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1. Welkom en introductie door Marijke Kuipers 

 
Marijke Kuipers, voorzitter van het Platform Duurzaam Wageningen, heet de 
ongeveer 40 deelnemers van harte welkom.  
 
Samen met Trudi van Ingen, ook van het Platform Duurzaam Wageningen, 
heeft zij de avond georganiseerd. Begeleiders van het toekomstatelier zijn 
Christiaan Hogenhuis en Irene Karssiens van Stichting Oikos. Zij zijn ook samen 
met Jan Mars (Platform Duurzaam Wageningen) en Jeanine Verhagen 
(Transition Town Valley) mede-organisatoren van de avond. Vanuit de VNG-
international is Erik-Jan Hertogs aanwezig.   
  
 

 
 
 
Deelnemers zijn vertegenwoordigers uit milieugroeperingen en andere 
maatschappelijke organisaties waaronder bewonersverenigingen en kerken, de 
gemeente, de universiteit en bedrijven. Het Platform  Wageningen heeft een 
indrukwekkende lijst van uitgenodigde organisaties samengesteld, allen actief 
op gebied van duurzaamheid.  
 
Zie bijlage 1 voor de lijst van deelnemers.   
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2. Aanleiding, kennismaking en overzicht 
 
Christiaan Hogenhuis schetst kort de aanleiding voor de bijeenkomst en geeft 
een overzicht van de deelnemers en het programma.  
 
Aanleiding voor de bijeenkomst is de introductie van de vernieuwde Lokale 
Duurzaamheidsmeter door Vereniging Nederlandse Gemeenten – 
internationaal, in samenwerking met enkele andere organisaties. Coördinator 
voor het invullen van de vernieuwde Lokale Duurzaamheidsmeter in 
Wageningen is Trudi van Ingen. De Lokale Duurzaamheidsmeter legt vast wat 
op dit moment de prestaties van een gemeente zijn op een aantal terreinen die 
van belang zijn voor duurzame ontwikkeling. Oikos suggereerde aan VNG-i dat 
het zinvol zou zijn dit in te bedden in het werken aan een gezamenlijke 
toekomstbeeld dat aangeeft waar men naartoe wil, als richtinggevend 
perspectief. Daarvoor bood Oikos aan toekomstateliers te organiseren. 
 
De VNG-i en haar partners droegen een  aantal  ‘koplopergemeenten’  aan  die  als  
inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten zouden kunnen dienen om een 
toekomstatelier te organiseren. In een toekomstatelier ontwerpen gemeenten 
met vertegenwoordigers van initiatieven van bewoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties een gezamenlijk duurzaam toekomstbeeld.  
 
Een  van  de  aangedragen  ‘koplopergemeenten’  was  Wageningen. In 
Wageningen wordt het toekomstatelier als opstap gebruikt naar het 
verkiezingsdebat voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen. Doel is 
uiteindelijk het ontwikkelen van een gemeenschappelijke strategische visie 
over duurzaamheid in Wageningen.  
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3. Waarderen wat er is: Waar ben je trots op? Wat is een 
verbeterpunt? 
 
Deelnemers groeperen zich rond enkele beleidsterreinen en vertellen elkaar 
waar zij trots op zijn en welke verbeterpunten zij zien. Zij noteren dit op 
(groen/roze) post-its, plakken deze op flappen en bespreken ze met elkaar. De 
beleidsterreinen, waaruit zij kunnen kiezen zijn: 
 

1. Duurzame energievoorziening en duurzaam wonen/(ver)bouwen 
2. Wijk- en buurtkwaliteit, openbaar groen, zorg en welzijn 
3. Voedsel, productie, consumptie, handel/verkoop 
4. Verkeer en transport: bereikbaarheid en leefbaarheid 
5. Wereldburgerschap 
6. Afval & hergebruik 
7. Natuur, buitengebied en recreatie 
8. Werk en ondernemen 

 
Beleidsterrein 8 valt af doordat geen van de deelnemers hiervoor kiest. Er 
ontstaan twee groepen voor het thema duurzame energievoorziening.  
 
Wat opvalt is dat de deelnemers een flink aantal punten noemen waar ze trots 
en tevreden over zijn. Er worden in vijf van de acht groepen meer punten 
genoemd waar men trots op is dan wat men als verbeterpunt ziet (zie de 
tabellen hierna). Daarbij gaat het deels om initiatieven van de 
gemeente/overheid, maar voor een belangrijk deel ook om initiatieven van 
bedrijven en bewoners of organisaties. Ook gaat het niet alleen over uitvoering 
van concrete zaken, maar ook om het bereiken van meer mensen in de 
Wageningse samenleving.  
 
Tegelijk is er een enorm aantal verbeterpunten genoemd die op de korte 
termijn aangepakt zouden moeten worden, niet alleen door de overheid, maar 
juist ook door burgers, organisaties en bedrijven. Wageningen doet het goed, 
maar is er nog niet.  
 
Dromen over Duurzaam Wageningen heeft dus zeker nog zin!  
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1. Duurzame energievoorziening en duurzaam wonen en 

(ver)bouwen 
Waar ben je trots op  Verbeterpunten 

Wageningers zijn enthousiast te krijgen voor 
duurzaamheid. 

 Zonnepanelen op scholen 

Actieve woningbouwcoöperatie i.v.m. 
energiezuinig  maken 

 Huurwoningen 100% naar B of A 

Groep energie neutraal renoveren. 40 
deelnemers. 

 Geen  benzine  meer  gebruiken  voor  auto’s,  elektrisch 
rijden  

Energie neutrale wijkgerichte aanpak.  Prijs voor duurzaam opdrachtgeverschap 
Goed aanbod duurzame 
architecten/aannemers. 

 Meer aandacht klimaat/energie op scholen 

Factor 30 (energiewinkel)  Gemeente moet investeren 
Woningbouwvereniging probeert goed te doen  Uitfaseren aardgas 
St. zonneenergie solar city 2013  Veel meer woningen isoleren 
Vele initiatieven.  Energie-analfabetisme opheffen  
St. windenergie  Monitoren energiegebruik van alle kantoren, winkels en 

scholen 
Werkgroep energie transition vallei  Bredere participatie in lokale energieopwekking 
Stichting windenergie Wageningen  Financieringsconstructie 
Lokale energiecoöperatie vallei energie   
Wageningen klimaat neutraal   
MARIN bedrijf zonnepanelen.  Is houtgebruik duurzaam? 
Stichting zonne-energie innovatief.  Komt het goed met de windenergie? 
2de hands studieboekenwinkel.  Wijkpanels benutten (hebben ook budget). 
Kortenoord gasloze wijk.  Aandacht bouwmaterialen. 
Graaiende interesse studenten.  Verbouwloket. 
CPO initiatief.  Samenwerking alle initiatieven. 
Fiets excursies voorbeeld woningen 
particulieren. 

 Internationaal mondiale ontwikkeling link met klimaat. 

Agrodome is ev en blijft excursies open.  (middelbare) scholieren bewustwording. 
WUR groentepakketten.  Youtube filmpje. www.huisvolenergie. 
Raadsbesluit windenergie.  Wijkteams en infra rood camera. 
Solar city 2013 veel  zonne-energie.  Gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid. 
Energie neutrale woningen.  Connectie studenten initiatieven en burger initiatieven en 

gemeente. 
Groen gas tankstation.  Energie duurder voor bedrijven en grootgebruikers zodat 

het gaat lonen. 
5  a  10  electrische  auto’s  op  laadstations.  Echte groene stroom aankoop gemeente  
Eco coöporatie.   
  . 
Ine Botman, Erik-Jan, Suzy Rebisz, Luc Pellis, 
Leida van de Berg en Hans Brons. 
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2.                           Wijk en Buurtkwaliteit 
Waar ben je trots op  Verbeterpunten 

Netwerk coaches, healers en therapeuten.  Bredere betrokkenheid in alle lagen/buurten/sectoren bij 
duurzaamheid. 

Buurt activiteiten.  Te kleinschalig. 
Klimaatneutraalplan.  Minder langs elkaar heen werken. 
.Buurtvereniging Noordwest.  Te specialistisch. 
Repair café.  Verkokering. 
Bostuin Pomona. Transition town.  Ontkokeren en makkelijker samenwerken. 
Burgers die de leefomgeving meer vorm geven.  In groep vaak te veel uit eigen sociaal kader. 
Inzet en samenwerking.  Wageningen toegankelijk onderhoud trottoirs en 

voetpaden. 
Overheid contact maatschappelijk sociaal 
werk. 

 Elkaar opzoeken om samen te werken en elkaar verder 
helpen. 

Een contactpunt voor wijkbeheer bij 
gemeente. 

 Iedereen trots op eigen fraaie voortuintje. 

Bewust Wageningen.  Zuinig zijn met bomen. 
Samen koken en eten in Huizen van de wijk.  Voortuinen groen zonder tegels en stenen en grind. 
Ons huis.  Meer bekendheid en breder geven. 
Actieve burgers.  Voldoende  afvalbakken in de stad, afvalbakken op tijd 

legen. 
Leerwerkplekken  in de buurt. 
(wijkleerwerkteams). 

 Moderner onderwijs met meer natuur en maatschappij 
en sociale vaardigheden. 

Burgers die naar elkaar  omkijken.  Goede ideeën en prijsvraag  van energie  en afval etc. 
Bewustwording van Wageningers.  Duurzame investering. 
Zingeving brengen.  Ondersteuning van de gemeente  en andere partijen. 
Aandacht voor buren.  Meer arbeid voor laagopgeleiden dichtbij in de buurt. 
Gaat niet om materialisme maar om eenvoud.  Meer lokale productie en minder vervoersbewegingen. 
Samenwerking WUR, gemeente, 
woningstichting en Solidez. 

 Beheer openbaar groen. 

Meer fietsende medewerkers.  Dichterbij bevolking brengen, vertalen naar doelgroep. 
Initiatieven voor stadslandbouw, wonen , 
welzijn en zorg. 

 Meer communities b.v. voor afval. 

Solidez.  Gebiedsonwikkelplannen met burgers, maatschappelijke 
organisatie en overheid. 

Ondersteunen van burgerinitiatief door B&W.  Elke wijk inloophuis met coffeecorner, oefenruimte, 
atelier en volkstuin. 

Heel veel leuke sociale mensen.  Ontmoetingsplek voor bewust en duurzaam 
(laagdrempelig). 

Vrijwillig landschapbeheer.   
Wijkteams (platforms).   
Team energie  en afval samen met gemeente  
en woningstichting. 

  

Gezonde, actieve leefstijl initiatieven scholen, 
sport, solidez. 

  

Gelijkgestemden een podium geven.   
De volkstuinen.   
Mooi en schoon Wageningen.   
Iedereen happy.   
Klussenatelier.   
Bewoners initiatieven.   
Stichting lokale schoonheid.   
Uitdaging, contact en bewustwording inwoners 
van Wageningen. 

 Etienne Verlaat, Adriaan Bosker, Pauline Schakenbos, 
Teatske de Vries en Jeu van Doormalen. 
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3.                                         Voedsel 

Waar ben je trots op  Verbeterpunten 
Bio boerderij de hoge boom  Inschakelen van buurtsupermarkten bij voedsel met de 

regio?? 
Veel regionale betrokken bedrijven en burgers.  Verticale tuinen in bouwen integreren. 
Veel ekoproductie in/rond Wageningen.  Consumenten invloed in buurtsupermarkten. 
.Mogelijkheid voor onderzoek bij de praktijk, 
brains en handen samen. 

 Gratis grond om je caravan op te zetten. 

Voorlichting en kennisverstrekking.  Braakliggende terreinen  opvrolijken met eetbaar groen. 
Discussie over voedselkwaliteit  en voedsel 
productie. 

 Mensen toegang geven om zelf voedsel te produceren en 
verwerken. 

Droevendaal tuinen en kippen.  Studentenmoestuin Wageningen. 
Volkstuinen veel bio geproduceerd.  Meer volkstuinen  er is genoeg animo. 
Trots op het ontdekken van verbanden tussen 
voeding en gezondheid. 

 Meer kleine moestuinen in woonwijken. 

Biologische boerenmarkt.  Meer promotie over hoe je eigen tuin eetbaar en 
recreatief bruikbaar is . 

Agrarische natuur vereniging met 
streekproducten. 

 Te weinig producten lokaal. 

De nieuwe ronde.  Regio winkel. 
Eetbaar groen in Noord West.  Tegels uit tuinen, eetbare kruiden tuinen, vlindertuinen. 
Wageningse mentaliteit (vegetarische en 
biologisch). 

 Meer info over onbekende groente en fruit eetbaar groen 
(hoe maak ik het klaar). 

Ommuurde tuin.  Agro ecologisch onderzoekscentrum. 
De molen.  Gemeente groen allemaal eetbaar of als volkstuin. 
Verbetering biologische landbouw.  Weerstand van de voedselindustrie en 

voedselwetenschap t.a.v. voedselkwaliteit. 
Studenten laten zien hoe de groenten 
gekweekt worden. 

 Afstemming onder producenten. 

Studentenmoestuin Gent.  Gezamenlijke composthoop. 
Veggie bags.  Betaalbaarheid biologische voeding voor studenten. 
Verkoop bio groenten vanaf het bedrijf geen 
voedselkilometers. 

 Regionaal restaurant niet vitaal, liefst bio en regionaal 
voedsel. 

Project EAT.  Transparantie over voedselproductie en herkomst in 
supermarkten. 

Zaden/planten ruil.  Meer lokale bio producten in supermarkten ( dat je weet 
waar het vandaan komt). 

Versterking van voedsel uit de regio en 
consument. 

 Meer bekendheid aan eetbaar groen. 

Bostuin Pomonal   
Reizende tuin in appelbakken.   
Lazuur food community.   
Permacultuur showtuin.   
Agromisa.   
Inloophuis perma-tuin.   
   
Anton Nigten, Marijke Kuipers, Samira van 
der Loo, Jannie Altema, Jeanine Verhagen en 
Arno Foppe. 
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4.         Verkeer en Transport (leefbaarheid en bereikbaarheid) 
Waar ben je trots op  Verbeterpunten 

Levendige discussie in de stad over 
bereikbaarheid. 

 Veiligheid door drukte fietspaden (wordt aan gewerkt). 

Goed bereikbaar, al is het per bus.  Knelpunten auto Churchilweg, Nobelweg. 
Deelauto’s  beter  herkenbaar  en  vindbaar  door  
deelautoborden. 

 Samenwerken met andere autodeelorganisaties. 

.Fietsers voorrang op rotondes.  Te weinig bakfietsen te huur. 
Goed OV (frequentiebus 88)  Ochtendfile in de Hoogstraat. 
Fietscultuur en infrastructuur.  Handhaving snelheid. 
Aantal  deelauto’s  in  Wageningen  
verviervoudigd sinds 2007. 

 Autodelen financieel nog aantrekkelijker maken tov eigen 
auto bezit. 

 
Weinig geluidsoverlast (eigen ervaring). 

 Snelheidsbevorderende auto routes. 

Meer mensen lid van een autodeelorganisatie.  Nog meer mensen informeren over autodelen. 
Mooi busstation.  Kwaliteit fietspaden dit mag wel beter bijgehouden. 
Fiets vriendelijk.  Fietsstoplichten zijn (soms) uitlokking.  
Meer bekendheid met autodelen.   Half uur file in de ochtend. 
  Afwatering van wegen soms niks. 
  Centrale aanpak weesfietsen. 
  Fietsdiefstal. 
  Meer fietsroutes. 
   
Robin Smale, Jan Mars, Monique de Bie   
 
 
 

5.                           Wereldburgerschap 
Waar ben je trots op  Verbeterpunten 

Veel jongeren WUR organisaties die zich 
inzetten voor derde wereld. 

 Onduidelijkheid behoefte  aan betrouwbare info. 

Hoog verkoop fairtrade producten.  Bugdet voor IS wordt steeds minder (in gemeentebeleid). 
Gastvrijheid naar internationale bevolking.  Het bewust zijn is nog veel te gering. 
.Het onderwerp leeft en blijft in de aandacht 
bij vooral jonge mensen/kinderen. 

 Wegwerpcultuur. 

Bewustzijn in Wageningen.  Het is nog lang niet genoeg. 
In top 10 van niet PVV stemmers.  WUR is niet leidend op duurzame landbouw. 
Snelle reductie vermindering van ozonlaag.  WUR  teveel en te gemakkelijk, allerlei internationale 

conferenties gebruikt vliegtuig. 
Raadsleden actief in FT en millenniumdoelen.  Inkoop beleid van gemeente kan veel beter w.o. FT en 

MVO aspecten. 
Veel Wageningers begaan met duurzaamheid 
in ontwikkelingslanden. 

 Duurzaamheid is veel op eigen welzijn/gezondheid 
gericht . 

IS aspect in Wageningen beleid scoort altijd 
goed  in D-meter. 

 Duurzaamheid is een reclameterm. 

   
Ruud Meester, Roel Hoekstra, Jan Joost 
Kessler en Trudi van Ingen. 
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6.                         Afval en Hergebruik 
Waar ben je trots op  Verbeterpunten 

Tas van oude plastic zakken.  Keten gedachte. Faciliteren houding en gedrag. 
Schoonmaakbus voor de straat/evenement. 

Afvalbrengstation.  Share Combi repair café. 
Hergebruik fietsen Wageningen UR.  Gratis ophalen afval kringloop. 
Transition ruil initiatieven.  Groei en diversiteit. Ruilwinkel. 
Food afval hergebruiken.  Repareren, ruilen, inleveren en ophalen. 
Share oude apparaten ophalen.  Houding en gedrag. 
Sociaal recyclen, repair café.  Afval en ondernemen. Afval catering. 
Kringloopwinkels.  Afval ateliers. 
Gepimpte prullenbakken.  Pilot Wag-hoog? Restafval wegbrengen. 
  Bewustwording icm incentive. 
   
Ans Jelleke Cadbergen, Fennet van de 
Wetering en Anneke Rot. 

  

 
 

7.               Natuur, buitengebied en recreatie 
Waar ben je trots op  Verbeterpunten 

Gemeente budget voor sport in buitengebied.  Gemeentebeleid tav kapvergunningen bomen. 
Streekmarkten/streekproducten.  Gemeentebeleid/inspanningen tav bescherming/behoud 

(openbaar) groen en natuur. 
Gemeent heeft nog budget voor N en L.  Bezuinigingen op sport. 
Erfbeplantingen projecten.  Medewerking gemeente dat ze hun werk doen. (tav 

vergunningen). 
Weidevogel beheer.  Gemeente ondersteuning aan lokatie wensen korfball 

vereniging. 
Acties voor behoud bomen/groen binnen 
gemeenten. 

 Bodemverontreiniging geen sporthal. 

KSB subsidie erfbeplanting.  Continuïteit  van capabel bestuur en belangenvereniging. 
Betrokkenheid bestemming buitengebied.  Communicatie overleg gemeente. 
Mooi Landschap.  Meer aandacht voor behoud en bescherming natuur, 

landschap en groen. 
Ons bestuur naar gemeente toe.  Prioriteiten en ontbreken van integrale visie gemeente 

t.a.v. buitengebied/natuur en landschap. 
Aantal initiatieven.   
Voorstel ecologische verbindingszone 
Wageningen Noord. 

  

Energie zuinige sportaccommodatie    
   
Conny Almekinders, Hans Vellema, Ronald 
Busman en Otto Woedgraven. 
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4. Toekomstverbeelding Duurzaam Wageningen 777 jaar 
 
Na een geanimeerde pauze verzamelen de deelnemers zich in zes nieuwe 
groepen,  over  de  grenzen  van  de  thema’s uit de eerste ronde heen, om te 
werken aan de verbeelding van Duurzaam Wageningen in 2040. 
 
Om de verbeelding te prikkelen nodigt Irene Karssiens de deelnemers uit een 
fotokaart  te  kiezen  uit  degene  die  op  de  tafels  liggen  die  voor  hem  of  haar  ‘de  
kracht van Wageningen nu’  vertegenwoordigt,  die  men  zou  willen  behouden  
voor  de  duurzame  toekomst.  Dat  overlapt  enigszins  met  de  vraag  ‘waar  ben  je  
trots  op?’  uit  de  eerste  ronde.  Maar  nu  gaat  het  niet  zozeer  om  wat  je  zelf  hebt  
bereikt, maar om wat je als de kracht van Wageningen als geheel ziet waarop je 
voort wilt bouwen. Deelnemers kiezen een beeld en vertellen elkaar aan een 
aantal tafels waarom. Andere tafeldeelnemers formuleren een kernwoord voor 
het beeld, als uitgangspunt voor de volgende ronde. 
 
Vervolgens neemt Irene de deelnemers mee in een droom. 
 
Het is het jaar 2040. Wageningen bestaat 777 jaar. 
 
Wageningen is een stad die op gebied van duurzaamheid veel bereikt heeft. 
Op gebied van voedselvoorziening, welzijn en sociale cohesie, groenvoorziening, duurzame 
energie en water, afval en afvalwater, hygiëne, relatie met de universiteit, sociaal 
ondernemen  en  alle  thema’s  waar  we  het  vanavond  al  eerder  over  hebben  gehad.   
 
Wageningen spant de kroon. Met recht staat zij nummer een op de ladder van de Lokale 
Duurzaamheidsmeter. Tegelijk is in 2040 heel Nederland al veel duurzamer  geworden. 
Koploper zijn, betekent dus echt iets.   
 
Het is een bijzondere dag vol festiviteiten voor de inwoners. De wekker gaat al vroeg af. Je 
staat meteen op een loopt de stad in. Overal lopen al mensen. En tussen die mensen lopen 
journalisten van een Wageningse courant en van landelijke dagbladen. Er is ook een 
cameraploeg van de regionale omroep Gelderland. Die omroep bestaat nog steeds omdat zij 
zulke prachtige beelden en documentaires maakt.  
   
Je hebt een afspraak met de cameraploeg. Jij bent de voorzitter van de werkgroep Duurzaam 
Wageningen, Wageningen met toekomst. Je bent trots op wat er allemaal al gerealiseerd is. 
Het is niet zomaar een afspraak.  Jij leidt de cameraploeg door de stad en toont de 
belangrijkste saillante voorbeelden, objecten, nieuwtjes van Duurzaam Wageningen.  
 
Wat laat je de cameraploeg zien, wat vertel jij erbij?  Welk(e) beeld(en) van Duurzaam 
Wageningen laat jij zien?  
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Nadat de groepen een tijd met elkaar bezig zijn geweest, komen in de plenaire 
inventarisatie uit de dromen vijf hoofdlijnen naar voren: 

 Waardenvol 
 Wereldinnovatie wederzijds 
 Wijk-Leer Werk 
 Zelfvoorziening 
 Hoge levenskwaliteit 

 
 
Deze werden door de groepen als volgt gevuld: 
 
Waardenvol 

 Alles fairtrade voor een menswaardige wereld 
 Basisbeweging van heel Wageningen - duurzaam ACTIEF 
 Waarden: betrokkenheid, samenleving, bewustzijn 
 Gemeenschapszin, kracht 
 Wederkerigheid 
 Inclusief 
 Anders denken, anders handelen, andere logica 

 
 
 Wereld kennis kruispunt 

 Innovatief, kennis &uitvoering, lokaal en wereld (i.s.m. de WUR) 
 Goede groene opleidingen (aan de WUR) 
 Patentvrije wereld voor levend organismen 
 Wederzijdsheid 

 
Wijk-Leer-Werk 

 Cultureel erfgoed behouden 
 Wijkverbondenheid met WUR-invloed 
 Toepasbare kennis 
 (energie  enz.)  Concreet  “DE  WIJK” 
 Ecologische gemeenschap/samenhang 
 Levendige wijken (bubbelende buurtjes) 
 De stad als bruisende gemeenschap 
 Groene wijk waar alles mogelijk is 

 
  



Toekomstatelier  Duurzaam  Wageningen                   20 november 2013                                                  19 
 

 
 

  



Toekomstatelier  Duurzaam  Wageningen                   20 november 2013                                                  20 
 

 
 

Zelfvoorziening 
 Eigen lokaal geldsysteem 
 Zelfvoorziening 
 Self supporting 
 Lokaal zelfvoorzienend 
 Regionale producten 

 
Hoge levenskwaliteit 

 Ontspannen, onthaasten, 
overvloed, geldloos 

 Kunst, creativiteit, smaak, 
schoonheid: Citta Slow 

 Museum ‘de stad van toen’: 
schoorstenen, uitlaatgassen, 
wegwerkverpakking; al die 
dingen die we nu niet meer 
hebben 

 Minder materialisme 
 Lichamelijke en geestelijke 

gezondheid 
 Stadstuinen 
 20% korting op verzekering 

 
De concrete associaties die men in de groepen op A4-tjes had genoteerd (zie 
bijlage 2) bieden nog meer materiaal om deze vijf hoofdlijnen verder in te 
vullen.  
 
Het zou interessant zijn om tegen de achtergrond van deze toekomstbeelden 
nog eens te kijken naar de verbeterpunten uit de eerste ronde. Welke van die 
verbeterpunten op de korte termijn moeten voorrang krijgen in het licht van 
deze toekomstdromen op de wat langere termijn? Hieraan kwamen we in de 
workshop niet meer toe.  
 
5. Concrete vervolgstappen 
 
Aan het eind van toekomstatelier worden enkele concrete vervolgstappen 
genoemd door Marijke Kuipers.   
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Deze vervolgstappen zijn:  
 

1. Verslag door Oikos    
Oikos maakt een verslag van dit toekomstatelier. Alle deelnemers 
ontvangen dit verslag. Het vormt een basis voor verdere activiteiten. 
 

2. Nieuw model      
In de bespreking van de lijnen werd geopperd dat deze geïntegreerd 
moeten  worden  tot  een  nieuw  ‘model’  van  Wageningen.  Platform 
Duurzaam Wageningen agendeert dit en nodigt de vele organisaties in 
Wageningen uit daaraan bij te dragen. Net zoals in de droomronde in de 
workshop kan dat model aansluiten bij de kracht van Wageningen NU. 
Doel is o.a. het opwekken van een gevoel van urgentie van een 
fundamentele verandering in Wageningen (en de rest van Nederland en 
de wereld). De WUR wordt uitgedaagd daarin een rol te spelen.    

 
3. Politiek debat  

Platform Duurzaam Wageningen organiseert voorafgaande aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 met en voor burgers, organisaties 
en bedrijven een politiek debat op basis van de in dit toekomstatelier 
benoemde hoofdlijnen voor een duurzaam Wageningen. 
 

4. Lokale Duurzaamheidsmeter  
Het platform is bezig met het invullen van de lokale 
duurzaamheidsmeter en doet dat zo veel mogelijk in samenspraak met 
de gemeente en bewoners, bedrijven en organisaties. Deelnemers aan 
dit toekomstatelier kunnen daaraan meedoen. De duurzaamheidsmeter  
bepaalt de stand van zaken en op basis daarvan kun je ambities 
formuleren.  
 

5. Netwerk 
De namenlijst van deze bijeenkomst is een belangrijk hulpmiddel om 
iedereen betrokken te kunnen houden bij elkaars activiteiten. De 
mensen die in themagroepen gewerkt hebben en die hun naam hebben 
opgegeven, worden door het platform benaderd om vervolgstappen op 
‘hun’  thema  te  ondernemen.     
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Aan  de  thema’s  werkten  mee: 
 
Duurzame energievoorziening: Ine Botman, Erik-Jan, Suzy Rebisz, Luc Pellis, 
Leida van de Berg en Hans Brons. 
Verkeer en Transport: Robin Smale, Jan Mars, Monique de Bie 
Wijk en buurtkwaliteit: Etienne Verlaat, Adriaan Bosker, Pauline Schakenbos, 
Teatske de Vries en Jeu van Doormalen. 
Voedsel: Anton Nigten, Marijke Kuipers, Samira van der Loo, Jannie Altema, 
Jeanine Verhagen en Arno Foppe. 
Wereldburgerschap: Ruud Meester, Roel Hoekstra, Jan Joost Kessler en Trudi 
van Ingen. 
Afval en hergebruik: Ans Jelleke Cadbergen, Fennet van de Wetering en 
Anneke Rot. 
Natuur, buitengebied en recreatie: Conny Almekinders, Hans Vellema, Ronald 
Busman en Otto Woedgraven. 
 
Tot slot: Marijke Kuipers spreekt uit dat naar haar idee de gemeenschappelijke 
toekomstbeelden zullen doorwerken in het werk en de activiteiten van 
iedereen. Ze benadrukt de wens dat dit toekomstatelier het begin is van 
samenwerking tussen de vele partijen in Wageningen die zich inzetten op 
gebied van duurzaamheid. Iedereen die zich (alsnog) wil aansluiten, welkom. 
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Bijlage 1 Deelnemerslijst 
 

Type organisatie Organisatie Naam 

   Wijkcentra Ons Huis Adriaan Bosker 

 
Bewonersvereniging NW Roel Hoekstra 

   Duurzaamheid i.h.a. Platform Duurzaam Wageningen Marijke kuiper 

  
Trudi van Ingen 

  

Anton Nigten (ook voor C2C  
consumentencooperatie) 

  
Jan Mars 

 
Transition Town Vallei Jeanine Verhagen 

  
Jan Joost Kessler 

 
Bewustwageningen Pauline Schakenbos 

   Levensbeschouwelijk Werkgroep Kerk en Milieu  Henk van Schaik (vz) 

 
Apostolisch Genootschap  Ruud Meester  

 
Happiness4all Etienne Verlaat 

   Natuur/milieu/landschap Mooi Wageningen Rob Janmaat 

 
Wageningse Milieu Organisaties (WMO) Ronald Busman 

 
Stichting Wageningse Eng (SWE) Conny Almekinders 

 
Agrarische Natuur Vereniging Binnenveld Otto Vloedgraven 

 
Sichting i.o. Behoudt het Bos Maurits de Wilde 

   Welzijn Solidez  Ien van Dormalen 

   Ondernemers Ontwerpbureau Roza Pieter Roza (ook namens TAWE) 

 
Masters in Solar (leggen zonnepanelen) Jonathan van de Berg 

 
Masters in Solar Wouter 

 
De Hoge Born Hans Janssen 

 
Mywheels Monique de Bie 

 
Stichting Ondernemersfonds W. Tom Kool?  

   Maatschappelijk Otherwise Jannie Atzema 

 
Repaircafé Ansjeliek Coolbergen 

 
LETS Kees Ruyter  

 
LETS Anneke Rot 

 
Wereldwinkel Teatske de Vries 

   Ambtenaren Klimaat Ine Botman 

   Woonorganisaties Ecowijk Wageningen (bestaat niet meer) Hans Brons 

   Jongeren WEP Suzy Rebisz + Arno Foppe  

 
RUW Samira van der Loo 

   Onderwijs/onderzoek WUR duurzaamheidscoordinator Fennet vd Wetering (?) 

 
Green Office Wageningen (GOW) Robin Smale 

   Energie Stichting Windenergie Hessel Rienks 

 
Cooperatie vallei-energie Leo vd Heijden 
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Stichting Zonne-energie Luc Pels 

 
Werkgroep Energie TTVallei Wim Haver 

 
Klimaatneutraal huis Willem van Riemsdijk 

   
Cultuur 

Platform Beroepskunstenaars 
Wageningen Frans de Bree? 

 
Sportraad Hans Vellema 

   VNG International 
 

Erik-Jan Hertogs 

   (Type) organisatie niet bekend: 
 

 
Klimaatneutraal huis Jack Groot? 

  
Leida vd Berg 
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Bijlage 2 Droomassociaties  
 
In Wageningen is als een besmettelijk virus de gewoonte ontstaan om naar elkaar te luisteren, naar 
wensen en naar goede ideeën/talent/ervaring en vervolgens elkaar verder te helpen. In verloop van 
nog geen twee jaar deed bijna iedereen mee. De cameraploeg merkt het meteen bij binnenkomst in 
de stad. Er komt meteen iemand vragen of ze weten waar ze moeten zijn en of ze nog iets nodig 
hebben. Ze kenden  dit  al  wel  een  beetje,  want  de  ‘Wageningse  stijl’  is  inmiddels  wereldwijd  bekend.  
Wat er is in Wageningen: in elke buurt een ontmoetingsplek ter grootte van Tanthorst. Een 
buurtcoördinator. Een centraal online systeem voor als je iets nodig hebt: thuisbezorging van 
gereedschap, hand- en spandiensten, feestje, uitje. Van jong tot oud komt men makkelijk met ideeën 
of  vragen,  omdat  men  steeds  ‘ja’  of  ‘ik  ga  iemand  zoeken’  te  horen  krijgt.  De  buurtcoördinator  weet  
altijd iemand die ’t  weet/kan  of  heeft  een supercoördinator om op terug te vallen. Overal 
speelplekken waar alle leeftijden gebruik van maken. Alles groen, duurzaam. Geïntegreerd met de 
natuur. Geen stenen tuinen. Niet alléén eetbaar groen.  
 
Scene 1: rondgang door en rond winkelcentrum Tanthorst. Statiegeldflessen ((idem blik en 
petflessen). Containers voor plastic, papier, glas, textiel zijn klein en ondergronds. 
Scene 2: bezoek aan de zeven kringloopwinkels, in elke wijk één, waarvan de beheerders een serieus 
loon verdienen. 
Scene 3: we lopen een ronde mee met de vuilnisman; er is één vuilniscontainer per drie huishoudens 
Scene 4: prijsuitreiking door de burgemeester aan het huishouden dat in het voorgaande jaar per 
hoofd het minste afval heeft gemaakt. 
 
Iconen voor verbeelding (van stad, buurten, wijken) 
Stadsboerderij/tabaksschuur als icoon van een betekenisvol buitengebied (ook in termen van 
duurzaamheid, voedselproductie, recreatie, natuur) 
Verbeelding  van stadsidentiteit, concreet in de omgeving 
Golvend graan op de Eng, voor brood en melkvee 
Stilte, donkerte, ruimte 
 
Verscheidenheid, potentie 
Kruisbestuiving van de kennis in Wageningen 
Diversiteit in kennis 
Duurzaamheidsideeën oogsten 
Levendige en groene publieke ruimte 
Buiten zijn 
Gemeenschapsgevoel, elkaar helpen 
Park waar iedere dag tientallen mensen bij elkaar komen om dingen met elkaar op te lossen of uit te 
wisselen 
Lokale identiteit uit zich in kunst in openbare ruimten 
 
Inclusiviteit 
Georganiseerde diefstal afbouwen (oneerlijke prijzen, bankenstelsel, aandeelhouderskapitalisme) 
 
Spannende dynamiek 
Trotse ogen 
Betrokkenheid op mens en omgeving 
Geen onnodige bureaucratie, verkokering en verspilling 
Je voelt dynamiek. Het is spannend. Er is veel minder bureaucratisch gedoe 
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Ik zie levendige buurtjes waar mensen met heel veel verschillende leefstijlen samenleven en zelf 
oplossingen kozen voor zuinig gebruik van grondstoffen, er ook lokaal geproduceerd wordt, waar 
waardering is voor voedsel. Er is balans en dat zie je aan de mensen, hun ogen stralen trots en 
betrokkenheid uit.  
 
Geen koopgoot maar echte bedrijvigheid 
Productie uit de regio: voedsel, energie, bouwmateriaal, geneeskrachtige kruiden, praktijkonderwijs, 
ambachtelijke kennis, vervoer van mensen en spullen over korte afstand, afvalhergebruik 
 
Zelfvoorzienend (keten), o.a. energie, biovoedsel, zorg, weinig voedselkilometers, veel groen, veel 
nieuwe ideeën 
Sterke lokale economie, rekening houdend met natuur, landschap etc. 
Kennis organiseren 
 
Gemeenschap 
Mensen die samen werken in een grote gemeenschappelijke volkstuin/stadslanbouwproject om 
samen ervoor te zorgen zelfvoorzienend te zijn. 
Veel groen, gezelligheid 
Misschien is er ook wel een markt 
 
Integrale kennis: kracht van integreren 
Wageningen aan zee, stad van Germania of Europa (Nederland bestaat niet meer), 
energieonafhankelijk, totale recycling 
 
Veelzijdigheid, diversiteit, gevarieerd, verschil: veelzijdige vormen. Eenheid in veelvormigheid 
 
Aanwezige kennis t.a.v. natuur, landschap en duurzaamheid 
 
Krachtige diversiteit 
 
Aan de cameraploeg laat ik zien: 

 Diverse energieneutrale wijken 
 Brede rode fietspaden door heel Wageningen 
 Groene parken als koelte- en ontmoetingsplekken 
 Windmolens die onze energie opwekken 
 Kunst, muziek, creativiteit 
 Zonnepanelen op de meeste daken 
 Vele culturen samenlevend 
 Duurzame winkels 
 Feest met duurzaam voedsel, drank, theater, kinderen 
 Internationaal debat en uitwisseling 

 
Een  museum  waar  je  ‘fossielen’  kunt  vinden  (kolen,  gas,  houtsnippers,  schoorstenen  …) 
Ooit waren er schoorstenen. Kinderen weten al niet meer wat dat zijn 
 
Kleurrijk over de grens kijken 
Intervisie op duurzaamheid over de hele wereld 
Veel wijkverbondenheid; duurzaamheid vanuit saamhorigheid 
Lucht monorail tussen stadsbrink  en Ede CS plus betere fietsenstallingen 
Inloop stadskantoor met begane grodn met gratis werkplekken voor werkzoekenden, vrijwilligers 
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Velen volgen de weg naar duurzaamheid 
 
Ik zou een kind meenemen naar de universiteit. Het kind is afkomstig uit Afrika. Haar vader heeft ooit 
in de mijnen gewerkt om onze mobieltjes mogelijk te maken. Uit de rondleiding door het 
universiteitsgebouw blijkt dat het de doelstelling van de universiteit is om alle kinderen van de 
wereld het perspectief mee te geven van een menswaardige wereld. 
 
Divers, veelzijdig en vernieuwend, alle kleuren nodig. 
 
Wereldverbeteraars op het gebied van voedsel en natuur 
Pure motivatie  voorlevend 
 
Foodvalley gezond en voldoende 
 
Kracht 
Heel groene stad met overal voedsel. Openbaar groen is vol met eetbaar groen en mensen weten dat 
ook. Veel lokale voedselproducenten die leveren aan de regiowinkels/supermarkten (daar is geen 
verschil meer tussen). Elk restaurant serveert betaalbaar seizoensvoedsel, vega of in ieder geval eko, 
maar dat hoeft niet meer duidelijk benoemd te worden. Het is vanzelfsprekend. Wageningen is 
zelfvoorzienend voor energie (maar er is ook weinig nodig). Er is een heel goede openbaar 
vervoersverbinding en verder vooral fietspaden. De inwoners zijn jong en kleurrijk (veel 
nationaliteiten). Alle woningen zijn energieneutraal, maar dat zie je niet.  
2040. Wageningen wekt alle energie binnen zijn gemeentegrenzen op. 90% van de Wageningers 
wonen en werken in Wageningen. Wageningen produceert al haar voedsel binnen de 
gemeentegrenzen.  Alle  culturen  zijn  zichtbaar  in  Wageningen;  ‘vakantie  in  eigen  stad’.  De  huizen  zijn  
kleurig, divers, energieneutraal. Er is een bruisend gemeenschapsleven vol eigen cultuur, muziek, 
dans,  kunst  … 
Connectie, samenhang 
 
Diversiteit & Verbinding 
Groene woonwijken met veel gemeenschappelijke tuinen, eetbaar groen 
Voorrang voor wandelaars en fietsers, één of enkele buurtauto’s  (aangedreven  door  zonne-energie) 
staan aan de rand van de wijk geparkeerd. 
Lokale bedrijvigheid in de wijk (bijv. fietsreparatie) 
Alle huizen zijn energieproducent met veel h.r., zonnepanelen op alle daken en uiteraard optimaal 
geïsoleerd 
Gemeenschappelijke ruimte (ook binnen) in elke wijk waar een keer per maand gezamenlijk kan 
worden gegeten en kleinschalige culturele activiteiten plaatsvinden. 
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Bijlage 3 
 

 


