparatuur met ‘standby-knop’ zogenaamde 
 ‘standby-killers’.   

6. Verlaging van het energiegebruik is een kwaliteitseis bij de aanschaf 
 van ICT apparatuur en kopieermachines.   
 
7. Papier van uw organisatie is niet chloorgebleekt.

8.  Het schoonmaakbedrijf van uw gemeente besteedt aandacht aan 
 milieuzorg, en heeft een ISO 14001 of EMAS certificaat.

9. Meer dan 90% van de koffie (inclusief de koffie uit de automaten) is 
 biologisch.
 
10.  Bij het gebruik van natuursteen, verzekert u zich ervan dat bij de 
 productie geen kinderarbeid is gebruikt.

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee
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Brabantse Milieufederatie
Nathalie Verlinden, telefoon 013 535 62 25

Milieufederatie Drenthe
Niek de Knegt, telefoon 0592 311 150

Natuur en Milieu Flevoland
Paul Vermast, telefoon 0320 253 505

  

Gelderse Milieufederatie
Maarten Visschers, telefoon 026 352 37 40

Milieufederatie Groningen
Sander Berkepas, telefoon 050 313 08 00

Milieufederatie Noord-Holland
Juriaan Jansen, telefoon 075 635 15 98

Natuur en Milieu Overijssel
Loet van der Heijden, telefoon 038 425 09 60

Natuur en Milieufederatie Utrecht
Ieke Benschop, telefoon 030 254 44 57

Zeeuwse Milieufederatie
Ilse Pama, telefoon 0113 230 075

Projectleider 
Angelique van Wingerden, telefoon 050 313 08 00

Wilt u weten wat de Provinciale Milieufederaties voor u kunnen betekenen, dan kunt u contact opnemen 

met de onderstaande provinciale contactpersonen.
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