
 

 

Uitnodiging voor Klimaatcafé Wageningen: 

Wat kunnen wij in Wageningen samen doen?  

Dinsdagavond 11 januari 19:30 -20:30 

(online via deze zoomlink) 

 

Het Platform Duurzaam Wageningen en de Klimaat Coalitie Wageningen organiseren het vierde 

klimaatcafé op dinsdag 11 januari a.s. Een andere dag dan jullie gewend zijn vanwege de feestdagen 
en de beschikbaarheid van de spreker. 

Wil je weten hoe de donuteconomie in praktijk werkt, kom dan in gesprek met Jan Juffermans die  
met ons in gesprek gaat over zijn ervaringen met de donuteconomie opgedaan bij het project Ware 
Winst Brabant. Dit is een groep pioniers uit het bedrijfsleven die opgezet is vanuit de gedachte van de 
ECG, de Economy for the Common Good en ook werkt vanuit de donuteconomie.  
Jan heeft jarenlang gewerkt voor het centrum voor duurzame leefstijl de Kleine Aarde, waar hij onder 
andere het initiatief nam voor de mondiale voetafdruk. Momenteel is hij op velerlei gebied actief 
onder meer als lid van het Platform Duurzame en Solidaire Economie. Wij zijn blij hem met al zijn 
ervaring te mogen verwelkomen. 

Ook bij de vorige bijeenkomst bleek weer dat er in onze stad veel meer burgerinitiatieven zijn dan bij 
ons bekend. Dit maal laten we er twee aan het woord namelijk: 

Warmtenet Oost Wageningen 

Oma’s soep 

Het klimaatcafé is bedoeld voor ontmoeting en inspiratie. Helaas kunnen we dat ook deze keer niet 
fysiek doen. Hierbij vindt u de zoomlink. De link zal terug te vinden zijn op de site van Wageningen 
Duurzaam. 

We hopen dat Zoom jullie ook deze keer niet tegenhoudt om deel te nemen en we hopen jullie te 
kunnen begroeten dinsdag 11 januari om19:30. Uur. 

 

Marijke Kuipers, Pauline Saltet  (Platform Duurzaam Wageningen) 
Leida van den Berg, Aniek van den Berg (Klimaat Coalitie) 

https://us02web.zoom.us/j/81089588428?pwd=SG94QlJwQ2ZVZmZkTldaYm9KaUd4Zz09
https://www.janjuffermans.nl/
https://www.voetafdruk.eu/
https://platformdse.org/
https://us02web.zoom.us/j/81089588428?pwd=SG94QlJwQ2ZVZmZkTldaYm9KaUd4Zz09
https://wageningenduurzaam.nl/
https://wageningenduurzaam.nl/


2. Terugblik op de vorige keer 

Pauline Schakenbos is ambassadeur van SDG lokaal Zij liet zien hoe mooi de sustainable 
development goals te combineren zijn met de donut. Wanneer je dat doet zie je meteen 
welke goals nog niet bereikt zijn en dat zijn de meeste…. De SDG’s worden weergegeven 
met een mooi gekleurd symbool. Zij ziet de SDG’s als een goed middel om te communiceren 
over ecologische en sociale duurzaamheid en om van daaruit tot actie te komen. Haar 
wensen voor Wageningen zijn:  

 duurzaamheid zichtbaar 
maken met deze symbolen 

 tot een structuur te komen die 

continuïteit waarborgt van het werken 
aan de SDGs bij voorkeur met een 
betaalde kracht. 

 

 

Kirsten de Koning, medevennoot van, Zerah een biologische zeepproducent gevestigd in 
Wageningen, volgde tijdens de Nordic Circular Summit een workshop over de 
donuteconomie. Naar aanleiding daarvan schreef zij in een blog waarin zij de vier lenzen, 
lokaal sociaal, mondiaal sociaal, lokaal ecologisch en mondiaal ecologisch heeft uitgewerkt 
voor voedselverspilling, overconsumptie en de afhankelijkheid van huizen van fossiele  
brandstoffen. Het hielp haar breder naar duurzaamheid te kijken.   

Riemer Brandsma, klimaat burgemeester van Wageningen en leerling van Pantarijn, 
vertelde over de twee groepen op zijn school die aan duurzaamheid werken. Er is een 
ecoschool groep van een tiental leerlingen die kijkt hoe ze de school kunnen verduurzamen 
. Deze heeft onder meer het schoolplein verduurzaamd en meegewerkt aan het Globus 
Festival van de WUR. De tweede groep, de Montessori Model United Nations group, heeft 
verschillende internationale conferenties bijgewoond. Zij kijken hoe zij wat daar besproken 

is naar hun eigen school kunnen vertalen. Ook vertelt Riemer dat een paar leerlingen voor 
hun profiel werkstuk voor informatica een app hebben ontwikkeld waarmee leerlingen 
kleding die ze niet meer aan doen kunnen aanbieden.  

Bas de Poorter van de bibliotheek van Wageningen vertelt over de monitor van de stad. 
Het houdt in dat de bibliotheek burgergroepen ondersteunt bij onderzoek naar thema’s die 
voor hun belangrijk zijn. De resultaten worden op een monitor in de bibliotheek 
gepubliceerd. In de bibliotheek komt een groot scherm te hangen met metingen en data die 
door burgers zijn verzameld, citizen science, De gegevens worden ondersteund met een 
website. Iedere groep mensen die wat wil uitzoeken kan zich hiervoor opgeven. Op dit 
moment wordt gewerkt met Wageningen Schoon over Wageningen Schoon.  De door Hugo 
Hoofwijk verzamelde gegevens worden naast gegevens van de gemeente gelegd en 
geplubliceerd. Iedere burgerinitiatief kan  

Dit programma is geïnitieerd door de Koninklijke Bibliotheek in het kader van het verkleinen 

van de kloof in digitalisering tussen burgers en marktpartijen, overheden en andere 
instituties die gemakkelijker toegang hebben tot data.  Wageningen is voor dit programma 
een proeftuin.  

https://zerah.nl/
https://www.circulairetoekomst.nl/nl/blog/donut-economie


Een mooi voorbeeld van burgeronderzoek in IJmuiden dat tot een rapport heeft geleid 
waarna de discussie met het RIVM weer opgang is gekomen.  

 

3. En tenslotte: 

Masterclasses donuteconomie 

Wil je meer weten over de donuteconomie, kijk dan op Kate Raworth website. Kate 
Raworth heeft een aantal masterclasses gegeven voor Ubiquity University over de 
donuteconomie die als je tijd hebt zeker de moeite waard zijn te luisteren. Minder tijd? Hier 
staan een aantal korte filmpjes die duidelijk uitleggen waar het in de donut economie om 
gaat https://www.kateraworth.com/animations/ 

 

 

https://www.kateraworth.com/

