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Voorwoord 
Na de ondertekening van de Green Deal C-199 ‘Stimuleren biobased producten voor de openbare 

ruimte’ op 14 april 2016 in Amsterdam is er veel in werking gezet. De aanleiding voor deze Green 

Deal vormde de constatering dat de biobased toepassingen die voorhanden waren, slechts zeer 

beperkt werden toegepast door overheden. Dat terwijl de ambities van gemeenten en andere 

overheden op het gebied van verduurzamen er niet om liegen. Deze leemte wordt met deze Green 

Deal aangepakt.  

 

Via de eenvoudige doch zeer doeltreffende methode Magneet (ontwikkeld door Bert van Vuuren en 

Vincent van Rijsewijk) worden de stappen 1. Bewustwording 2. Ontwikkeling toekomstvisie 3. 

Samenwerken 4. Implementeren en onderhouden bewust doorlopen.   

De Provincie Noord-Brabant heeft -binnen deze Green Deal- haar nek uitgestoken en een separate 

opdracht geformuleerd om de leemte tussen wens en uitvoering bij een aantal Brabantse gemeenten 

te helpen vullen. In Brabant zijn een aantal gemeenten en partijen actief in de biobased economie, 

maar deze weten elkaar nog niet vanzelfsprekend te vinden. Met deze opdracht wordt de 

samenwerking gerealiseerd en het realiseren van projecten gestimuleerd. Deze opdracht eindigde 

formeel op 31 december 2017. De Green Deal loopt echter nog door tot en met 31 maart 2019. In de 

praktijk ijlt het effect van de Brabantse interventie nog lang na. In het afgelopen anderhalf jaar is er 

door een groeiend aantal partijen veel energie gestoken in het realiseren van pilots, bewustwording, 

plegen van interventies en vooral leren van elkaar. Dat proces gaat informeel, maar ook formeel 

door. RVO heeft als vervolg namelijk opdracht gegeven om in het voorjaar van 2018 een Community 

of Practice op te zetten. Daarnaast zijn er nog veel meer bijvangsten. Het verloop van anderhalf jaar, 

de opbrengsten, ervaringen en bijvangsten staan beschreven in deze rapportage. 

 

Via deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet en waardevolle bijdragen. 

In het bijzonder gaat mijn dank uit naar de provincie Noord Brabant voor het vervullen van de rol van 

opdrachtgever. Hiermee is een onomkeerbaar leerproces in gang gezet dat leidt tot verdere 

verduurzaming bij overheden, met respect voor ieders eigen dynamiek. Dank voor het vervullen van 

deze aanjaagfunctie! Op basis van de energie die in het netwerk is ontstaan, lijkt dit pas het begin te 

zijn van iets heel waardevols. Ik ben er trots op dat ik hier de rol van Projectleider in heb mogen 

vervullen. 

 

Vincent van Rijsewijk, Berkel-Enschot, januari 2017 

 

De beweging naar een circulaire economie staat nog maar in de kinderschoenen.  

Daar waar partijen zich inspannen om onze economie om te buigen naar een economie die zich 

minder afhankelijk opstelt van fossiele brandstoffen en grondstoffen, is een veelgehoorde roep om 

daadkracht: “Laten we het gewoon eens gaan doen!” 

Het is dan ook een belangrijke doelstelling van de Green Deal om de weg op te gaan, om in de 

praktijk te leren, en om gaandeweg de rit de belemmeringen trachten weg te nemen. Dit leverde op 

dat gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven elkaar steeds beter wisten te vinden, en samen 

circulaire projecten weten te realiseren. Voor de Provincie Noord-Brabant heeft dit goed uitgepakt, en 

we hopen dan ook op een succesvolle navolging. 

Eward Heijmans 

Opdrachtgever namens de Provincie Noord-Brabant 
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Samenvatting 
Op 14 april 2016 is de Green Deal C-199 ‘Stimuleren van biobased producten in de openbare ruimte’ 

getekend. Kort daarna is er een eerste bijeenkomst gehouden om de Green Deal in de praktijk te 

brengen. De Provincie Noord-Brabant heeft besloten om op te treden als opdrachtgever voor de 

ontwikkeling van een proeftuin / living lab waarbij tenminste vier pilots in Brabant gerealiseerd 

worden. In de praktijk zijn er in anderhalf jaar maar liefst 22 pilots gerealiseerd of onderweg om 

gerealiseerd te worden. Daarbij is gebruik gemaakt van de methode Magneet waarbij de stappen 1. 

Bewustwording 2. Ontwikkeling toekomstvisie 3. Samenwerken 4. Implementeren en onderhouden 

bewust worden doorlopen. Op deze manier worden ambtenaren, bestuurders, bedrijfsleven en 

kennisinstellingen geholpen in de realisatie van het duurzaamheidsbeleid voor de openbare ruimte.  

Het biobased boomanker -waarmee bomen ondergronds worden verankerd bij aanplant- bleek het 

spreekwoordelijke breekijzer te zijn bij het realiseren van pilots. Een boom planten is relatief 

eenvoudig. Door de biobased methode te verkiezen boven de reguliere methode (twee houten 

palen, boomband, plastic gietrand) werd er telkens een statement afgegeven. Biobased is geen ver-

van-mijn-bed-show, maar een direct toepasbare mogelijkheid.  

 

Foto: De biobased boomankers fungeerden als symbolisch breekijzer voor deze Green Deal.  

Het biobased planten is in veel gevallen een heel toegankelijke eerste stap geweest. Het geeft een 
concreet handvat om het gesprek over andere biobased toepassingen én biobased beleid te voeren. 
Zo heeft dat in de praktijk ook gewerkt. 
Binnen deze opdracht is er overigens voor gekozen om met verschillende projecten in de openbare 
ruimte te experimenteren. Denk daarbij aan bedrijventerreinen, fietspaden, park, high tech campus 
en beplanting langs wegen. Deze projecten hebben namelijk elk hun eigen procesdynamiek, 
producten, stakeholders, publiek, et cetera.  
 

Door veelvuldig en zowel informeel als formeel kennis en ervaringen tussen overheden, bedrijven en 

kennisinstellingen uit te wisselen, is een learning community ontstaan. Gemeenten hebben 

geprofiteerd van elkaars kennis, een breder netwerk opgebouwd én een weg (of een afslag) 

gevonden om biobased ambities om te zetten in concrete acties en dat vervolgens kunnen 

verbreden naar diverse sectoren en beleidsvelden. 
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Een belangrijk leerpunt is dat iedere organisatie anders georganiseerd is. Het interne proces kent bij 

bijvoorbeeld iedere gemeente, maar ook bij bedrijven een uniek verloop. Juist door bij elkaar te gaan 

kijken, met elkaar te praten en van elkaar te leren wordt in ieder uniek proces een ingang gevonden 

om een verandering door te voeren. 

Natuurlijk vormen de 22 pilots een belangrijke opbrengst van deze opdracht. De echte winst is echter 

dat er een community van welwillenden is ontstaan die aangegeven heeft te willen groeien en 

voortbestaan. Nieuwe overheden, bedrijven en kennisinstellingen zijn aangehaakt. Mensen weten 

elkaar goed te vinden en zijn bereid elkaar te helpen. RVO heeft -om de aanwezige energie goed te 

kunnen benutten- inmiddels formeel de opdracht gegeven om een Community of Practice op te 

zetten rondom deze Green Deal. Het provinciale karakter maakt plaats voor interprovinciale 

samenwerkingen. Er worden challenges georganiseerd om afnemers en leveranciers uit te dagen om 

nieuwe biobased en/of circulaire producten te laten ontstaan.  

Een groot aantal direct betrokkenen bij deze Green Deal is ten behoeve van deze rapportage 

geïnterviewd. Uit deze interviews wordt duidelijk dat de interventie die de Provincie Noord-Brabant 

met deze opdracht heeft gepleegd, en door alle betrokken partijen als zeer welkom wordt ervaren. 

Het heeft daadwerkelijk geholpen om stappen te maken. 

Anderzijds wordt duidelijk dat het actieve stimulerende werk nog lang niet klaar is. De eerste stappen 

zijn gezet en de eerste resultaten geboekt. Dat smaakt naar meer, maar het proces is nog pril en 

kwetsbaar. De behoefte aan opschaling én goede begeleiding daarbij is groot. De capaciteit binnen 

gemeenten om hier invulling aan te geven is klein. Dat vormt de belangrijkste uitdaging voor de 

komende periode. De aangesloten partijen hebben de bereidheid om hier aan mee te werken echter 

heel duidelijk kenbaar gemaakt, waardoor vervolgstappen gezet kunnen worden.   
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Uitvoering Green Deal periode 14 april 2016 – 31 december 2017 
Na maanden van voorbereiding is op 14 april 2016 is in Amsterdam de Green Deal C-199 Stimuleren 

van biobased producten voor de openbare ruimte getekend in het bijzijn van toenmalig Minister 

Henk Kamp van Economische Zaken.  

Het doel van deze Green Deal is als volgt omschreven (integrale tekst): 

Doel van deze Green Deal is om te komen tot een versnelling van de biobased economie door gerichte 

toepassing van biobased materialen in de openbare ruimte. De openbare ruimte is gekozen omdat 

overheden in dit domein veel impact op de stimulering van de biobased economie hebben en 

vanwege een relatief groot volume van bestaande biobased producten die daarbij kunnen worden 

ingezet. Bovendien hebben veel van deze producten in dit domein een toegevoegde waarde, 

bijvoorbeeld vanwege de biologische degradeerbaarheid.  

Dit doel willen de Partijen bereiken door: 

Kennis en voorlichting te geven over biobased economie en het gebruik van biobased producten en 

materialen in de openbare ruimte aan alle lagen van de bij deze Green Deal betrokken overheden die 

inkopen en in het algemeen voor inkopers van overheden;  

Ten minste 4 pilotprojecten bij de bij deze Green Deal betrokken overheden uitvoeren aan de hand 

van de methode ‘Magneet’ en de leerervaringen hiervan vastleggen en borgen in deze organisaties en 

vervolgens breed communiceren naar relevante stakeholders. 

Na de uitvoering van deze Green Deal zijn: 

a. De pilotprojecten uitgevoerd, geëvalueerd en de behaalde resultaten geborgd; 

b. En bij de pilotprojecten betrokken organisaties zich bewust van de mogelijkheden van de 

biobased economie en de biobased producten en hebben ze een toekomstvisie op dit vlak.  

De ondertekenaars van deze Green Deal zijn: 

 Ministerie van Economische Zaken, minister H. Kamp 

 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Staatssecretaris S. Dijksma 

 Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde J. van den Hout 

 College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, Wethouder Y. 

Kammeijer-Luycks 

 Avans Hogeschool / Centre of expertise Biobased Economy (CoeBBE), Directeur P. Koenders 

 Dolmans Landscaping Group BV, regiomanager M. Hoppenbrouwers 

 PEP Business Creators BV, directeur V. van Rijsewijk (later voortgezet door SOOH vof)* 

 Natural Plastics BV, directeur B. van Vuuren 
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Foto: Persfoto Green Deal. 

Direct na de ondertekening is gestart met de uitvoering hiervan. Na enkele verkennende en 

inventariserende gesprekken over en weer is op dinsdag 28 juni 2016 een aftrapbijeenkomst 

georganiseerd in het historisch Stadhuis van Bergen op Zoom. Hier hebben de deelnemende partijen 

ervaringen en kennis op het gebied van biobased materialen en het toepassen ervan in de openbare 

ruimte met elkaar gedeeld. Tevens is er uitgebreid stilgestaan bij de geleerde lessen uit andere Green 

Deals op het gebied van Grond, Weg- en Waterbouw en biobased inkopen. Ook hebben de 

deelnemers lopende en op handen zijnde projecten geïnventariseerd die in aanmerking komen voor 

toepassing van biobased materialen. Hieruit is een shortlist gekomen. Tijdens deze bijeenkomst is 

Vincent van Rijsewijk gevraagd om trekker te zijn van deze Green Deal en hij heeft deze rol aanvaard 

(zie bijlage 1: Verslag Bijeenkomst GD 28-6-2016)  

Opdracht Provincie Brabant 
Tijdens de bijeenkomst is gesteld dat voor het welslagen van deze Green Deal een 

opdrachtformulering noodzakelijk is. De Provincie Noord-Brabant heeft aangegeven dat een 

uitvoering van deze Green Deal past bij de beleidsdoelstellingen van de provincie. Daarbij is een 

verbindende, stimulerende en faciliterende overkoepelende rol tussen diverse initiatieven in Brabant 

er uitgerekend een voor de provincie. Om dit te concretiseren zijn gesprekken tussen Vincent van 

Rijsewijk (namens de Green Deal) en Eward Heijmans, Gijs Troost en -in aanvang- Trees Swaans 

gehouden. Dit heeft geresulteerd in een opdracht waarvan de belangrijkste resultaten zijn: realiseer 

een proeftuin in Brabant met tenminste vier biobased pilots in de openbare ruimte; organiseer een 

relevant stimulerend netwerk én zorg voor kennisborging én -deling over de processen en materialen 

binnen de Provincie Noord-Brabant. De opdracht is zodanig geformuleerd dat deze na afronding 

hiervan op initiatief van de deelnemende partijen een vervolg kan krijgen.  
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Verloop en resultaten per stakeholder 
Vanuit de landelijke startbijeenkomst én de opdracht van de Provincie Noord-Brabant zijn er op 

meerdere plaatsen processen en pilots opgestart. 

Bergen op Zoom 
Bergen op Zoom had -als koploper in Brabant- een uniek uitgangspunt. De biobased economie werd 

al door het college van B&W omarmd en als economisch kansrijk betiteld. Daarmee was het 

bestuurlijk verankerd en was de gemeente al volop bezig met de implementatie in de organisatie. 

Feitelijk werd dit via de methode Magneet (bewustwording – toekomstvisie – samenwerken – 

implementeren & onderhouden) reeds gedaan. De gemeente zat bij de start van deze Green Deal in 

de fase van bewustwording en het ontwikkelen van een toekomstvisie.  

In de zomer van 2016 is er intensief contact geweest met de gemeente Bergen op Zoom om bij de 

renovatie van het Anton van Duijnkerkenpark zoveel mogelijk biobased materialen toe te passen. 

Vanuit de gemeente werd aangegeven onvoldoende capaciteit te kunnen vrijspelen om een goede 

verkenning van de mogelijkheden te maken. Vanuit deze Green Deal is actief de verbinding tot stand 

gebracht met een aantal leveranciers van biobased materialen, maar ook met HAS Den Bosch. De 

verbinding met het CoeBBE was reeds in een eerder stadium tot stand gekomen. Vanuit deze nieuwe 

contacten is een team opgericht van docenten en studenten van HAS Den Bosch én medewerkers 

van Bergen op Zoom waarmee gezamenlijk een plan van aanpak voor dit park is ontwikkeld. Het 

resultaat is dat drie studenten een masterplan inclusief ontwerp, materialenverkenning en 

toepassingsmogelijkheden hebben opgeleverd. Dit plan is in een later stadium gedeeld als 

inspiratiedocument met andere gemeenten. 

 

Foto: Screenshot van het adviesrapport voor het Anton van Duijnkerkenpark van studenten van HAS 

Den Bosch.  
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Daarnaast is er een aantal kennissessies georganiseerd met een brede vertegenwoordiging van 

medewerkers van deze gemeenten. Daarbij is specifiek gekeken naar de biobased mogelijkheden die 

er zijn bij diverse inkooptrajecten.  

Binnen de gemeente zijn diverse pilots uitgevoerd, namelijk:  

 Verbinding met HAS Hogeschool, biobased ontwerp Anton van Duijnkerkenpark 

 Biobased trap Halsteren 

 Biobased oevervegetatiebescherming (‘kratjes’) Anton van Duijnkerkenpark 

 Biobased bankjes Anton van Duinkerkenpark + aanplant Olifantsgras 

 Biobased boomankers Potlodenlaan 

 Biobased afscherming viaduct A58 

 Biobased paaltjes langs de (fiets)Route van de Turf  

 Biobased fietsnietjes (in ontwikkeling bij het Biopolymeren Applicatiecentrum (BAC)) 

 Biobased verkeersborden (in ontwikkeling)  

 

Tilburg  
De gemeente Tilburg is geen ondertekenaar van deze Green Deal. Toch is het van begin af aan een 

zeer betrokken partner. De eerste contacten met Robert Kint -coördinator circulariteit en 

duurzaamheid bij de gemeente Tilburg- zijn gelegd tijdens een conferentie van de Provincie Noord-

Brabant tijdens de Dutch Design Week in 2015. Na het ondertekenen van de Green Deal bleek dat 

partner Dolmans Landscaping het onderhoud en het beheer van bedrijventerrein Loven in Tilburg 

voor de komende acht jaar gaat uitvoeren. Binnen de gemeente Tilburg zijn er biobased en circulaire 

ambities, maar ontbreekt het intern aan capaciteit en focus. Vanuit deze Green Deal is een 

interventie gepleegd om de eerste biobased toepassingen te realiseren. Er is een aantal gesprekken 

georganiseerd tussen de gemeente en Dolmans Landscaping, intern bij de gemeente en met 

betrokken stakeholders. Het resultaat is dat er in januari 2017 meer dan honderd bomen op 

biobased wijze zijn geplant. Deze waren in het bestek beschreven om traditioneel te planten (met 

boompalen en plastic gietranden). 

Feitelijk was dit de start van een intern en extern proces van bewustwording, waarbij de 

verschillende lagen van de organisatie, verschillende afdelingen én externe stakeholders met elkaar 

in gesprek zijn gegaan. Denk daarbij aan de BORT (Bedrijven Overleg Regio Tilburg), Stichting MOED, 

inkopers, ontwerpers en groen aannemers. De huidige status is dat er in het eerste kwartaal van 

2018 een cursus ‘Biobased’ wordt georganiseerd voor medewerkers van de gemeente Tilburg.  

Daarnaast heeft Robert Kint, vanuit zijn rol binnen de Brabantstad Duurzaamheid in samenwerking 

met de secretaris van Brabantstad Duurzaamheid deze Green Deal geagendeerd in het bestuurlijk 

overleg Brabantstad Duurzaamheid. Hierdoor krijgt het een breder Brabants draagvlak en uitstraling.  

 

Behaalde resultaten binnen de gemeente Tilburg: 

 Aanplant bomen op bedrijventerrein Loven met biobased materialen 

 Bee-o-based maaibeschermers 

 In- en extern draagvlak gecreëerd 

 Publicatie over de uitvoering van deze Green Deal in het personeelsmagazine PLEIN 

 Start haalbaarheidsonderzoek Bokashi (biomassa inzetten om gesteldheid, 

vochtvasthoudend vermogen en CO2 opname van bodem te verbeteren plus onkruiddruk te 

verlagen) en andere biobased en circulaire maatregelen 

 De verbinding tussen verschillende afdelingen is gemaakt, waardoor biobased en circulair 

binnen de organisatie meer en meer een gespreksonderwerp is geworden 
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 Ontwikkeling interne training biobased ism met ondermeer PIANOo en ondertekenaars van 

deze Green Deal 

 Profilering van Tilburg als ‘actieve biobased en circulaire stad’ binnen het bestuurlijk netwerk 

Brabantstad Duurzaam en naar de kleinere randgemeenten in Midden-Brabant. 

 

 

Foto: biobased aanplant bomen op bedrijventerrein Loven in Tilburg 

Breda 
Deze Green Deal was de aanleiding voor Bart van Oort, beleidsadviseur Circulaire economie bij de 

gemeente Breda, om contact te zoeken met de ondertekenaars. Binnen de gemeente Breda zijn 

circulariteit en biobased bekende begrippen, echter ontbreekt het aan een uitvoeringsstatus. 

Daardoor was het -in de beleving- lastig om beleid te ontwikkelen dat structureel bijdraagt aan een 

biobased en circulaire economie. Het had eerder een ad hoc dan een structureel karakter in de 

uitvoering. Op uitnodiging van de gemeente Breda is op 10 november 2016 met deze Green Deal 

deelgenomen aan het congres Winst door Duurzaamheid op Breda International Airport. Daar is met 

Wethouder De Beer gesproken over de realisatie van biobased pilots in Breda. 

Mede dankzij de contacten die via deze Green Deal zijn gelegd, is er een aantal pilots daadwerkelijk 

uitgevoerd. Zo is de verbinding met Bergen op Zoom gemaakt en boden de ontwikkelingen rondom 

het Anton van Duijnkerkenpark voldoende inspiratie om per direct een aantal biobased materialen 

toe te gaan passen. Dat betreft het biobased planten van bomen en het vervangen van plastic 

waterplantenkratten door biobased waterplantenkratten.  

Binnen de gemeentelijke organisatie begint biobased en circulaire economie meer en meer vaste 

voet aan de grond te krijgen. Zo zijn er duurzame contacten gelegd met het CoeBBE. In 

samenwerking wordt gekeken hoe de bewustwording intern en bij de Bredase bevolking verder 

vergroot kan worden en waar de kansen voor ‘showcases’ liggen. Verder is er een interne aanvraag 

gedaan om daadwerkelijk budget vrij te spelen om deze doelen te bereiken. Via het bestuurlijk 

netwerk Brabantstad wordt er eveneens aandacht gevraagd voor biobased ontwikkelingen, niet 
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alleen in de openbare ruimte maar ook bijvoorbeeld voor gebouwen. Verder wordt nadrukkelijk 

gekeken welke rol Breda kan vervullen in de resterende periode van deze Green Deal. Dat kan door 

een actieve rol te spelen in de op te richten Community of Practice of bij een ander vervolg project.  

 

Behaalde resultaten binnen de gemeente Breda: 

 Bomen biobased aanplanten 

 De werkwijze biobased planten is opgenomen in bestekteksten 

 Aanvraag ingediend voor ontwikkelbudget biobased/ circulair om versnelling te realiseren 

 Plan om een schaduwplan te ontwikkelen voor De Nieuwe Mark waarin biobased en circulair 

een belangrijke rol spelen 

 Nieuw te plaatsen kratten voor waterplanten zijn biobased 

 Wil graag meekijken met Bokashi onderzoek Tilburg (via B5?) 

 Ontwikkeling biobased infill voor sportvelden (ter vervanging van autobanden granulaat) 

 Deelname aan op te richten Community of Practice over de toepassing van biobased en 

circulaire materialen in de openbare ruimte.  

 

Eindhoven 
Binnen de gemeente Eindhoven is het de High Tech Campus waar biobased materialen zijn 

toegepast. De coördinatie en implementatie hiervan komen volledig voor rekening van de Dolmans 

Landscaping Group die het beheer van de High Tech Campus. Bij de aanvaarding van deze opdracht 

heeft Dolmans zich verplicht om jaarlijks een aantal innovaties door te voeren. De toepassing van 

biobased materialen past hier uitstekend in. Daarnaast zijn ecologische maatregelen doorgevoerd.  

Behaalde resultaten op de High tech campus: 

 Biobased bomen planten 

 Bee-o-based maaibeschermers 

 Meekijken met haalbaarheidsonderzoek Bokashi 

 

Dolmans Landscaping Group 
Voor de Dolmans Landscaping Group gold de deelname aan deze Green Deal als een experiment. Het 

is een commerciële organisatie die de focus heeft op haar kerntaken, namelijk aanleg, beheer en 

onderhoud van de groene ruimte. Deze Green Deal heeft een intern en een extern effect gehad voor 

dit bedrijf. Het heeft gezorgd voor een mind shift. 

Intern is het draagvlak voor het gebruik van biobased materialen inmiddels enorm groot. Vorheen 

was biobased geen thema in de organisatie. Dat is compleet veranderd. De biobased boomankers 

gelden als meest voor de hand liggende toepassing. Het biobased planten van bomen is inmiddels 

gemeengoed. Als opdrachtgevers dit niet in hun bestek vermelden, stelt Dolmans zelf het biobased 

alternatief voor. Daarnaast heeft het meegewerkt aan experimenten zoals de bee-o-based 

maaibeschermer. Hierbij wordt een biobased bescherming om lichtmasten (en andere obstakels) 

aangebracht om deze te beschermen tegen schade door maaiers. Deze beschermer heeft -door de 

aanplant van bloeiende planten- ook de functie van voedselplaats voor bijen en andere bestuivende 

insecten. Daardoor vergroot het de biodiversiteit en verhoogt het de ecologische waarde van een 

berm.  

Deze bestaande en nieuwe biobased toepassingen zijn ingepast in bestaande werken voor 

verschillende opdrachtgevers in heel Brabant en daarbuiten.  
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Dolmans ziet dat hun biobased ontwikkelingen worden gevolgd door de concurrentie. Dat maakt de 

noodzaak om biobased en circulair door te innoveren groot, anders worden ze ingehaald door de 

concollega’s. Zo worden er op dit moment innovaties ontwikkeld voor biobased en circulair 

bermbeheer. Tevens wordt kritisch gekeken naar meer nuttige circulaire toepassingen van 

groenafval.  

 

 
Foto: Een medewerker van de Dolmans Landscaping Group plant de bee-o-based maaibeschermer 

aan met planten die een hoge voedselwaarde voor bijen en andere bestuivende insecten hebben. 

 

Extern heeft deze Green Deal voor Dolmans Landscaping veel publiciteit opgeleverd. Dat heeft de 

interesse van opdrachtgevers en concollega’s gewekt naar biobased toepassingen. Daarnaast zijn ze 

nu in staat om (potentiële) opdrachtgevers beter bij te staan in het beantwoorden van hun 

duurzaamheidsvraag én specifieke concrete biobased en circulaire maatregelen aan te bieden.   

 

Behaalde resultaten voor Dolmans Landscaping Group: 

 Toepassing van biobased materialen en innovaties in bestaande werken 

 Intern draagvlak voor biobased en circulaire toepassingen gecreëerd, vergroot en verankerd 

 Publiciteit in vakbladen 

 Interesse voor biobased en circulaire toepassingen opgewekt bij bestaande en potentiële 

opdrachtgevers. 

 

Natural Plastics 
Voor Natural Plastics, ontwikkelaar en leverancier van biobased en duurzame materialen en 

systemen voor de buitenruimte, heeft deze Green Deal meerdere effecten. Eigenaar Bert van Vuuren 

is mede-ontwikkelaar van de methode MAGNEET die in deze Green Deal veelvuldig is toegepast.  
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Deze Green Deal heeft het bedrijf geholpen om ook daadwerkelijk met biobased materialen bij 

afnemers binnen te komen. Hierdoor is in veel gevallen de stap gemaakt om van ambitie naar actie 

te komen. Waar het bedrijf voorheen voornamelijk veel lof oogstte voor haar innovatie, bleef de 

aankoop uit. Overheden herkenden de producten, maar paste ze niet toe. Dat is veranderd. De 

verkoop van bijvoorbeeld biobased boomankers is mede door deze Green Deal met 30 tot 40% 

gestegen. Verder is deze manier van planten inmiddels bij de gemeenten Breda, Bergen op Zoom en 

Tiel in het bestek opgenomen. Andere (niet Brabantse) gemeenten kijken hier met belangstelling 

naar. De effecten van deze Green Deal zijn ook doorgedrongen in bijvoorbeeld Rotterdam, Haarlem, 

BUCH gemeenten, Purmerend en Den Haag, maar ook Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland zijn 

belangstellend. Tevens is Natural Plastics dankzij deze Green Deal op de radar gekomen bij bedrijven 

als Heijmans, Dura Vermeer, BAM, Balast Nedam en KWS.  

 

Foto: Biobased boomankers van Natural Plastics 

Intern heeft deze Green Deal geholpen om de biobased activiteiten door de valley of death te 

helpen. Dit zetje was nodig om het vertrouwen in de toekomst te behouden voor deze producten en 

systemen. Dat heeft ertoe geleid dat de Natural Plastics nieuwe biobased producten en systemen is 

gaan ontwikkelen. Een aantal is nagenoeg gereed om te introduceren, een aantal zit nog in de 

experimentele fase.  

 

Behaalde resultaten voor Natural Plastics: 

 Ontwikkelde biobased producten worden daadwerkelijk toegepast 

 Stijging van de omzet in biobased producten en systemen 

 Bron van potentiële afnemers aangeboord 

 Nieuwe biobased producten en systemen worden ontwikkeld 

 

Provincie Noord-Brabant 
De Provincie Noord-Brabant speelt als opdrachtgever een cruciale rol in de eerste fase van deze 

Green Deal. Het heeft met het verstrekken van deze opdracht het eigenaarschap naar zich toe 

getrokken, waardoor de juiste energie op dit onderwerp is gekomen. Het heeft ervoor gezorgd dat de 

toepassing van biobased materialen ook echt van de grond is gekomen in een aantal projecten. Dat 

vormt de start van een proces waarbij steeds meer partijen aansluiten, zowel als aanbieder maar ook 
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als vragende partij. Met deze opdracht is er een vruchtbaar en actief netwerk ontstaan dat steeds 

groter wordt. Het is vergelijkbaar met een paddenstoel. De vrucht boven de grond is zichtbaar, maar 

ondergronds zorgt het netwerk van schimmeldraden ervoor dat er niet alleen paddenstoelen 

ontstaan, maar ook dat heel veel organismen met elkaar verbonden worden en in symbiose verder 

kunnen ontwikkelen.  

Deze Green Deal heeft als effect dat er een ‘community van welwillenden’ het voortouw neemt om 

daadwerkelijk de verandering in de praktijk te maken. En daar blijft het niet bij. De bijvangsten zijn 

legio. De community zet aan om bijvoorbeeld ook te gaan kijken naar andere thema’s zoals circulair 

textiel, anders omgaan met biomassa uit de openbare ruimte, nieuwe samenwerkingsvormen 

opstarten tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, uitdagende challenges opstarten om 

bedrijven uit te dagen met nieuwe toepassingen te komen en de opzet van een veel bredere, wellicht 

landelijke Community of Practice om ervaringen met en toepassingen van biobased en circulaire 

materialen met elkaar te delen. Een zelflerende Community of Practice van welwillenden.  

De provincie kent echter ook haar beperkingen. Duidelijk is dat elke gemeente haar eigen beleid 

voert als het gaat over biobased en/of circulair en de inkoop daarvan. De provincie heeft daar geen 

directe invloed op. Wat in deze opdracht het afgelopen anderhalf jaar wel heel duidelijk is geworden, 

is dat de rol van de provincie als onafhankelijke facilitator heel stimulerend kan zijn. Door heel actief 

verbindingen te leggen en die ook energiek te blijven voeden, is het stimulerend en lerend netwerk 

ontstaan waar iedereen in eigen snelheid en dynamiek kan opereren en waar de richting altijd 

voorwaarts in plaats van achterwaarts is. Gebleken is dat deze helpende hand die de Provincie 

uitgestoken heeft, door gemeenten graag wordt aangenomen. Het schort bij de ‘ambtelijke 

gemeentelijke leden’ van de community van welwillenden namelijk niet aan ambitie of daadkracht, 

maar wel aan capaciteit in tijd, energie en middelen om hun biobased en/of circulaire doelen te 

bereiken. Daar zit het grootste winstpunt van de interventie die middels deze opdracht is gepleegd.  

 

RVO / PIANOo 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  en PIANOo (expertisecentrum aanbesteden) hebben 

een faciliterende rol in deze Green Deal. Vanuit hun landelijke rol is er zicht op de ontwikkelingen op 

biobased en circulair gebied bij gemeenten. Carla Dekker van RVO / PIANOo onderkent, ook bij deze 

Green Deal, dat we nog steeds in de pilotfase zitten. De uitdaging schuilt in het opschalen naar 

grootschalige toepassingen en structurele projecten. Deze Green Deal biedt daar, dankzij deze eerste 

fase, alle mogelijkheden toe. Gemeenten komen mede dankzij de uitvoering van deze opdracht in 

beweging en dat is een belangrijk winstpunt. Op deze manier ontwikkelt de vraagkant (overheden) 

zich en dat stimuleert de aanbieders (bedrijfsleven) om door te ontwikkelen. In de huidige markt is 

de kleinschaligheid namelijk nog steeds een nadeel. Biobased producten zijn veelal niet heel ruim 

beschikbaar en bovendien nog duurder. Dat patroon moet doorbroken worden. De rol van de 

provincie als opdrachtgever in deze Green Deal is hier cruciaal in geweest. De methode magneet 

leent zich bij uitstek om bewustwording en urgentie te creëren bij overheden. RVO en PIANOo gaan 

de opgedane ervaring en kennis van deze Green Deal breder delen met andere stakeholders. 

Daarnaast treedt RVO op als opdrachtgever voor een vervolg op deze provinciale opdracht. Het heeft 

de opdracht verstrekt om vanuit deze Green Deal een bredere Community of Practice op te zetten 

die gericht is op integrale projecten met een meer structureel karakter. Deze opdracht wordt in het 

eerste kwartaal van 2018 uitgevoerd.  

 

Centre of expertise Biobased Economy (CoeBBE) 
De rol van het CoeBBE is in deze fase van de Green Deal beperkt gebleven tot monitoring van de 

Green Deal en het zoeken naar de juiste aansluiting met de verschillende programma’s. Op 16 



15 
 

november 2017 heeft het CoeBBE in samenwerking met deze Green Deal een Green Meeting 

georganiseerd. Het doel is om van hieruit twee meerjarige projecten op te zetten, een RAAK-mkb en 

een RAAK-Publiek. De regeling RAAK-mkb bevordert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en 

hogescholen. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de 

vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd. 

Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het 

onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger 

beroepsonderwijs. 

De regeling RAAK-publiek bevordert de samenwerking tussen hogescholen en het beroepenveld van 

hbo-professionals die werkzaam zijn in de publieke sector. De samenwerking is gericht op 

kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het beroepenveld wordt in 

netwerken van hogescholen en het beroepenveld onderzoek uitgevoerd.   

Op deze wijze worden opgedane kennis en ervaringen niet alleen structureel en duurzaam in de 

praktijk (bedrijfsleven en overheid) maar ook in het onderwijs verankerd.  

 

Bijvangsten 
Buiten de doelstellingen die benoemd zijn in de verstrekte opdracht, zijn de ‘bijvangsten’ aanzienlijk. 

Onderstaand een summiere opsomming. Onder het kopje ‘Vervolg’ verderop in deze rapportage 

wordt hier verder op ingegaan. 

 Waterpoort (gebied West-Brabant en Oost-Zeeland) onderzoekt de mogelijkheid om 

biobased rustplaatsen te ontwikkelen ism bedrijfsleven. 

 Culemborg; ontwikkeling woonwijk met 1200 woningen. De eerste contacten zijn gelegd via 

gemeenteraadslid Rinske van Noortwijk 

 RVO: opzetten van een CoP gebruik biobased materialen in de openbare ruimte 

 Biobased inkopen geagendeerd bij de Biobased Delta via CoeBBE 

 Rabobank Hart van Brabant gesprek geweest om deze Green Deal op enige manier in te 

passen in de landelijke circulaire agenda van de Rabobank. 

 Stichting MOED heeft -mede door de initiatieven die binnen deze Green Deal zijn genomen- 

een  parttime Manager biobased projecten aangesteld. 

 CoeBBE in samenwerking met deze Green Deal: opstart RAAK-mkb en RAAK-Publiek 

 Green Deal is geagendeerd in het bestuurlijk netwerk van de B5, waarmee nieuwe 

gemeenten worden bereikt 

 Bedrijfsleven is direct en indirect betrokken bij deze Green Deal. Bedrijven die inmiddels 

direct of indirect een rol vervullen zijn Heijmans Infra BV, Gebr. Van den Berk 

Boomkwekerijen BV, Rabobank Hart van Brabant, Dura Vermeer, Brouwers 

Groenaannemers, BTG Biomass Technology Group B.V, Rob Denissen, Groeibalans, 

Millvision, HAS Den Bosch 

 Deze Green Deal is in samenwerking met het CoeBBE aangemeld als icoonproject voor de 

Circular Awards in de week van de Circulaire Economie in februari 2018 
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Kennisborging en -deling 
Het delen van opgedane kennis en ervaringen vormt een belangrijk onderdeel van deze opdracht. 

Buiten veel formele en informele meetings zijn er twee brede bijeenkomsten gehouden en 

georganiseerd. De eerste is gehouden op 31 mei 2017 waarbij een brede delegatie te gast was op het 

provinciehuis in Den Bosch. Tijdens deze meeting is door overheden, kennisinstellingen en 

bedrijfsleven aan de hand van de methode Magneet gekeken naar belemmeringen en kansen. In 

kleine groepen zijn thema’s uitgewerkt en de uitkomsten zijn met elkaar gedeeld. Verder speelde het 

bouwen van en uitbreiden van het netwerk een belangrijke rol. Het verslag van deze bijeenkomst is 

opgenomen in bijlage 2.  

 

 

Foto’s: Tijdens de Brede bijeenkomst op 31 mei 2017 op het Provinciehuis is door de aanwezige 

personen veel kennis gedeeld.  

 

Op 16 november 2017 is in samenwerking met het CoeBBE een Green Meeting georganiseerd op 

Avans Hogeschool in Tilburg. Tijdens de ochtendsessie is door de betrokken partijen bij deze Green 

Deal dieper ingegaan op het vervolg na deze opdracht. Daaruit is ondermeer de wens voor de opzet 

van een (landelijke) Community of Practice naar voren gekomen. In het middagprogramma is met 

een bredere groep gediscussieerd over hoe het CoeBBE bij kan dragen aan een verdere versnelling. 

Dit vormt de aanleiding om het RAAK-mkb en RAAK- Publiek traject op te starten. Het verslag hiervan 

is opgenomen in bijlage 3. 

 PIANOo heeft naar aanleiding van deze bijeenkomst een artikel gepubliceerd op haar website. Dit 

artikel is integraal overgenomen in het hoofdstuk ‘Publiciteit’.  
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Publiciteit 
Vlak na de ondertekening van de Green Deal verschenen in de periode april / mei 2016 publicaties 

hierover in de vakbladen Tuin&Landschap, Stad + Groen, Stedebouwkundigearchitectuur.nl  

 

Het biobased planten van bomen in januari 2017 in de gemeente Tilburg heeft de volgende online 

publicaties opgeleverd: 

http://www.tuinenlandschap.nl/nieuws/4464-bomen-aangeplant-met-biobased-materialen 

http://www.deboomkwekerij.nl/nieuws/4822-bomen-aangeplant-met-biobased-materialen  

http://www.groenvandaag.nl/tilburg-plant-de-eerste-biobased-bomen/ 

http://www.dolmanslandscaping.com/home/nieuws/bomen-op-biobased-wijze-geplant 

http://www.boomzorg.nl/nieuws.asp?id=19-16020 

https://milieuwaternb.nl/samenwerken/marktplaats+groene+groei/688421.aspx 

Tevens verscheen in het Brabants Dagblad van 20 januari 2017 onderstaand artikel: 

 
 

Andere on- en offline publicaties waren: 

https://www.coebbe.nl/nieuws/magnetische-werking-van-de-green-deal-biobased-producten-voor-

de-openbare-ruimte  

http://www.greendeals.nl/magnetische-werking-van-de-green-deal-biobased-producten-voor-de-

openbare-ruimte/  
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Naar aanleiding van de bijeenkomst op 16 november 2017 heeft PIANOo  (expertisecentrum 

aanbesteden voor overheden) onderstaande publicatie op haar website geplaatst 

(https://www.pianoo.nl/gebruik-biobased-materialen-van-pilot-naar-mainstream-verslag-16-

november-2017)  

Gebruik biobased materialen: van pilot naar mainstream - verslag 16 

november 2017 

Partijen in Noord-Brabant lijken een oplossing gevonden te hebben om het inkopen van biobased 

materialen in de openbare ruimte van de grond te krijgen. Breda, Tilburg, Eindhoven, Bergen op Zoom en 
de Provincie werken samen met enkele bedrijven in de Green Deal Stimuleren biobased producten in de 
openbare ruimte. Doel van de Green Deal was het realiseren van 5 pilots. In de Community of Practice op 

16 november 2017 in Tilburg werden de tips en trics uitgewisseld. 

Met nog 1,5 jaar te gaan heeft de Green Deal al 21 pilots gerealiseerd en zijn sommige producten zelfs al 
standaard opgenomen in het interne inkoopproces. De producten variëren van boomankers, fietsroutebordjes, 
fietsenstalling, maaibeschermers en kratten voor waterplanten. En het enthousiasme neemt alleen maar toe. 

Actie 
De kern van het succes: zoek de energie, houd het klein en begin gewoon. In de praktijk betekent dit dat er op 
alle niveau's wordt gewerkt aan bewustwording, samenwerken - en dus niet wachten op elkaar - en actie. Dit is in 
het kort de methode Magneet, bedacht en in praktijk gebracht door twee bevlogen ondernemers, Vincent van 
Rijsewijk (SOOH) en Bert van Vuuren (Natural plastics). 

Methode Magneet  op greendeals.nl 

Inspanningen leiden tot resultaat 
Soms leiden de inspanningen van de bewustwording van ambtenaren vanzelf tot resultaat. Bergen op Zoom 
vraagt uitsluitend nog om kratjes van biologisch afbreekbaar materiaal voor waterplanten, zonder dat de 
duurzaamheidscoordinator hiervan wist. Een voorbeeld dat Breda overigens onmiddellijk heeft overgenomen. 
Tilburg heeft dankzij de Green Deal het 'geen bomen kappen om bomen te planten' concept omarmd en neemt 
biobased grondankers standaard in de bestekken op. 

Creativiteit 
Het gaat niet altijd vanzelf. Zo blijft het lastig over Total Cost of Ownership te praten als de budgetten en 
afdelingen van de projecten en onderhoud sterk gescheiden blijven. Soms vraagt het enige creativiteit om zaken 
te realiseren. Zo gaf een van de gemeentes toe, werd biobased in een bestek opeens opgeschreven als 
biodiversiteit omdat dit beter paste binnen het eigen beleid. Een enkele gemeente heeft een apart budget 
beschikbaar voor de eventuele meerkosten van een biobased inkoop. Toch is iedereen het erover eens, 
uiteindelijk moeten biobased producten net als andere producten gewoon in de overweging worden 
meegenomen. Plaatsen we een betonnen bank, een biobased composietbank of een bank van beton met 
olifantengras? En wat gebeurt ermee na de einde levensduur? 

Aannemers 
Aannemers kunnen ook een belangrijke rol spelen. Als zij weten wat er leeft bij overheden - wat is echt belangrijk 
en welke projecten komen er aan - dan kunnen ze hier actief op reageren. Door opdrachtgevers te wijzen op 
circulaire en biobased alternatieven liefst nog voor de aanbesteding op papier staat en daarnaast actief de markt 
af te speuren naar nieuwe producten of concepten. 

Grote stappen 
Met nog 1,5 jaar te gaan, gaan de partijen nu op zoek naar grotere projecten bij de deelnemende 
overheden.  Daarbij werken ze aan een groter integraal project dat toepasbaar is voor elke deelnemer. Het van 
elkaar leren en ervaringen met elkaar delen speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast kijken ze samen met 
PIANOo en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op welke manier dit soort samenwerkings- of 
leerkringen verder uit zijn te rollen. Dat is nodig om grote stappen te maken. 

Positief 
Van Rijsewijk en Van Vuuren zijn, door hun opgedane ervaring in deze Green Deal, positief en hopen meer van 
dergelijke samenwerkingen op te kunnen zetten. Zij zien dat steeds meer overheden interesse hebben in 
biobased inkopen en dat niet alleen vanuit milieu-oogpunt. Vaker is de regionale economische ontwikkeling 
leidend. En dat is een sterke drijfveer. 

 

In het personeelsmagazine Plein van de Gemeente Tilburg is in het najaar van 2017 onderstaand 

artikel verschenen. Hierin legt Mart Hoppenbrouwers van Dolmans Landscaping uit wat zijn 

drijfveren zijn om biobased materialen te gebruiken en hoe deze Green Deal daarbij helpt.  



19 
 

 

 
Foto: Publicatie in Plein, het personeelsmagazine van de gemeente Tilburg, najaar 2017. 
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Resultaten 
In de opdrachtverstrekking van de Provincie Noord-Brabant van 2 december 2016 wordt een aantal 

beoogde resultaten uit deze opdracht benoemd. Onderstaande worden deze puntsgewijs benoemd 

en beoordeeld in hoeverre deze zijn bereikt: 

Realisatie living lab / proeftuin  
waarin op verschillende plaatsen en toepassingen ervaringen en kennis is opgedaan in de 

openbare ruimte ondermeer door experimenten met natuurlijke materialen. De volgende 

toepassingen zijn gerealiseerd: 

Bergen op Zoom 

 Biobased trap Halsteren 

 Biobased oevervegetatiebescherming (‘kratjes’) Anton van Duinkerkenpark 

 Biobased bankjes Anton van Duinkerkenpark + aanplant Olifantsgras 

 Biobased boomankers Potlodenlaan 

 Biobased afscherming viaduct A58 

 Biobased paaltjes langs de (fiets)Route van de Turf  

 Biobased fietsnietjes (in ontwikkeling bij het Biopolymeren Applicatiecentrum (BAC)) 

 Biobased verkeersborden (in ontwikkeling)  

 

Tilburg 

 Aanplant bomen op bedrijventerrein Loven 

 Bee-o-based maaibeschermers 

 Start haalbaarheidsonderzoek Bokashi (biomassa inzetten om gesteldheid, 

vochtvasthoudend vermogen en CO2 opname van bodem te verbeteren plus 

onkruiddruk te verlagen) 

 Opstart cursus ‘biobased en circulair’ voor medewerkers  

 Verankering in het bestuurlijk netwerk Brabantstad Duurzaamheid 

 

Eindhoven, High tech campus: 

 Biobased bomen planten 

 Bee-o-based maaibeschermers 

 Meekijken met haalbaarheidsonderzoek Bokashi in Tilburg 

 

Breda: 

 Biobased aanplanten bomen is standaard opgenomen in bestekken 

 Aanvraag ingediend voor ontwikkel budget biobased/ circulair om versnelling te 

realiseren 

 Schaduwplan voor De Nieuwe Mark waarin biobased en circulair een belangrijke rol 

spelen 

 Nieuw te plaatsen kratten voor waterplanten zijn biobased 

 Wil graag meekijken met Bokashi onderzoek Tilburg (via B5?) 

 Ontwikkeling biobased infill voor sportvelden (ter vervanging van autobanden 

granulaat) 

 

Waterpoort:  

 Ontwikkeling biobased rustplaatsen ism bedrijfsleven. 
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Gevolgen voor inkoop- en bestekbeleid binnen de gemeenten 
Middels de methode Magneet is duidelijk geworden dat bewustwording door de hele 

organisatie noodzakelijk is om inkoopvoorwaarden aan te passen. Iedere gemeente werkt op 

een andere manier en dat vraagt dus om maatwerk per gemeente. De verbinding tussen 

beleidsmakers, planning, inkoop en uitvoering is niet altijd even logisch. Deze opdracht heeft 

inzichtelijk gemaakt dat inkopers gebaat zijn bij ‘hapklare brokken’. Dus standaard 

bestekteksten, productomschrijvingen en specificaties van biobased producten helpen 

inkopers om de uitvraag aan te passen. Binnen de gemeente Bergen op Zoom is dit proces 

vergevorderd, in Tilburg en Breda is dit actief opgestart. In Breda is op deze wijze de 

bestektekst voor bomen planten standaard aangepast. Dolmans Landscaping heeft haar rol 

bij het inschrijven op aanbestedingen aangepast van volgend naar adviserend. Dat wil zeggen 

dat ze gemeenten nadrukkelijk wijzen op de biobased mogelijkheden binnen het openbaar 

groen. Vervolgens is het aan de opdrachtgever om hier op te acteren. 

Inzicht in succes- en faalfactoren 
Deze opdracht heeft aangetoond dat de wil om over te schakelen naar biobased en circulair 

absoluut aanwezig is, maar dat bedrijfscultuur, de macht der gewoonten, onbekend maakt 

onbemind en het ontbreken van een breed scale aan biobased materialen obstakels zijn. 

Toch is het begin gemaakt en zijn de eerste ervaringen met veel enthousiasme ontvangen. Ze 

vinden ook navolging. Dat betekent dat er nog een lange weg te gaan is voordat het 

gemeengoed is. Derhalve is het erg belangrijk om de huidige energie en flow te continueren 

en uit te breiden, zodat de community van welwillenden de motivatie en daadkracht blijft 

behouden om echt het verschil te maken en de nieuwsgierig en oplettend blijft voor het 

realiseren van kansen die zich in de toekomst aandienen. 

Kennisontwikkeling en -borging 
De ontwikkelde kennis is middels bijeenkomsten en publicaties met elkaar gedeeld. Dit 

proces gaat ook na afloop van deze opdracht door. Er is, als vervolg op deze opdracht, door 

RVO een aanzet gemaakt tot de oprichting van een community of practice. Daarnaast heeft 

het CoeBBE het initiatief genomen tot de realisatie van twee meerjarige projecten, een 

RAAK-mkb en een RAAK-publiek.  

Kansen voor het Brabantse bedrijfsleven 
Deze Green Deal en specifieker deze opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft tot op 

heden een aantal Brabantse bedrijven getriggerd om zich op biobased en circulair vlak verder 

te ontwikkelen. Direct betrokken zijn Dolmans Landscaping uit Haaren, Heijmans uit 

Rosmalen en  Boomkwekerij Gebr. Van den Berk uit Sint-Oedenrode. Daarnaast zijn er tal van 

bedrijven indirect betrokken. Eén van de uitvloeisels van deze opdracht is de challenge die 

Waterpoort aangaat om het Brabants bedrijfsleven op te roepen te helpen bij de 

ontwikkeling van biobased rustplaatsen. De verkenning hiervoor is inmiddels opgestart. 

Vanuit het RAAK-mkb programma wordt het Brabantse midden- en kleinbedrijf nadrukkelijk 

betrokken. Via de verbinding met Stichting MOED worden bedrijven en overheden 

gestimuleerd om daadwerkelijk biobased en circulaire projecten te realiseren.  

Instrumentarium voor uitrol  
naar andere Brabantse overheden waarvandaan een aanjaagfunctie uitgaat naar andere sectoren en 

partners. 

Door de agendering van deze Green Deal binnen de Biobased Delta en de B5 is het bereik 

zowel inhoudelijk als geografisch behoorlijk opgerekt. Daarnaast is met de oprichting van de 
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Community of Practice verdere kennisdeling en interactie tussen de diverse stakeholders 

geborgd. De Raak-mkb en de Raak-publiek evenals de inzet van Stichting MOED zorgt voor 

een verankering van de effecten. De veelheid aan instrumenten die hiermee ontwikkeld is, 

doet recht aan de diversiteit in vraagstukken en de maatwerk behoeften die bij de 

verschillende Brabantse partijen in de triple helix spelen.  

 

Concluderende slotbijeenkomst  
voor betrokken stakeholders en bijbehorende publiciteit (per pilot en overall) 

De concluderende slotbijeenkomst vormt een vervolg op de bijenkomsten van 31 mei 2017 

en 16 november 2017. Gezien het verloop van het proces, waarbij de oprichting van een 

Community of Practice de vervolgstap is, wordt de concluderende slotbijeenkomst 

gecombineerd met de oprichting van de community of practice. De planning is om deze 

bijeenkomst medio maart te houden. De organisatie hiervoor is opgestart. 
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Vervolg 
De trajecten die bij de genoemde gemeenten, bedrijven en instanties in deze rapportage zijn 

genoemd lopen na afronding van deze opdracht door.  

Het is duidelijk dat de uitvoering van deze opdracht een inktvlekwerking heeft. De volgende 

vervolgtrajecten zijn concreet te benoemen en toe te rekenen als ‘gevolgen’ van deze opdracht in 

het kader van deze Green Deal: 

1. Waterpoort (gebied West-Brabant en Oost-Zeeland) onderzoekt in samenwerking met Green 

Deal partners en andere partijen de mogelijkheid om biobased rustplaatsen te ontwikkelen 

ism bedrijfsleven. Hiervoor wordt in het eerste kwartaal van 2018 een verkenning 

uitgevoerd. 

2. Rijksdienst voor ondernemen (RVO) heeft de initiatiefnemers van deze Green Deal (Bert van 

Vuuren en Vincent van Rijsewijk) de opdracht verstrekt om een Community of Practice op te 

zetten rondom biobased materialen in de openbare ruimte. Het doel is dat gemeenten, 

bedrijven, onderwijsinstellingen en andere stakeholders bij elkaar in de keuken kijken tijdens 

het proces van idee-ontwikkeling tot realisatie. Medio maart wordt hiervoor een aparte 

bijeenkomst georganiseerd. Daarbij wordt nadrukkelijk verder gekeken dan aanjager 

Brabant. 

3. Culemborg; ontwikkeling woonwijk met 1200 woningen. De eerste contacten zijn gelegd via 

gemeenteraadslid Rinske van Noortwijk. Deze gemeente heeft interesse getoond in de 

Community of Practice. 

4. Mede dankzij deze Green Deal is het proces van Biobased inkopen geagendeerd bij het 

kernteam van de Biobased Delta. Daarmee is geborgd dat ook de toepassing van materialen 

(in plaats van alleen de ontwikkeling) onder de aandacht en een bestuurlijk aandachtspunt 

voor overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.  

5. Met de directie van Rabobank Hart van Brabant én Rabobank West-Brabant Noord is een 

gesprek geweest om deze Green Deal op enige manier in te passen in de landelijke circulaire 

agenda van de Rabobank. Dit punt wordt door de Voorzitter van de Raad van 

Commissarissen van de Rabobank Hart van Brabant meegenomen in het landelijk overleg.  

6. Stichting MOED heeft -mede door de initiatieven die binnen deze Green Deal zijn genomen- 

een  parttime Manager biobased projecten aangesteld. Deze heeft als taak biobased 

initiatieven verder door te ontwikkelen en stakeholders hier nauw bij te betrekken.  

7. CoeBBE gaat in samenwerking met deze Green Deal een RAAK MKB en RAAK Publiek 

opzetten. ,,De twee expertisecentra en de Green Deal zoeken aansluiting om verder op te 

schalen. De uitdaging is om vanuit steeds grotere pilots de bovenstroom te vinden: dit 

betekent bijvoorbeeld dat aanbieders samenwerken om met een goed aanbod op een grote 

circulaire uitvraag (portfolio) te kunnen reageren. De expertisecentra van Avans willen de 

opschaling faciliteren door een RAAK MKB dan wel RAAK Publiek project op te zetten en zien 

de green meeting van 16 november 2017 als een eerste aanzet voor vraagarticulatie. De 

volgende stap is om potentiële partners te vinden en samen met hen de onderzoeksvragen en 

aanvraag verder uit te werken. Wij zullen u binnenkort benaderen met de vraag of u wilt 

participeren in een langer lopend project rond de thema’s en vragen die in dit verslag zijn 

opgenomen. U krijgt dan informatie over wat participatie inhoudt en wat het u en ons kan 

opleveren. Dit moet leiden tot een werkbijeenkomst eind januari 2018 waarin de aanvraag 

voor het project wordt voorbereid tot een RAAK MKB dan wel RAAK Publiek project dat in het 

najaar van 2018 van start gaat. De bedoeling van het project is om interventies te doen die 

opschaling van duurzame oplossingen voor inrichting van de openbare ruimte mogelijk 

maken.” 
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8. Via Eward Heijmans van de Provincie Noord-Brabant én Robert Kint, ambtenaar bij de 

gemeente Tilburg is deze Green Deal geagendeerd in BrabantStad, in het bijzonder het 

Vakoverleg Duurzaamheid. Dit leidt tot extra bestuurlijke aandacht waardoor ook  andere 

Brabantse gemeenten bereikt worden.  

9. Via diverse initiatieven die uit deze Green Deal voortkomen, worden nieuwe partijen direct 

en/of indirect betrokken bij deze Green Deal. Partijen die inmiddels direct of indirect een rol 

vervullen zijn Heijmans Infra BV, Gebr. Van den Berk Boomkwekerijen BV, Rabobank Hart van 

Brabant, Dura Vermeer, Brouwers Groenaannemers, BTG Biomass Technology Group B.V, 

Waterschap De Dommel, Rob Denissen, Groeibalans, Millvision en HAS Den Bosch. 

10. De connectie met GreenTech Park Brabant te Boxtel is gemaakt. Dit is een belangrijke 

verbinding voor het delen van praktische kennis over de verwaarding van biomassa in de 

praktijk voor overheden, kennisinstellingen en bedrijven.  

11. Deze Green Deal is in samenwerking met het CoeBBE aangemeld als icoonproject voor de 

Circular Awards in de week van de Circulaire Economie in februari 2018. 
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Quotes interviews 
In de maanden november en december 2017 zijn er met de betrokken stakeholders interviews 

gehouden over het verloop en de impact van deze Green Deal tot op heden. De volgende personen 

zijn geïnterviewd: 

 Bert van Vuuren, directeur / eigenaar Natural Plastics 

 Mart Hoppenbrouwers, regio en -innovatiemanager Dolamns Landscaping Group 

 Dietmar Lemmens, Projectmanager Economic Affairs gemeente Bergen op Zoom 

 Maaike Paulissen, Beleidsmedewerker klimaat en circulaire economie en Robert Kint 

-Coördinator Circular economy and sustainability bij de gemeente Tilburg 

 Douwe-Frits Broens, Portfoliomanager Research bij het Centre of expertise Biobased 

Economy (Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland) 

 Carla Dekker, Projectmanager Biobased Inkopen PIANOo, Expertisecentrum 

Aanbesteden 

 Eward Heijmans, Expert circulaire economie bij de Provincie Noord-Brabant 

De uitwerking van de interviews worden op verzoek verstrekt door de auteur van deze rapportage. 

Onderstaande een overzicht van de belangrijkste quotes. 

Bert van Vuuren, Natural Plastics: 

 ,,Mijn missie is om de buitenruimte te verduurzamen. Dit helpt mij enorm.” 

 ,,Deze Green Deal stimuleert me om biobased verder door te ontwikkelen. De relatie met de 

overheid zoals die nu loopt, stimuleert. Het biedt perspectief en dat zoek je als ondernemer.” 

 ,,De methode Magneet is de sleutel die we nodig hadden om over te gaan van praten naar 

doen. Mijn producten werden namelijk wel herkend maar niet gebruikt door overheden.” 

 ,,Deze Green Deal heeft er mede voor gezorgd dat ik door de Valley of Death ben gekomen.” 

 ,,Ik heb helaas ook weer gezien dat er door gemeenten nog veel aanbesteed wordt op prijs. 

De eerlijke prijs wordt gevormd door de economische, maatschappelijke en ecologische 

kosten. Eigenlijk is het onethisch hoe het nu nog gaat.” 

 ,,Bij gemeenten moet meer gedaan worden met minder mensen. Daardoor ontbreekt de tijd 

om verder te kijken hoe het anders en duurzamer kan. Er is heel weinig tijd om nieuwe 

kennis op te doen of te vernieuwen. Dat hoort niet tot de kerntaak. Dat maakt het lastig om 

zaken te veranderen.” 

 ,,Als overheden hun ambities uitspreken en daar ook acties aan koppelen, dan komt de 

versnelling op gang. Van ambitie naar actie. Deze Green Deal zorgt voor dat sneeuwbaleffect 

zowel naar overheden als het bedrijfsleven toe.” 

 ,,Wat nu nodig is, is het verankeren van de biobased gedachte!” 

 

Mart Hoppenbrouwers, Dolmans Landscaping: 

 ,,PR technisch is deze Green Deal voor ons heel erg goed.” 

 ,,Biobased en circulair is gaan leven binnen ons bedrijf. Intern wordt het omarmd.” 

 ,,Eerst konden we ons onderscheiden met het biobased boomanker. Deze Green Deal zorgt 

ervoor dat ook andere partijen deze zijn gaan gebruiken. Dat betekent dat we meer en meer 

moeten gaan innoveren om de concurrentie voor te blijven. Dat stimuleert natuurlijk.” 

 ,,Ondanks de samenwerking binnen de Green Deal heb ik toch het gevoel dat we nog op 

eilandjes werken. Dat kan beter door eerder in een proces van ontwerp of aanbesteding 

overleg te hebben.” 
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 ,,We hebben biobased materialen toegepast in bestaande werken. Dan is het niet moeilijk 

om het erdoor te krijgen. De meerkosten hebben we in een aantal gevallen zelf gepakt. Niet 

elke opdrachtgever wil er extra voor betalen.” 

 ,,Mijn advies is om de stap te maken van losse pilots naar integrale projecten. Echt samen 

een biobased en circulair werk maken van idee tot realisatie. Het momentum daarvoor is er 

nu.” 

 

Dietmar Lemmens, Bergen op Zoom: 

 ,,Interne bewustwording is enorm belangrijk. Dat vasthouden is minstens zo belangrijk. We 

moeten dus blijven investeren om duidelijk te maken wat de biobased economy ons kan 

brengen.” 

 ,,Er ligt nog veel werk. Wat we nu gedaan hebben is mooi, maar relatief klein. We moeten nu 

de stap maken naar grotere complexere werken.” 

 ,,Je hebt iedereen nodig. Niet alleen de budgetbeheerders, ook inkopers en andere 

betrokkenen. Door verloop van personeel moet je blijven investeren. We willen biobased 

bijvoorbeeld verwerken in het inwerkprogramma.” 

 ,,De Green Deal heeft ons veel opgeleverd. Voornamelijk een breder netwerk en nieuwe 

contacten.” 

 ,,We zijn ons ervan bewust geworden dat we zelf heel veel kunnen doen. We kunnen de 

randvoorwaarden op orde brengen en zaken zelf via onze inkoop regelen.” 

 ,,Communicatie is heel belangrijk. Door bij een biobased paaltje of bankje een bordje te 

plaatsen gaat het ook bij burgers leven. Zo maak je die ook bewust.” 

 ,,We doen kennis op door te experimenteren en onze neus te stoten. Zo groeien we.” 

 ,,Het zou heel erg goed zijn om het MBO veel beter bij deze biobased ontwikkelingen te 

betrekken. Zij zijn de makers van morgen.” 

 

Maaike Paulissen en Robert Kint, Tilburg: 

 ,,Wij als gemeente willen van alles maar hebben geen capaciteit. Dat brengt onvrede, het zat 

vast destijds. De interventie van deze Green Deal kwam daarom precies op tijd.” 

 ,,We weten ook niet hoe het moet. Daarom volgen we de aanpak: we gaan aan de slag en 

zien later wel hoe het uitpakt. Daar leren we van.” 

 ,,Zonder deze Green Deal zouden de bomen op Loven niet biobased zijn gepland. Het mooie 

bij onze aannemer Dolmans Landscaping (Mart Hoppenbrouwers) is dat hij voortaan al voor 

de aanbesteding aangeeft dat hij alleen biobased wil planten. Dat is een mooie verandering.” 

 ,,De transitie naar de biobased en circulaire economie is een marathon, geen sprint. Dat 

moeten we ons beseffen.” 

 ,,De pilots in Tilburg hebben een deuk in een pakje boter geslagen. Dit soort voorbeelden, 

ook bij andere gemeenten, brengt ons naar het next level.” 

 ,,Het was fijn om bij de Green Deal meeting op 31 mei te zijn. Hier hebben we geleerd 

wanneer je het beste binnen kunt komen in het bedrijfsleven, hoe je ze kunt triggeren.” 

 ,,Ook onze collega’s willen echt meer gaan werken met biobased, maar ze weten er te weinig 

van. Ze hebben te weinig tijd om zich erin te verdiepen en daardoor kiezen ze voor het 

bekende.”  

 ,,Het mooiste zou zijn als je een kant-en-klaar plan zou hebben dat je aan iedereen binnen de 

organisatie kunt geven. En dit dan geschreven in uitvoeringstaal. Hapklare brokken waar 

iedereen mee vooruit kan.” 

 ,,De hele keten moet mee. Een actieve markt zorgt voor een actieve opdrachtgever. Kom met 

een goed idee en we gaan kijken wat we ermee kunnen.” 
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 ,,Het zou mooi zijn als we de kleinere randgemeenten meekrijgen in de biobased gedachte. 

Hapklare brokken helpen daarbij.” 

 ,,We willen in een vervolg hierop naar een integraal biobased / circulair project toe waar we 

met alle partijen van begin af aan tafel zitten.” 

 

Douwe-Frits Broens, CoeBBE: 

 ,,We spelen met de gedachte om een Masterclass Biobased Inkopen op te zetten.” 

 ,,We moeten werken aan learning communities, ontdekken waar de kennisbehoefte zit. Daar 

kunnen we op inspelen.” 

 ,,Per gemeente is de inkoopprocedure weer anders.” 

 

Carla Dekker, PIANOo: 

 ,,Het blijkt dat we met biobased inkopen nog steeds in de pilotfase zitten. Dat geldt ook voor 

circulair. Ik had gehoopt dat we verder zouden zijn.” 

 ,,Een nadeel is dat het allemaal nog niet echt groots beschikbaar is. En biobased is vaak 

duurder. Je moet een goede manier vinden om de uitvraag zo te doen, om precies te krijgen 

wat je wilt. En je mag bij aanbestedingen niet naar één product toeschrijven.” 

 ,,Bij de inkoop van innovaties – ook biobased- is risicomanagement heel belangrijk.” 

 ,,Een tip: zorg bij de volgende projecten dat er bij de aanbesteding altijd ruimte is om iets te 

kunnen vervangen. Mocht er materiaal zijn dat verbeterd is, dan kun je dat gebruiken. Zo 

sluit je verbeteringen op basis van voortschrijdend inzicht niet uit.” 

 ,,Ik ben blij verrast dat met deze Green Deal en de methode Magneet, wat eigenlijk een heel 

eenvoudige methode is, de overheden in beweging zijn gekomen.” 

 ,,Het is lastig om goede biobased voorbeelden te vinden. Dankzij deze Green Deal worden 

deze aangereikt.” 

 ,,Met de Green Deal zijn er meer mensen in het netwerk gekomen en daar kun je makkelijk 

informatie bij opvragen.” 

 ,,In deze fase was de provincie een betere investeerder dan RVO. Met de uitkomsten gaan 

we als PIANOo wel aan de slag.” 

 ,,We moeten nu gaan zorgen voor opschaling. De Community of Practice is daar een mooi 

instrument voor. De uitdaging is hoe we het in een goede aanbesteding gaan zetten.” 

 

Eward Heijmans, Provincie Noord-Brabant: 

 ,,Het was nodig om van papieren plannen naar werkelijke uitvoering te komen. Als er geen 

energie op zat, dan was er veel minder gebeurd. Het nemen van ‘eigenaarschap’ hierin is 

belangrijk geweest. Door capaciteit vrij te maken, hebben we veel meer bereikt.” 

 ,,We zitten inmiddels met kwekers, aannemers, bouwbedrijven en banken aan tafel. Het 

gezelschap wordt steeds breder. Dat zijn spin-offs van deze Green Deal.’ 

 ,,Iedereen heeft intern ook een proces te gaan. Het is belangrijk om de fases en 

omstandigheden te duiden om het juiste momentum te creëren.” 

 ,,Het effect van deze Green Deal is prachtig. Het levert een heel mooi netwerk. De 

paddenstoel is hiervan een mooie metafoor. De vrucht zie je alleen, maar onder de grond 

wemelt het van de verbindingen tussen allerlei organismen.” 

 ,,Het heeft veel belangrijke ‘bijvangsten’ opgeleverd. In gemeenten, bij bedrijven en 

organisaties gebeurt veel. Deze komen samen, waardoor er nieuwe ‘communities’ ontstaan.” 

 ,,Je merkt dat al die mensen die inmiddels bij deze Green Deal betrokken zijn intrinsiek 

gemotiveerd zijn. Er is een niet te stoppen drive losgekomen. Het is een hele krachtige 

‘community van welwillenden’ met een aantrekkingskracht op anderen geworden.” 
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 ,,Even was ik bang dat het qua producten bij alleen biobased boomankers bleef. Gelukkig is 

er veel meer teweeg gebracht. Het boomanker fungeerde als breekijzer.” 

 ,,Als provincie hebben we geen invloed op het inkoopbeleid van gemeenten. We kunnen 

daarom geen voorschriften leveren, maar wel inzichten en een stimulerend kader.” 

 ,,De methode Magneet helpt je inzichtelijk te maken in welke fase je zit. Zo kun je bekijken 

en benoemen hoe en wanneer je het beste kunt reageren.” 

 ,,Na dit eerste anderhalf jaar is het belangrijk om door te pakken en andere gemeenten , 

overheden en partijen erbij te betrekken. Zo moeten de we opgedane kennis en ervaring ook 

daadwerkelijk benutten en voor anderen toepasbaar maken. Raadpleeg de provincie dus 

gerust, graag zelfs.” 

 ,,De provincie is een onpartijdige en een onafhankelijke partij. Zo kunnen we de optimaal 

vanuit ons Brabants DNA de rol spelen van verbinder, samenwerkingsverbanden opzetten, 

werken in de triple helix en zo actief bijdragen aan de realisatie van de biobased en circulaire 

economie.” 

 

Naschrift: 

Projectleider V. van Rijsewijk startte deze opdracht als eigenaar van PEP Business Creators BV. 
Gedurende de looptijd van het project heeft Van Rijsewijk zijn bedrijfsactiviteiten onder PEP beëindigd 
en heeft een aandelenoverdracht plaatsgevonden. Dit vond plaats onder de afspraak om de 
werkzaamheden voor de Green Deal vanuit zijn nieuw opgerichte onderneming, SOOH vof, voort te 
zetten. 

  



29 
 

Bijlagen 
Bijlage 1: Verslag Bijeenkomst GD 28-6-2016 

Bijlage 2: Wrap up bijeenkomst 'Green Deal C-199 onderweg' 10-5-2017 

Bijlage 3: Verslag Green Meeting - 16 november 2017 

Bijlage 4: Green Deal C-199 ‘Stimuleren van biobased producten voor de openbare ruimte’ 

Bijlage 5: Artikel: MAGNEET vergroot aantrekkingskracht om het samen te doen 
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