
Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren 
is een lokaal netwerk van inwoners, 
ondernemers, scholen, ambtenaren, 
politici en maatschappelijke 
organisaties met als doel binnen Gooise 
Meren sneller te verduurzamen. Neem 
contact met ons op als je mee wil doen, 
je bent van harte welkom. Wil je op 
de hoogte blijven van lokaal nieuws over duurzaamheid? Bezoek onze website en 
schrijf je in voor de nieuwsbrief. Ook zijn we te volgen op LinkedIn, Facebook en 
Instagram. Graag tot ziens!

Ynske Betlem: ‘Grondstoffen en materialen 
zijn niet eindeloos beschikbaar’
GOOISE MEREN - Ynske Betlem 
zet zich volledig in voor een 
wereld waarin hergebruik en 
geen verspilling de standaard is. 
‘Ik wil vooral lokaal kijken wat ik 
hierin kan betekenen. Mijn liefde 
zit echt in het opnieuw gebruiken 
van materialen en het zo zuinig 
mogelijk omgaan met spullen. 
Grondstoffen en materialen 
zijn immers niet eindeloos 
beschikbaar. 

Zo heeft Betlem aansluiting 
gevonden bij ons netwerk waar 
ze als kwartiermaker Circulaire 
Economie samenwerkt aan het 
Bottom-up Actieprogramma Circulair 
Ondernemen (BACO). ‘Initiatieven 
voor hergebruik of die verspilling 
van spullen en materialen tegen 
gaan, helpen wij graag verder door 
te groeien. Deze initiatieven komen 
veelal vanuit de gemeenschap. Daarbij 
zoeken we de samenwerking met de 
gemeenten en de Regio om de impact 
groter te maken.’

Volgens haar zijn er veel kansen 

wanneer we anders met grondstoffen 
omgaan. ‘Bijvoorbeeld in de 
bouwsector. Zo bestaat er circulair 
beton en kan hout uit slooppanden 
opnieuw worden gebruikt in de bouw. 
Je kan de stratenmaker vragen 
straatstenen te hergebruiken. In de 

huidige situatie worden deze vaak nog 
weggegooid, maar waarom zou je de 
opdracht niet aanpassen en werken 
met stenen die er al lagen? Daarmee 
hoeft je geen nieuwe stenen te maken 
en maak je direct impact.’
Ynske kijkt ook verder: ‘Horecazaken 

en winkels maken nu kosten om 
hun afval af te voeren. Daarnaast 
leveren andere vrachtwagens spullen 
bij hen af. Wij denken dat hier nog 
veel winst te halen is. In Hilversum 
start de goederenhub waar, na 
afleveren van goederen, het karton 
bijvoorbeeld wordt meegenomen door 
de Tomingroep en in Hilversum ook 
direct in de persen verwerkt. Ze merkt 
ook op dat iedere winkelier zijn eigen 
afvalstroom heeft waardoor vaker op 
een dag verschillende vrachtwagens 
langsrijden. ‘Ik wil weten of je dat 
ophalen kan combineren zodat er 
minder transportbewegingen zijn. En 
hoe het opgehaalde afval als nieuwe 
grondstof in onze eigen buurt opnieuw 
gebruikt kan worden. Dat scheelt in 
ritten, in kosten en gaat verspilling 
tegen.’

Het BACO-team kijkt actief naar wat 
er nu in de regio speelt en waar winst 
te behalen is. Mensen met circulaire 
ervaring die zich willen aansluiten 
nodigen wij van harte uit om mee te 
denken. Aanmelden kan via Samen 
Sneller Duurzaam Gooise Meren.’ 

Lokale marktplaats 
kinderspullen breidt uit
Goed nieuws voor Muiden en Muiderberg. Famfam.nl
opgezet door de Bussumse Sabine Ottervanger, breidt uit 
naar Muiden en Muiderberg. Koop en verkoop gemakkelijk 
kinderspullen in je eigen buurt en geef het een tweede leven.

Zwembad De Zandzee verwarmen met zonnepanelen 
en verkeersborden maken van suikerriet
Gemeente steeds actiever met circulair inkopen
BUSSUM – Op ons gemeentehuis 
wordt niet alleen veel over 
circulair en duurzaam inkopen 
gesproken, er worden ook heel 
wat stappen gezet. De ambities 
zijn hoog en de eerste spannende 
resultaten zijn al te zien. Esther 
Sluis-Thiescheffer en Marjolijn 
Guijt zitten hier namens de 
gemeente bovenop en melden 
dat Gooise Meren al een echte 
voorloper is. 

Sluis is de afgelopen jaren helemaal 
in het onderwerp gedoken. Ze zit 
in stuurgroepen, brainstormt met 
de Metropoolregio Amsterdam en 
kijkt overal om zich heen om goede 
ideeën op te doen. Want, zo zegt ze, 
‘Je kan een hoop van elkaar leren en 
hoeft niet zelf het wiel opnieuw uit 
te vinden’. Sluis wil zoveel mogelijk 
circulair inkopen en heeft daarvoor 
een actieplan gemaakt met concrete 
stappen. Hiermee kijkt de gemeente 

bij de inkoop naar manieren om de 
effecten op het milieu zo klein mogelijk 
te houden. ‘Ons doel is om in 2030 
alles circulair in te kopen’, zegt Sluis. 
‘Maar we beginnen met 50% in 2025.’

In tal van projecten die de komende 
tijd worden opgeleverd is te zien 
hoe de eerste stappen gezet zijn. 
Guijt geeft als voorbeeld de nieuwe 
sporthal in Muiden. ‘We gebruiken daar 
rubberwood op de binnenkant van de 
wanden in de hal. Dat rubberwood 
komt van rubberbomen die geen 
rubber meer geven. Eigenlijk is het 
afval voor de rubberindustrie maar voor 
de sporthal is het geweldig materiaal.’

Minder beton, meer houtbouw
De gemeente wil ook meer gebruik 
maken van houtbouw in plaats van 
beton. ‘Bij de productie van beton 
wordt cement gebruik en om dat 
te maken komt heel veel CO2 vrij. 
Hout daarentegen slaat CO2 op. We 
passen dit concept ook toe bij de 
brandweerkazerne Muiden die eind dit 
jaar jaar wordt opgeleverd.’
Ook wordt gekeken hoe innovatief met 
grondstoffen omgegaan kan worden. 
Zo kiest de gemeente ervoor om 
nieuwe verkeersborden te laten maken 

door een leverancier die werkt met 
suikerriet. ‘Wanneer de suiker uit het 
riet is gehaald blijft een restproduct 
achter. Een stuk beter voor het milieu 
dan wanneer je aluminium neemt. 
Ook leuk om te melden is dat er een 
test loopt in een buurgemeente om te 
kijken of ze dit ook kunnen doen met 
berenklauw. Een plant die hier veel in 
de omgeving groeit en waar we graag 
vanaf willen.’

Zwembad de Zandzee
Het laatste voorbeeld van circulaire 
inkoop is van het zwembad De 
Zandzee. Om het zwemwater te 
verwarmen is veel energie nodig. 
‘Daarom gaan we de parkeerplaats 
overdekken met een dak vol 
zonnepanelen. Die wekken genoeg 
energie op om het zwemwater te 
verwarmen.’ Sluis meldt tot slot 
dat het circulair inkopen nog niet 
standaard 100% is, maar dat er wel 
steeds meer aandacht voor is. ‘Als er 
tijd is doen we onderzoek en kijken 
we -vooral bij grotere projecten- of de 
opdrachtgever daarin mee wil gaan. 
De komende tijd gaan we bijvoorbeeld 
voor de nieuwbouw op de Emmaschool 
locaties in Bussum kijken in hoeverre 
we circulair kunnen bouwen.’ 

Ynske Betlem zoekt mensen met circulaire ervaring die zich bij de werkgroep 
willen aansluiten.

Bij de nieuwbouw van de brandweerkazerne Muiden wordt veel hout gebruikt 
omdat dit beter is voor het milieu dan beton.

Foto: Architectenbureau Galesloot



Too Good To Go 
is groot succes
BUSSUM – De app tegen 
voedselverspilling ‘Too Good 
To Go’ waar ook de Bussumse 
Ekoplaza op staat is een groot 
succes. Dagelijks worden 
voedselpakketten samengesteld 
met voedsel dat die dag over 
datum is. Zo gaan ze de strijd 
aan tegen voedselverspilling.

Zonde om weg te gooien, want 
het eten is nog helemaal goed. 
Winkelmedewerkster Cora Stalp 
vertelt dat ze dagelijks zo’n 15 tot 
20 voedselpakketten maken en die 
tegen een lage prijs aanbieden. 
‘Je kan alles nog die dag opeten, 
maar wij mogen het niet meer 
verkopen. Het is zonde om dat 
in de afvalbak te gooien. We 
hebben veel vaste klanten die de 
pakketten graag komen halen. Het 
is ook een voordelige manier om 
toch biologisch te kunnen eten. 
Een pakket van drie euro bevat 
bijvoorbeeld een minimaal waarde 
van negen euro. We krijgen hier 
hele leuke reacties op, dus we 
blijven hier mee doorgaan.’
De app kun je downloaden in 
de Play Store en App Store. 
Verschillende lokale bakkers en 
supermarkten bieden ook pakketten 
aan.Illustratie: Geert Gratama

Kees Hogenbirk over circulaire economie:  
‘Het is nu tijd voor actie’ 
NAARDEN - Zeg je duurzaam en 
circulair, dan kom je in Gooise 
Meren al gauw uit bij Kees 
Hogenbirk. Hij legt uit waarom 
hij en de werkgroep zo inzetten 
op circulaire economie: ‘Om de 
klimaatdoelen te realiseren heeft 
de regionale circulaire economie 
een belangrijk aandeel te leveren. 
Alhoewel we over 8 jaar al meer 
dan 50% circulair moeten zijn, is 
er geen organisatie die aangeeft 
hoe we dat met elkaar gaan doen?’

De werkgroep Circulaire Economie 
komt met aanbevelingen hoe we op 
regionaal niveau wél de klimaatdoelen 
kunnen realiseren. Of in ieder geval 
dichterbij komen. ‘Deze aanbevelingen 
zullen worden gedeeld met 
beleidsmakers, vanuit het bedrijfsleven 
en de overheid. Onderdeel van 

de aanbevelingen is een concreet 
actieplan. En de formatie van een 
consortium bestaande uit leiders 
vanuit het bedrijfsleven en overheid, 
die met elkaar wel de motivatie 
hebben de doelen te gaan behalen.’ 

Hogenbirk zegt dat veel mensen 
praten over duurzaamheid en 
klimaatdoelen maar dat je er niet 
bent met een paar zonnepanelen. 
Hoe je er dan wel komt? ‘In 2030 
moeten we al minimaal 50% minder 
primaire grondstoffen gebruiken. 
Spreken we dan af dat iedereen 
duurzamer gaat eten en reizen? Gaan 
we onze verbouwingen uitstellen? 

Of 50% tweedehands kleding 
kopen? Wat gaan de ondernemers 
doen en wat verwachten we van de 
overheid en inwoners?  Wanneer je 
de klimaatdoelen ernst neemt, moet 
je ook de circulaire economie serieus 

nemen. Dat doe je niet door naar 
elkaar te kijken, maar door in te 
grijpen.’

Om als ondernemer meer circulair 
te worden is geld nodig. De 
werkgroep heeft een Europees fonds 
aangeschreven waardoor er in potentie 
enkele miljoenen geïnvesteerd kunnen 
worden in de regionale circulaire 
economie. Hiermee wil ze bijvoorbeeld 

snel aan de slag met vervuilers in 
de bouw die werken met cement. 
Daar zijn nu al mogelijkheden voor 
hergebruik van grondstoffen en 
materialen. Je kan daar enorme winst 
maken door deze kringloop lokaal te 
sluiten.

‘Maar we kijken natuurlijk ook op 
andere vlakken. Hoe kunnen we 
voedselverspilling voorkomen. Kleine 
kansrijke initiatieven -bijvoorbeeld 
het verzamelen van koffieprut als 
voedzame ondergrond voor de 
champignonteelt- willen we opschalen. 
De komende tijd zullen we met tal van 
plannen komen, want het is tijd voor 
actie.’ 

‘Wanneer je de klimaatdoelen ernst neemt, moet  
je ook de circulaire economie serieus nemen’

Babyspullen huren in plaats van kopen:  
Tiny Library maakt het mogelijk
BUSSUM – Ouders die zich 
klaarmaken voor de komst van 
een baby geven soms wel 10.000 
euro uit aan zaken zoals een wieg, 
kinderwagens en babynestje. 
Best zonde, als je bedenkt dat 
veel spullen maar kort worden 
gebruikt. De Bussumse Julie 
Munneke kwam op het idee 
babyspullen te verhuren in 
plaats van te verkopen. Dat is 
goedkoper, duurzamer én scheelt 
je een hoop opslagruimte.

Munneke liep zelf tegen het probleem  
aan toen haar tweede kindje werd 
geboren. Ze had eigenlijk een 

duo-kinderwagen nodig, maar had 
daarvoor geen plek. Ook vond ze het 
zonde om zoveel geld aan nieuwe 
spullen uit te geven. ‘Marktplaats 
is dan natuurlijk ook handig voor 
tweedehands spullen, maar ik vond 
het vooral een hoop gedoe. Dan 
moest je weer een eind rijden of was 
het toch niet zo mooi of het kwam 
uit een huis waarin was gerookt. Dat 
wilde ik niet,’ vertelt ze over haar 
eigen zoektocht. ‘Ik miste service, 
advies en hygiëne, allemaal aspecten 
die ik wel terug laat komen in mijn 
verhuurmodel.’

Onder de naam Tiny Library biedt 

ze duurzame babyspullen aan die je 
voor een periode kunt huren. ‘Het 
is ook leuk dat deze constructie de 
makers inspireert om kwalitatief 
goede spullen te maken. Zij hebben 
er ook baat bij dat de spullen zo lang 
mogelijk meegaan. Daarbij zorg ik 
ervoor dat alles wat we verhuren 
makkelijk te reinigen en vervangen 
is. Zo hebben we newborn setjes 
voor op de kinderstoelen, buggy’s, 
bakfietsen, co-sleepers: producten 
die allemaal heel gewild zijn.’ 
Munneke hoopt de komende tijd 
een veel breder assortiment aan te 
bieden. ‘Ik denk bijvoorbeeld aan 
kinderfietsjes. Die zijn altijd erg 

gewild, maar voor je het weet is je 
kind alweer te groot. Dat is toch 
zonde?’ www.tinylibrary.nl

Julie Munneke verhuurt allerlei baby- 
spullen: van Tummy Tub tot bakfiets.


