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 Inspiratie 

Lamp als lichtend voorbeeld
Sinds Thomas Edison in 1879 zijn eerste gloeilamp liet branden, vlogen er wereldwijd miljoenen 
lichtpeertjes over de toonbanken. En er zullen er nog vele volgen, want net als water en voedsel 
zullen we altijd licht nodig hebben. Maar kan het – met de verwachte groeiende wereldbevolking, 
toenemende welvaart en afnemende grondstoffen – ook duurzamer? Volgens Leon Konings, 
directeur Sustainability & Regulatory Affairs bij Philips Lighting, kan dat zeker. “De sleutel is een 
goede samenwerking tussen overheden, bedrijven, wetenschap, maatschappelijk organisaties en 
consumenten. Samenwerken, en het vertrouwen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.”

En toen was er licht…
Edisons principe van de kooldraadgloeilamp ging al snel de wereld over. In ons land gingen Gerard en 
Anton Philips rond 1890 aan de slag met de gloeilamp en legden in hun fabriekje in Eindhoven de basis 
voor een wereldconcern. Een elektronica-reus die winstgevend en innovatief wil zijn en tegelijkertijd  
een bijdrage wil leveren aan een duurzamere wereld: daarin zit een dilemma.

Leon Konings: “Anno 2016 zijn er op de wereld veel plekken waar mensen nog geen toegang hebben tot 
elektrische verlichting. Het is misschien moeilijk voor te stellen in ons land, maar in minder ontwikkelde 
landen wordt nog steeds op grote schaal gebruik gemaakt van kaarsen en petroleumlampen. Slecht voor 
het milieu, slecht voor de gezondheid en zeer brandgevaarlijk. We willen de hele wereldbevolking kwalitatief 
goede verlichting bieden. Tegelijkertijd weten we dat de ecologische capaciteit van de aarde eindig is.  
En ons klimaat, gezonde leefomgeving en biodiversiteit onder druk staan.”

De verlichtingsector heeft een aandeel van 19 procent in het wereldwijde energieverbruik. “Dat zijn cijfers 
die er niet om liegen”, vindt Konings. 

“Als lampen verantwoordelijk zijn voor een vijfde van het energieverbruik, dan heeft dat enorme gevolgen 
voor de CO₂-uitstoot. Het goede nieuws is dat we niet hoeven te wachten op een technologische doorbraak: 
de techniek om dat aandeel de komende jaren flink te laten dalen is al beschikbaar. Zoals het gebruik  
van energiezuinige LED-verlichting, die tot 90% minder stroom verbruikt dan traditionele gloeilampen.  
De gezamenlijke ambitie van Philips en de VN is om het aandeel in het elektrische energieverbruik 
wereldwijd in 2030 te laten dalen tot maximaal 8 procent. Dit leidt tot een jaarlijkse elektriciteitsbesparing 
van 272 miljard euro en een vermindering van kooldioxide-emissies van ongeveer 1.400 megaton.”

Circulaire economie
Naast energiezuinigere lampen valt volgens Konings bij grondstoffengebruik nog veel terreinwinst te 
boeken. Afgelopen december presenteerde de Europese Commissie maatregelen om de circulaire 
economie binnen de EU in een stroomversnelling te brengen.

Volgens Konings een stap in de goede richting. “Met het opraken van de grondstoffen en de hoger 
wordende afvalberg groeit het besef dat de lineaire economie van grondstoffen naar afval omgebogen 
moet worden naar een circulaire. We moeten hulpbronnen dus efficiënter gebruiken. Maar ook kijken 
naar hoe we producten gebruiken. Neem de auto: kopen we er een? Of gebruiken we dit voertuig alleen 
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als we een vervoersbehoefte hebben – en nemen we die dan af via een aanbieder zoals GreenWheels?”
In de zoektocht naar manieren om minder grondstoffen te gebruiken, introduceerde Philips een concept 
volgens een vergelijkbaar principe: “Circular Lighting”.

Hoogwaardige verlichting, energiezuinig. Maar anders dan vroeger “koop” je die niet meer op de klassieke 
manier maar betaalt de klant voor het gebruik, waarna de producent de lichtbronnen en armaturen op 
een gegeven moment weer terug neemt en recyclet. Konings: “We willen samen met de klant bijdragen 
aan een wereld met zo min mogelijk CO₂-uitstoot, afval en grondstoffen. Omdat klanten niet meer hoeven 
te investeren in verlichting en onderhoud, maar een maandelijks bedrag betalen, kunnen ze de meest 
energiezuinige verlichting laten installeren zonder investeringsdrempel en dat tegen lagere kosten.”

“Zo besparen we samen energie en gaan we verantwoord met materialen om. Je ziet dat steeds meer 
bedrijven die switch maken. De lat mag wat mij betreft hoog hangen. Een goede zaak dat de Europese 
Commissie circulaire economie tot een prioriteit heeft benoemd.”

Weg met kwik
Naast het zoveel mogelijk hergebruiken van grondstoffen zijn er ook grondstoffen die je het liefst zo min 
mogelijk – of zelfs helemaal niet – in je product verwerkt. Zo wordt er hard gewerkt om de hoeveelheid kwik 
in lampen terug te dringen en kwikvrije LED-lampen te ontwikkelen. Maar dan nog duurt het even voor 
bijvoorbeeld alle gemeentes hun straatlantaarns hebben vervangen door types waar die led-verlichting 
in past.

Internationaal zijn er aansprekende resultaten geboekt. Volgens een rapport van de UNEP is de lampen-
industrie slechts verantwoordelijk voor circa 1 procent van het wereldwijde kwikgebruik. Dat dit aandeel 
zo laag is, komt volgens Konings mede doordat de Europese industrie innovatieve doseertechnieken heeft 
ontwikkeld. In een lamp zit tegenwoordig niet meer dan een speldenknopje kwik.

Tijdens de VN Minamata Conventie eind 2013, verklaarden 120 landen het gebruik van kwik te zullen 
verminderen. Konings: “De Nederlandse overheid en Brussel hebben op dit dossier goed samengewerkt 
met het bedrijfsleven. Tijdens de onderhandelingen heeft de samenwerking tussen IenM en Philips Lighting 
een grote rol gespeeld. Doordat we samen realistische voorstellen formuleerden om het kwikgebruik in 
verlichting te verminderen, konden ook opkomende landen worden overtuigd van de noodzaak hiervan.”

Vraagstukken samen oplossen, is volgens Konings de sleutel. “De overheid kan grote maatschappelijk 
uitdagingen niet in haar eentje aan, net zo min als wetenschappers of ondernemers dat kunnen. Het succes 
drijft op samenwerking tussen overheden, bedrijven, wetenschap, maatschappelijke organisaties en 
consumenten. Zoiets begint met vertrouwen en de gedeelde overtuiging dat we samen stappen moeten 
zetten om deze planeet bewoonbaar te houden.”

Innovatie
Eén van de reclameslogans van Philips was ooit “Let’s make things better”, nu is de globale pay-off 
“Innovation and You”. Volgens Konings is Nederland van oudsher een vruchtbare voedingsbodem waar 
baanbrekende uitvindingen het levenslicht zien. “Nederland is altijd al een innovatief land geweest en 
Philips was altijd één van de voorlopers.” Innovatie zorgt voor exportkansen. “Het is daarbij wel belangrijk 
dat Nederlandse ondernemingen duurzame innovaties op een slimme manier weten te koppelen aan  
de wensen van de klant. Een mooi voorbeeld vind ik de digitale LED-straatverlichting die op afstand 
regelbaar is. Dat Los Angeles hier 140.000 stuks van bestelt, is niet omdat het misschien een mooi stukje 
techniek is, maar omdat het stadsbestuur iets zocht waarmee geld en energie worden bespaard.”

Los Angeles geeft volgens Konings het goede voorbeeld van een overheid die nieuwe technologieën in 
grote projecten omarmt. Hij vindt het daarom een goede zaak dat innovatie één van de speerpunten van 
het Nederlandse EU-voorzitterschap is. 
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Konings: “De leidende rol van de overheid is nodig om processen op weg naar een duurzame economie 
in goede banen te leiden. Zij moet nieuwe innovaties stimuleren en voldoende ruimte scheppen om het 
hergebruik van materialen in bestaande wetgeving in te passen. Het mes snijdt dan aan meer kanten: 
minder energie- en materiaalgebruik, lagere kosten voor gebruikers, meer innovatieve werkgelegenheid 
en producten waarmee consumenten echt kunnen bijdragen aan een gezondere planeet. Daar moeten 
we nu met z’n allen – bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, wetenschap en consumenten 
– mee aan de slag. Want naast de grondstoffen begint ook de tijd voor onze aarde op te raken.”

 De etalage 

Klimaatakkoord. En nu aan de slag!
Aan het einde van 2015, het warmste jaar ooit gemeten, is er een historisch klimaatakkoord gesloten. 
195 landen werden het eens over een nieuw klimaatverdrag dat verdere opwarming van de aarde moet 
voorkomen, door de CO₂-uitstoot te beperken. Daarvoor is ook de inzet nodig van het bedrijfsleven. 
Vertegenwoordigers van SNS-bank en Unilever geven hun mening over het klimaatakkoord, vertellen 
over de invloed van het akkoord op de werkzaamheden van hun organisatie en de maatregelen die 
zij nemen om klimaatneutraal te worden. Erwin Mulders van IenM reflecteert.

 Slim, Slimmer, Slimst 

O-team, Slim ontwerp, slim opdrachtgeverschap
Het Ontwerp-team of O-team is op 15 december 2015 bij de afsluiting van het Jaar van de Ruimte 
gelanceerd door minister Melanie Schultz van Haegen van IenM. Het O-team is een team van ruimtelijke 
experts en ontwerpers, die lokale en regionale partijen en overheden helpen bij het oplossen van 
taaie lokale ruimtelijke vraagstukken. Hun ontwerpproces is een praktische zoektocht om de opgave 
scherp te krijgen en zicht te krijgen op kansen die kunnen worden benut.

Op een missie
Het O-team wordt gevraagd om te helpen bij het formuleren van de juiste vraag in complexe ruimtelijke 
gebiedsopgaven. Het gaat bij grotere gebiedsopgaven dan altijd om vraagstukken tussen veel verschillende 
stakeholders met grote maatschappelijke betrokkenheid.

De inzet van het O-team is succesvol als opdrachtgevers er mee uit de voeten kunnen,als nieuwe opgaven 
worden ontdekt en niet vanzelfsprekende opdrachtgevers worden bereikt. Kortom, als zaken in beweging 
worden gezet waardoor een hogere kwaliteit wordt bereikt en een bijdrage wordt geleverd aan de totstand-
koming van een goed proces en besluit.

Ontwerpend onderzoek
“Ontwerpen opent het zicht op onvermoede toekomsten. Ontwerpend onderzoek wordt door het O-team 
ingezet om de reikwijdte van de opgave te verkennen in een complexe situatie waar het opdrachtgever-
schap diffuus is en verschillende opgaven tegelijkertijd spelen.

Dit is belangrijk in de startfase van een project, om meteen inzicht te krijgen in alle verschillende belangen, 
opgaven en ontwikkelingen. Ontwerpers doen dat met beelden, die het mogelijk maken om de belangen, 
opgaven en ontwikkelingen op kaart en in beeld met elkaar te confronteren en te verbinden.
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Op die manier wordt inzichtelijk gemaakt waar de opgave echt over gaat en welke partijen van belang 
zijn bij het vervolgproces. De ontwerper is dan dienstbaar aan het maatschappelijk proces. De opdracht-
gevers worden geconfronteerd met een verbreding en verrijking van het opdrachtgeverschap en de 
opdracht. En met de vraag of zij zich hieraan willen verbinden.”

Joost Schrijnen
stedebouwkundige en voorzitter O-team

Vliegende start O-team
Sinds de start van het team zijn al 15 aanvragen ingediend, een vliegende start. Daarmee lijkt het team 
duidelijk te voorzien in een behoefte bij lagere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
burgers om ontwerpend onderzoek in te zetten bij lokale ontwerpvragen.

De Waalsprong
Een voorbeeld waarmee het O-team al concreet aan de slag is gegaan, is Nijmegen. Door de gemeente 
Nijmegen en het waterschap Rivierenland is de vraag neergelegd hoe om te gaan met de nieuwe veiligheids-
normen voor de dijk bij Lent en de behoefte om op korte termijn woningen en een winkelcentrum te 
bouwen net achter de dijk. 

Welke kansen gloren er om de potentiële iconische waarde van dit gebied te verzilveren én de dijk te 
versterken? Deze vraag stond centraal tijdens een gezamenlijke workshop van het O-team met het 
waterschap en de gemeente. Met als uitkomst een concrete denklijn en aanbevelingen voor inhoud en 
proces. Daarmee is het allereerste advies van het O-team een feit.

Meer diepgang en scherpte
“Het O-team zal opdrachtgevers helpen hun vraagstelling beter te maken. Een goede vraagstelling is 
wezenlijk voor het creëren van goede stedelijke kwaliteit. Vaak zijn de opgaven waar partijen voor staan 
sterk bepaald door de sores van alledag, door concrete urgenties van dat moment en vanuit de focus van 
de stakeholders op dat moment. Een creatieve fase voorafgaand aan de vraagstelling en opgavedefinitie 
zorgt voor veel meer diepgang en scherpte. Vaak gunt men zichzelf hier de tijd niet voor. Ontwerpers en 
ontwerpend onderzoek in die startfase is van wezenlijk belang om in korte energieke sessies de blik te 
verruimen, de vraagstelling te verbeteren en zo meer en betere oplossingen te genereren.”

Geurt van Randeraat
directeur van SITE urban development en lid O-team

Ontwerpkracht
“Het gaat er om dat opdrachtgevers worden geactiveerd om ontwerp in te zetten bij het verkennen van 
nieuwe vraagstukken. Vraagstukken die gaan over de technologische ontwikkelingen op het gebied van 
mobiliteit, ICT, nieuwe materialen en nieuwe thema’s als klimaatverandering, circulaire economie en 
energietransitie. Dat betekent andere ontwerpopgaven, andere spelers en ook nieuwe kansen voor de 
inrichting van stad en land. Ontwerpkracht als middel om kansen te verkennen, partijen te inspireren, 
cross-overs tussen sectoren te stimuleren, ruimtelijke mogelijkheden te bieden aan ondernemers, 
burgers, initiatiefnemers om te moderniseren en te innoveren. Ik ben vereerd dat ik een bijdrage mag 
leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van onze omgeving.”

Hilde Blank
directeur van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling en lid O-team
 



5

IMagine
Maart 2016 

Magazine voor relaties van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 Wereldwijd 

Deltacoalitie, leren van elkaars expertise
Nederland gaat zich nadrukkelijker inzetten om de waterveiligheid en waterzekerheid in de wereld  
te verbeteren. Vóór 2019 moeten de waterproblemen in minstens 8 stedelijke delta’s meetbaar  
zijn verminderd. De ambitie daarbij is om Nederland als “centre of excellence” neer te zetten op het 
wereldpodium. Dat is het doel van de Internationale Waterambitie (IWA), waarin het ministerie  
van Infrastructuur en Milieu op internationaal watergebied samenwerkt met de ministeries van 
Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. Zij doen dit onder meer in de Deltacoalitie, waarin 
Nederland en een tiental andere deltalanden nauw gaan samenwerken. Met één van die landen, 
Myanmar, bestaat al een nauwe samenwerkingsovereenkomst die voor beide partijen profijtelijk is.

Kwetsbaar
Geen delta is gelijk. Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen in welvaart en in bevolkingsdichtheid. Maar de 
overeenkomsten geven de doorslag. De delta is vrijwel altijd de regio van het land waar de meeste 
inwoners leven en waar het economische hart ligt. En het is de regio die het kwetsbaarst is voor klimaat-
veranderingen. In Nederland zagen we die kwetsbaarheid nog heel sterk in 1993 en 1995 toen de dijken 
langs de grote rivieren het dreigden te begeven. In Myanmar zorgde de orkaan Komen in juli 2015 voor 
enorme overstromingen in grote delen van het land, waaronder de delta van de Ayeyarwady-rivier.

Leren
Kennis delen en leren van elkaar is één van de pijlers onder de Deltacoalitie. In de samenwerking met 
Myanmar wordt dat al in de praktijk gebracht. Studenten en net-afgestudeerden, zogeheten Young Water 
Professionals, zijn opgeleid met behulp van de TU Delft. Ook krijgen ze de gelegenheid praktijkervaring 
op te doen bij Nederlandse bedrijven die inmiddels in Myanmar een aantal waterprojecten uitvoeren.

Tropische buien
Nederland leert weer van Myanmar. In de nabije toekomst zal het in Nederland vaker langer en harder 
regenen. Myanmar heeft daar als tropisch land ervaring mee. Houden onze dijken dat? Dijken kalven niet 
direct af door de tropische bui. Meestel groeit er gras op de dijk en kan het de regen wel hebben. Maar 
tropische buien leiden wel tot snelle en krachtige afvoergolven, waardoor dijken snel kunnen beschadigen. 
Nederland leert van Myanmar hoe dat proces in z’n werk gaat.

Vooruit kijken
De overstromingen in juli 2015 lieten zien dat Myanmar erg kwetsbaar is, maar ook dat het adequaat 
reageert op rampen. Als een dijk dreigt door te breken, wordt er snel gewerkt om die te herstellen.  
Maar dat is niet genoeg. Toekomstige klimaat-veranderingen zullen Myanmar nog kwetsbaarder maken. 
Tijdens de overstromingen heeft een Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) geadviseerd om rampen 
zoveel mogelijk vóór te zijn. Bijvoorbeeld door zwakke stukken dijk te versterken vóór ze een probleem 
vormen. Ook wordt gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn van de bevolking. Vaak is er nog te 
weinig besef dat het aanleggen van een weg of het planten van bomen een dijk ernstig kan verzwakken.

Integrale aanpak
De projecten waarin Myanmar en Nederland samenwerken, gaan verder dan alleen waterveiligheid.  
Zo loopt er een project waarbij onderzocht wordt hoe de Ayeyarwady-rivier beter bevaarbaar kan worden 
gemaakt. Een ander project speelt zich af rond het Meikhtila-meer. Daar wordt in een integrale aanpak 
gekeken naar waterkwaliteit, verbetering van de irrigatie en dus van de landbouw, en naar het gecontroleerd 
aansturen van de waterloop in het gebied. In totaal lopen er vijf van deze zogeheten Learning-by-doing-
projecten. Waarbij overheden, kennisinstituten en bedrijven nauw samenwerken om Myanmar klimaat-
bestendiger te maken en economisch vooruit te helpen.


