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❶

EEN NIEUWE DYNAMIEK

‘We kunnen ons steentje bijdragen, dus doen we dat graag.
Binnen de organisatie heerst er een intrinsieke motivatie
om goed te zorgen voor de aarde en het milieu.’
Anita Verbeek, office manager & events bij Stichting Pride Amsterdam

Immaterieel erfgoed is continu onderhevig
aan culturele dynamiek. Om in de toekomst
te kunnen blijven bestaan, zal het moeten
meebewegen met de tijd, in wisselwerking
met maatschappelijke tendensen. Dat is niet
altijd even makkelijk. In het huidige tijds
gewricht hebben we te maken met zorgen
over milieu en klimaat, waardoor de verduur
zaming van onze levensstijl hoog op de
agenda staat. Dat betreft ook ons immaterieel
erfgoed. Dit betekent dat diverse vormen
van immaterieel erfgoed moeten verduurzamen
om toekomstbestendig te worden. Soms ge
dwongen door wet- en regelgeving, proberen
veel immaterieel erfgoedgemeenschappen
al proactief hun impact op het milieu te ver
minderen, maar er valt nog veel winst te
boeken.

In deze brochure gaan we in op twee van de vijf

is het meestal een culturele activiteit die mensen

WAT IS DUURZAAMHEID?

ondernemen of organiseren. Unesco heeft vijf domeinen

Wat bedoelen we met duurzaamheid? Verschillende

ten’ en ‘festiviteiten, rituelen en sociale praktijken’.

of categorieën van immaterieel erfgoed benoemd:

definities worden vaak door elkaar gebruikt. Eco-

Deze domeinen behandelen we hier specifiek omdat

Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. In de praktijk

logische duurzaamheid betekent hier dat er wordt

ze veelzijdige en uiteenlopende voorbeelden laten zien

• Festiviteiten, rituelen en sociale praktijken

voldaan aan de tegenwoordige behoeften aan

op het gebied van verduurzamen. Vanzelfsprekend

• Spreken, zingen en vertellen

hulpbronnen zonder dat toekomstige generaties

komt daarbij af en toe ook het vijfde domein ‘kennis en

• Uitvoerende kunsten

worden beperkt in het realiseren van hun behoeften.

gebruiken rondom de natuur en het universum’ aan bod.

• Traditioneel vakmanschap/ambachten

(We gebruiken hier de definitie van de VN-commis-

Uit eerdere onderzoeken hebben wij ondervonden dat

• Kennis en gebruiken rondom de natuur en het

sie Brundtland, voorheen de Wereldcommissie voor

het werken met praktische voorbeelden de complexe

Milieu en Ontwikkeling). Een ecologisch duurzaam

werkelijkheid inzichtelijk maakt en kan inspireren. We

product of evenement is niet of in geringe mate be-

presenteren verschillende casussen die alle op hun eigen

Het kijken in elkaars keuken kan bijzonder leerzaam zijn.

lastend voor de natuurlijke omgeving. Daarbij wordt

terrein inzicht geven in duurzaamheid met betrekking

Het uitwisselen van ideeën en initiatieven kan voor

gekeken naar het gebruik van materialen, de ver-

tot immaterieel erfgoed.

verbinding zorgen in de zoektocht naar oplossingen voor

spreiding van afval en de uitstoot van giftige stoffen,

duurzaamheidsvraagstukken waar we als samenleving

CO2 en stikstof. In het Engels wordt dit aangeduid

In het onderzoek dat we verrichtten stond één vraag

voor staan.

met de term sustainability. Dit is iets anders dan

centraal: op welke manier speelt duurzaamheid een rol

universum

durability, dat verwijst naar een product dat lang

bij immaterieel erfgoed? Om een antwoord te vinden

Deze brochure wil iedereen die actief bezig is met

meegaat. In Nederland noemen we dit soms ook

op die vraag bezochten we een aantal erfgoedgemeen-

immaterieel erfgoed inspiratie en handvatten bieden

‘duurzaam’.

schappen en beoefenaars. Al snel bleek dat duurzaam-

om zelf te verduurzamen. We hebben hiervoor veel
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domeinen, namelijk ‘traditioneel vakmanschap/ambach-

heid op allerlei terreinen een zoektocht oplevert voor

voorbeelden uit de praktijk op een rij gezet. Ze bieden

Zie ook: Sustainability | United Nations – ‘meeting

de beoefenaars. Veel ambachten zijn van oorsprong

mogelijkheden voor concrete aanpassingen om

the needs of the present without compromising

weliswaar duurzaam, maar bijvoorbeeld de smid en

de milieubelasting van een productieproces en/of

the ability of future generations to meet their own

de biezenmatter hebben in de loop van de tijd, door

evenement terug te dringen.

needs.’
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veranderende omgevingsfactoren, te maken gekregen

De problematiek speelt ook in andere gemeenschappen.

van vegetatie van Nederlandse bodem. De wevers

met nieuwe uitdagingen. Daarbij zijn soms minder

We maakten een inventarisatie en keken daarbij naar de

laten zien dat het ambacht kan bijdragen aan een

duurzame keuzes gemaakt en ook nu zoeken deze

problemen die spelen, de benadering van deze vraag-

duurzame toekomst door het hergebruik van materiaal.

beoefenaars naar passende oplossingen.

stukken in de praktijk, en de goede voorbeelden van

Ook onderzoeken zij mogelijkheden om gewassen die

gemeenschappen die al veel verbeteringen doorvoer-

historisch gezien veel in Nederland voorkwamen maar

Evenementen hebben op een andere manier te maken

den. Door gesprekken met verschillende beoefenaars

de afgelopen eeuw zijn gemarginaliseerd, opnieuw te

met uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.

hebben we in kaart kunnen brengen wat er gebeurt

introduceren en te gebruiken als materiaal. Het bloemen-

De uitstoot van schadelijke stoffen, het gebruik van

op het gebied van verduurzaming van het immaterieel

corso krijgt te maken met kritiek over het gebruik van

van je motoriek. Richard Sennett stelt in zijn boek De

materialen of producten die veel energie verbruiken

erfgoed. Hoe kunnen duurzame keuzes worden ge-

chemische bestrijdingsmiddelen in de bloementeelt.

ambachtsman dat het 10.000 uur duurt om een am-

en milieubelastende afval- en bezoekersstromen zijn

maakt ten aanzien van materialen, processen of (rest)

Daarnaast kampen zij net als het negendaagse festival

bacht te leren, wat overeenkomt met vijf jaar werken.

onderwerpen die kritisch worden bekeken. Organisa

producten? Ook is er aandacht voor de creatieve kansen

Pride Amsterdam met de vraag hoe het afval tijdens

toren van evenementen zullen zich van de complexiteit

die de overgang naar duurzamere werkwijzen biedt.

het evenement te reguleren en minimaliseren. We be-

van dit thema rekenschap moeten geven.

schrijven hier de aanpak van de gemeenschappen om
Om inzicht te krijgen in de vraagstukken rond duur

met deze kwesties om te gaan, en tonen hiermee hoe

Voorbeelden van evenementen waar in het bijzonder

zaamheid worden de twee genoemde domeinen –

zij op een verantwoorde wijze hun erfgoed behouden

naar wordt gekeken zijn paasvuren en vreugdevuren rond

‘traditioneel vakmanschap/ambachten’ en ‘festiviteiten,

voor de toekomst.

de jaarwisseling. De verscherpte wet- en regelgeving

rituelen en sociale praktijken’ – onderverdeeld in vijf

voor de uitstoot van giftige stoffen en fijnstof bij hout

casussen: van de ambachten zijn dat smeden, biezen

verbranding, vraagt om aanpassingen die de impact op

matten en weven. Van de evenementen dienen het

het milieu verminderen. Daar kwam in de zomer van dit

bloemencorso Sint Jansklooster en Pride Amsterdam

jaar nog een complicerende omstandigheid bij, namelijk

als voorbeeld. Het ambacht smeden heeft door het

de aanhoudende droogte. De paas- en vreugdevuren

maakproces logischerwijs te maken met de uitstoot

konden met inachtneming van de beperkingen gelukkig

van kwalijke gassen. Het stoelenmatten illustreert

toch plaatsvinden (zie hierover de publicatie Erfgoed

hoe een ogenschijnlijk duurzaam ambacht noodge

in beweging: Immaterieel erfgoed rondom vuur).
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WAT IS EEN AMBACHT?
• Een ambachtsman of -vrouw is in staat een product
te maken van grondstof tot eindproduct.

• Een ambacht heeft een historische en culturele basis.
• Een ambacht leer je door het vaak te doen. Door de
herhaling van de handeling wordt de handeling deel

• Een ambacht is werken met hoofd, hart en handen.
• Ambachtelijke producten passen zich aan de vraag
en omstandigheden van de consument/markt aan.

• In een ambachtelijk product is de hand van de maker
terug te vinden en dat maakt ieder product uniek.

• Ambacht is tijd. Ambachtelijk technieken kosten
vaak meer tijd dan de mechanisch uitgevoerde

‘Velen zien het product als een stukje
cultuur, traditie, een object met een
identiteit dat blijft voortleven.’
Coby Beckers-Verhees,

Stoelenmatterij Beckers-Verhees

handelingen.
• Ambachtelijke producten worden gemaakt met zorg
en aandacht.
• Het ambacht ligt ook vandaag de dag nog aan de
basis van ieder maakproces.

dwongen minder duurzaam wordt door het verdwijnen
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❷

AMBACHTEN EN VERDUURZAMING
Een ambacht is het handmatig vervaardigen of
bewerken van een materieel goed. Van oudsher
leerde men een ambacht om als beroep uit te
oefenen, maar tegenwoordig zijn verschillende
ambachten niet meer rendabel te beoefenen
en die worden daarom niet meer beroepsmatig
bedreven. Ook zien we in de loop van de tijd
een zekere mate van mechanisering en auto
matisering in diverse ambachten – ook op dit
terrein zijn ambachten in beweging. Aan het
begin van de vorige eeuw werd de ambachte
lijke klompenmaker deels vervangen door een
mechanische klompenmaker. De laatste had
moderne machines die klompen kopieerden
en hij kon daardoor sneller en vele malen goed
koper produceren.

Ambachten zijn vaak duurzaam van aard door het werken
met de hand, het gebruik van natuurlijke materialen uit
de omgeving, de mogelijkheid tot reparatie, hergebruik
of het composteren van de producten. Toch krijgen ook
beoefenaars van ambachten te maken met uitdagingen
op het gebied van duurzaamheid. Hoe gaat de smid
bijvoorbeeld om met kritische vragen over de uitstoot
die vrijkomt bij het stoken van het vuur in de smederij?
De biezenvlechters en stoelenmatters hebben te maken
met veranderingen in het aanbod van materiaal. Gedroogde biezen waren tot voor kort lokaal verkrijgbaar, maar
moeten steeds vaker worden geïmporteerd. Hierdoor
is het ambacht noodgedwongen minder duurzaam.
Daarnaast is het weven in beweging door een hernieuwde interesse in het ambacht. Zowel ervaren als nieuwe
wevers zoeken actief naar duurzame productiemethoden
en naar mogelijkheden om materialen opnieuw te gebruiken. Dat is een ingewikkelde zoektocht.
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AMBACHTELIJK SMEDEN
Smeden – het bewerken en/of vervormen
van zuivere metalen – is een ambacht dat ver
teruggaat in de tijd. Het verhitten van een stuk
metaal in een vuur en dat vervolgens in de
juiste vorm brengen met behulp van een smids
hamer en aambeeld, is een van de oudste
metaalbewerkingsmethoden.

SMEDEN IN ANDELST

Smederij Cornelis Pronk smeedt sinds 1986 op ambachte-

Smeden die op ambachtelijke wijze werken zijn tegen

lijke wijze. Voor smid en oprichter Cornelis Pronk betekent

woordig zeldzaam. De smid was vroeger niet weg te

dat: handmatig smeden op een kolenvuur en dus geen

denken uit de stad en het dorp, maar nu zijn er nog

machinale massaproductie. ‘Wij zijn er trots op dat wij

maar enkele ambachtelijke smederijen. ‘Smederij

dit ambacht nog mogen en kunnen uitvoeren. Van een

Cornelis Pronk, een meesterbedrijf’, opgericht in 1986,

stuk weerbarstig staal een mooi werkstuk maken geeft

is eind 2016 bijgeschreven in de Inventaris Immate

ons voldoening,’ aldus Pronk. De smederij bewerkt

rieel Erfgoed Nederland onder de titel ‘Smeden in

diverse materiaalsoorten: staal, non-ferrometalen (mate

Andelst’. Het bedrijf bestond lange tijd uit oprichter

riaal zonder ijzer, zoals koper, brons en aluminium) en

Cornelis Pronk, echtgenote Janny Pronk, dochter

kunststoffen. Het bedrijf kan verschillende technieken,

Lotte Pronk en zoon Jeroen Pronk. Lotte Pronk zal

bewerkingen en behandelingen toepassen en vervaardigt

het bedrijf fulltime voortzetten zodra haar ouders met

verschillende objecten: van deurgrepen en toegangs-

pensioen gaan. De familie leidt smeden op in de tra

poorten tot wapens, messen en zwaarden voor musea.

ditionele manier van werken en geeft ook laagdrem

De smederij bezit een rijke privébibliotheek met oude

pelige workshops. Door het overdragen van kennis

vakboeken en tekeningen en er is in het bedrijf uitgebrei-

draagt de smederij bij aan behoud van het ambacht.

de kennis van restauratie. Hierdoor is de smederij in staat

www.immaterieelerfgoed.nl/nl/smedeninandelst

om vergane of beschadigde objecten te herstellen of
nieuw te maken in de oorspronkelijk vorm.

‘Het idee om over te gaan op andere verwarmingstechnieken vond ik in eerste instantie lastig.
Maar ik realiseerde me dat met deze verandering
het principe van het smeden niet verloren gaat.
We blijven nog steeds verhit ijzer vervormen,
alleen op een groenere manier.’
Janny Pronk, Smederij Cornelis Pronk
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Duurzame uitdagingen: vuur
Smederij Cornelis Pronk is zich bewust van de belasting
van het milieu. ‘Er is kritiek op het smeden wegens de
uitstoot, de rook die het veroorzaakt door het stoken van
kolen. Bij het stoken van steenkolen komen nu eenmaal
fijnstof, roet en zwavel vrij,’ legt Cornelis Pronk uit. ‘De
overheid staat een bepaalde mate fijnstofuitstoot toe.’
Klachten van omliggende bedrijven leidden in 2012

HOE WERKT DE SMID?

desalniettemin tot een tijdelijk stookverbod. Grondig
onderzoek wees uit dat de zaken op orde zijn. ‘Wij

Het smeedproces is onder te verdelen in handhamer

mogen officieel 100 kilogram fijnstof uitstoten. Dat

smeden met een handhamer enerzijds en mechanisch

betekent dat de smederij 3200 uren per jaar zou mogen

smeden met een luchthamer anderzijds. Dat laatste

stoken. Wij stoken in werkelijkheid ongeveer 160 dagen

maakt gebruik van een machine met een bovenvulder

per jaar; daarbij komt 14,27 kilogram fijnstof vrij, ver

(hamer) en een ondervulder (aambeeld), die elektrisch

beneden de norm dus,’ stelt de smid. Toch stookt Pronk

wordt aangedreven. De smid legt het te smeden

met een ‘afgepast vuur’ en gebruikt hij zo veel mogelijk

materiaal tussen het aambeeld en de smeedhamer.

zuinig brandende steenkoolsoorten.

Door het materiaal te verwarmen kan het gemakkelijk

Het bedrijf maakt zich tegelijkertijd hard voor de toe-

met de hamer in de gewenste vorm geslagen worden.

komst van het ambacht, door de kennis van het ambach-

Een smid gebruikt diverse gereedschappen, waarvan

telijk smeden door te geven. Dat gebeurt via Mondra

de handsmeedhamer een van de belangrijkste is. Die

Opleidingen, workshops en introductiedagen, waaronder

is vaak persoonlijk eigendom van de smid, omdat die

‘ouder-kinddagen’. De jeugd maakt kennis met het

zich in de loop van de jaren vormt naar zijn hand.

ambacht door middel van een educatief programma,

Overige gereedschappen maakt de smid vaak zelf.

‘Wijzer met IJzer’ geheten. In dat programma gaan

De techniek van ambachtelijk smeden is in de kern

basisschoolleerlingen uit groep 8 in de werkplaats zelf

onveranderd, hoewel er tegenwoordig minder vraag is

aan de slag met smeden, brons gieten en aluminium

naar handgesmede objecten. De negentiende-eeuwse

bewerken.

industrialisatie had tot gevolg dat het ambacht in de
loop van de twintigste eeuw zelfs bijna helemaal ver
dween.
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Duurzaamheid is een onderwerp dat ook met de jeugd

Smederij Cornelis Pronk besloot in het kader van verduur-

Volgende generatie

uitgebreid besproken wordt. ‘We gaan graag mee met

zaming te investeren in nieuwe ovens. Nu beschikken

Voor de dochter en beoogd opvolgster van Cees Pronk,

nieuwe ontwikkelingen en zijn vooruitstrevend,’ aldus

ze naast de traditionele kolenvuren ook over gasovens.

Lotte, staat duurzaam smeden hoog op de agenda. Van

Cees Pronk. ‘We kiezen waar mogelijk voor nieuwe,

Janny Pronk: ‘Op sommige evenementen stoken we wel

jongs af aan kijkt en werkt ze al mee in het bedrijf van

energiezuinige technieken en houden rekening met

op kolenvuren om de praktijk van weleer te construeren.

haar vader. Binnenkort zal ze er zelf de scepter zwaaien.
‘Om het ambacht ook in de toekomst te kunnen blijven

de uitstoot van giftige stoffen.’
Gasovens zijn de eerste alternatieve verwarmingsappa

uitoefenen moeten we met de tijd meegaan. Mijn ouders

Ondanks hun open blik moesten de eigenaren van

raten die op de markt kwamen. Tegenwoordig zijn er

zijn zich bewust van de belasting van het milieu, zij

het bedrijf in eerste instantie wennen aan het idee

ook inductieovens. Smeden hebben nu de keuze om te

hebben dat bewustzijn doorgegeven aan mij. Het werken

op een andere wijze te moeten smeden. ‘Het idee om

werken met kolenvuren, gasovens en inductieovens.’

met fossiele brandstoffen is belastend voor de aarde.

over te gaan op andere verwarmingstechnieken vond

Cees Pronk: ‘Ik zou graag inductie-units hebben, zodat

Door een andere verwarmingstechniek te gebruiken is

ik in eerste instantie lastig. Maar ik realiseerde me dat

we kunnen leren hoe die techniek werkt. Het ambacht

het mogelijk het gebruik van deze brandstoffen terug

met deze verandering het principe van het smeden

kan ermee worden voortgezet in een modern jasje. Toch

te brengen, daar werk ik graag aan mee. In de toekomst

niet verloren gaat. We blijven nog steeds warm ijzer

vind ik het ook van groot belang om te blijven smeden op

zal de smederij beslist minder smeden met kolenvuren.

vervormen, alleen op een groenere manier,’ legt Janny

de manier van vroeger: met handgemaakt gereedschap

Stoken op gas en inductie is de toekomst, ook voor onze

Pronk, de echtgenote van Cees, uit.

boven een kolenvuur. Als leerling moet je om te beginnen

smederij. Maar het stoken met kolen zal nooit helemaal

een goed vuur kunnen maken. Als we daarmee stoppen

verdwijnen. Bij dit ambacht horen kolenvuren. Om dat

gaat er een stuk cultuur verloren. Daarom leren alle

stukje geschiedenis, cultuur en traditie te laten bestaan

studenten tijdens de opleiding op deze manier smeden.’

zullen we dit blijven aanbieden,’ besluit Lotte.
Het spanningsveld tussen duurzaamheid en smeden
met kolenvuur blijft zo misschien wel een dilemma bij het
voortzetten van het ambacht. Aan de ene kant is er de
wens te vergroenen, en aan de andere kant vraagt de
traditie om behoud van het kolenvuur, een kernelement
van dit erfgoed. De vraag is hoe ernstig het milieu wordt

‘Als leerling moet je om te beginnen
een goed vuur kunnen maken.
Als we daarmee stoppen gaat
er een stuk cultuur verloren.’
Cornelis Pronk, Smederij Cornelis Pronk

belast indien het ambacht deels op de traditionele manier
wordt uitgeoefend, gezien de zeer beperkte uitstoot.
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STOELENMATTEN
Een stoelenmatter houdt zich bezig met het
maken, vernieuwen en herstellen van het zitvlak
en soms de leuning van stoelen. In het verleden
gebruikte hij daar materiaal voor dat lokaal te
vinden was, zoals allerlei gras- en biezensoorten.
Stoelenmatten is in wezen een van de duurzaamste
ambachten die je je kunt voorstellen, maar daar is
verandering in gekomen. Door de huidige visie op
landschapsbeheer en de maatregelen die daaruit volgen,
is het oogsten van biezen in Nederland nagenoeg
onmogelijk geworden (waarover hieronder meer).
Daardoor moeten stoelenmatters en rietdekkers hun
materiaal tegenwoordig uit Polen, Duitsland of zelfs
China halen, wat aanzienlijk minder duurzaam is.
Stoelenmatterij Beckers-Verhees is een van de schaarse
professioneel werkende stoelenmattersbedrijven in
Nederland. Coby Beckers-Verhees is eigenaar van het

STOELENMATTEN IN BAKEL

bedrijf, dat in de jaren vijftig werd opgericht door haar

Tot in de eerste helft van de vorige eeuw waren gematte

vader. Coby groeide op met het ambacht en leerde van

stoelen vrij algemeen in gebruik. Tegenwoordig is het

haar vader alle kneepjes van het vak. ‘Het duurzame

ambacht stoelenmatten echter bedreigd. In Nederland

aspect van het ambacht is voor mij een van de redenen

bestaan er nog enkele professionele stoelenmatters

geweest om het bedrijf van mijn vader voort te zetten.

en een handjevol hobbyisten. Twee stoelenmatters zijn

Een natuurproduct kunnen vermaken tot een bruikbaar

bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed

product vind ik fantastisch.’ Coby en haar zoon Gerard

Nederland: de familie Beckers-Verhees en Rien Stuijts.

Beckers, ook stoelenmatter, zien als geen ander de

We hebben gesproken met de familie Beckers-Verhees.

kracht van het materiaal. Coby: ‘De biezen hebben een

Coby Beckers-Verhees en haar zoon Gerard Beckers

filter waarmee ze het water waarin ze groeien zuiveren

leiden het bedrijf, dat werd opgericht door Coby’s

en reinigen. Om ervoor te zorgen dat het water niet

vader. Het bedrijf is sinds 2021 bijgeschreven in de

overwoekerd raakt, worden de biezen gesneden. Het is

Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

fantastisch dat ze vervolgens verwerkt kunnen worden

www.immaterieelerfgoed.nl/nl/Stoelenmatten-in-bakel

tot een product. Het is een win-winsituatie.’
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In het verleden was er enige variatie in de grondstof,
Gerard benadrukt het duurzame karakter van een

de biezen. In de middeleeuwen ontwikkelde het

gematte stoel: ‘Veel oude stoelen zijn voorzien van

ambacht zich door de vraag van de adel naar luxe

een biezenmat en die kunnen allemaal gerepareerd

gematte zittingen. Ontdekkingsreizen zorgden ervoor

worden. Een stoel met een zitting van natuurlijk

dat Europeanen kennismaakten met nieuwe rietsoor-

materiaal gaat zo bijna een heel leven lang mee. Het

ten als stoelriet en pitriet, die op een speciale wijze

is niet nodig om de stoel weg te gooien en te vervan-

moesten worden bewerkt en gevlochten. In de

gen.’ Stoelen met een biezenzitting dragen bovendien

negentiende en twintigste eeuw was er veel aandacht

bij aan de gezondheid, vertelt Coby. ‘De stoelen

voor gevlochten stoelen, met name Zwitserse Thonet

nemen de vochtigheid van je lichaam op. Het materiaal

stoelen waren populair. Na de Tweede Wereldoorlog

past zich aan jouw lichaam aan. We krijgen daarom

werden er door Nederlandse meubelontwerpers veel

wel eens bijzondere aanvragen: een mevrouw wilde

stoelen ontworpen waarin handvlechtwerk terugkwam,

bijvoorbeeld een biezenzitting voor haar rolstoel.’

maar toch begon het aantal stoelenmatters drastisch

Ze benadrukt dat de handgemaakte producten door

terug te lopen door de toenemende massaproductie.

velen ook als waardevoller worden ervaren dan een
product uit de fabriek. ‘Er is een klant die al zijn

Tegenwoordig is ook de aanvoer van het materiaal

meubilair door ons laat restaureren en opknappen

een probleem, want dat wordt schaarser. Er groeien

voor zijn kinderen en kleinkinderen. Velen zien het

genoeg biezen, maar die mogen niet meer gesneden

product als een stukje cultuur, traditie, een object

worden. De planten worden nu gezien als nestelgebied

met een identiteit dat blijft voortleven.’

en voedsel voor ganzen en eenden, en deze dieren zijn

Het bedrijf zet zich actief in voor het behoud van het

beschermd in Nederland. Coby: ‘De Nederlandse

ambacht. Door demonstraties te geven op kunst-,

biezenboeren pachten nu grond in onder andere

ambachten- en handwerkmarkten in binnen- en

Ierland, Duitsland, Portugal en zelfs Chili. Daar zijn

buitenland maken zij hun werk zichtbaar. Naast het

de eenden en ganzen niet beschermd. Op deze

matten van nieuwe stoelzittingen voeren ze ook

manier is er wel materiaal beschikbaar, maar het belast

restauraties uit.

het milieu doordat het van ver moet worden geïmpor-

Duurzame uitdagingen: lokaal?

teerd. Dat is ontzettend jammer en frustrerend, juist
omdat het van eigen bodem kan komen.’

De stoelenmatter zorgde van oudsher zelf voor de

Coby en Gerard zijn zich zeer bewust van de duurzame

grondstoffen en het verwerken van het materiaal

aard van het ambacht. Het materiaal komt – idealiter

tot producten. Het snijden en bewerken van biezen

tenminste – uit de buurt, ze vervaardigen een natuur-

gebeurde altijd door dezelfde persoon die ’s winters

product, het eindresultaat gaat lang mee en als het

de stoelen matte. De biescultuur omvatte daarmee

materiaal is versleten kan het gecomposteerd worden.

het gehele proces: van grondstof tot product.

Maar het probleem met de biezen is hardnekkig.
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‘Helaas staan natuur- en landschapsbeheer en de biezenteelt, tot onze verrassing, op gespannen voet met elkaar.
Het zijn twee thema’s die elkaar in eerste instantie lijken
te versterken, maar ze werken elkaar juist tegen. Duur
zame biezenteelt is daardoor lastig,’ verzuchten de
stoelenmatters.

Volgende generatie
Het ambacht wordt al eeuwen een op een doorgegeven,
het liefst binnen de familie. Ook Coby leerde het ambacht veertig jaar geleden van haar vader. ‘Ik vind het

BIEZENTEELT

belangrijk dat het ambacht niet verdwijnt. Gelukkig had

De bies dient niet alleen als grondstof, maar heeft ook

mijn zoon interesse. Door jaren mee te kijken over mijn

een belangrijke landschapsfunctie. De bies zorgt voor

schouder, leerde hij het vak in de praktijk. Onze stoelen-

waterzuivering. De stengels nemen nitraten en fosfaten

matterij heeft dus niet alleen geschiedenis, maar gelukkig

op en de wortel geeft zuurstof af aan de bodem. De

ook een toekomst,’ besluit Coby.

ideale biotoop voor de biezen is het gebied waar het
zee- en rivierlandschap samenkomen. Hoe taaier de

Gerard werkt nauw samen met zijn moeder en zal in de

gesneden en gedroogde bies, hoe hoger de kwaliteit

toekomst het bedrijf overnemen. ‘Het bedrijf zal ik op de

en de prijs. De ‘ruwe bies’, ook wel steenbies of zoute

duurzaamste manier mogelijk voortzetten. Vanwege de

bies, is hier een goed voorbeeld van. Die werd gewon-

regels die natuur- en landschapsbeheerders hanteren is

nen in de Biesbosch en in de zeearmen waar de Waal

het moeilijk om materiaal uit Nederland te krijgen. Maar

uitmondt in de zee. In deze gebieden was er een leven-

Nederland kent enkele vruchtbare plekken waar biezen

dige biescultuur. De aanleg van de Deltawerken bracht

aangeplant kunnen worden. Het zou mooi zijn een

daar verandering in. Bij de IJsseldelta was na de aanleg

initiatief te starten met een club liefhebbers om zelf

van de Afsluitdijk het water brakker. Sinds die tijd wordt

biezen te telen. Op particuliere grond kunnen de gewas-

hier de ‘mattenbies’ geteeld. Het gebied rond deze

sen ook beter gecontroleerd worden. Materiaal kan dan

delta, met Genemuiden als belangrijkste stad, ontwik-

grotendeels weer uit Nederland komen, waardoor voor

kelde zich in de achttiende eeuw tot het centrum van

de aanvoer weinig kilometers afgelegd hoeven worden.

het vlechten van vloermatten. Jonge biezenscheuten

Dat is beter voor het milieu en daarmee krijgt het am-

worden in april en mei met de hand aangeplant. Het

bacht zijn duurzame aard weer een beetje terug,’ hoopt

oogsten gebeurt eens per twee jaar, meestal na de

Gerard. Een samenwerking met de provincies Overijssel

eerste zomerdag tot 15 augustus.

en Gelderland om te bevorderen dat de biezenteelt

(Met dank aan Loes Rademaker, specialist landschaps

meer ruimte krijgt, zou de situatie moeten verbeteren.
20 VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

geschiedenis.)

WEVEN
Weven is een techniek waarmee stoffen met
simpele tot zeer ingewikkelde patronen kunnen
worden vervaardigd. Het principe is dat horizon
tale en verticale draden elkaar rechthoekig
kruisen en met elkaar vervlochten worden. De
draden die in de lengterichting lopen noemt
men ketting of scheringdraden. De daardoor
heen te weven horizontale draden worden de
inslag genoemd. Kleuren en patronen kunnen
op verschillende wijzen worden aangebracht,
bijvoorbeeld door de draden vooraf of achteraf
(deels) te verven, of door speciale draden via de
schering of de inslag mee te weven.
Het ambachtelijk weven gebeurt vrijwel altijd met
behulp van een weefraam of een weefgetouw, waarin
de verticale scheringdraden vastliggen. De inslag wordt
hier doorheen gewerkt.

HET WEEFNETWERK
Het Weefnetwerk, een groep van 1300 weefliefhebbers

Tegenwoordig is handweven in Nederland steeds meer

– semi-professionals en hobbyisten – zet zich in voor

een ambachtelijke kunstvorm geworden. Liefhebbers

het bevorderen en verbeteren van het weven. Jaarlijks

vinden elkaar in het Weefnetwerk. Het netwerk wil wevers

organiseert het Weefnetwerk een Landelijke Weefma

met elkaar in contact brengen en hen en andere belang-

nifestatie met lezingen, exposities, demonstraties en

hebbenden informatie verstrekken over de ontwikkelin-

een uitgebreide leveranciersmarkt. Ook is er een jaar

gen op weefgebied.

lijkse weversmarkt in Hoorn. De vereniging organiseert
tentoonstellingen, geeft cursussen, geeft het kwartaalblad weven uit en beheert een uitgebreide bibliotheek.
Sinds eind 2016 is het Weefnetwerk bijgeschreven in
de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
www.immaterieelerfgoed.nl/nl/weven
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Duurzame initiatieven: werkgroepen

bestaan over wat duurzame omgang met materiaal

De tweede werkgroep zet zich in voor het behoud van

hun materiaal niet langer uit China halen, maar in de EU

Hoe duurzaam is weven? Het Weefnetwerk is zich bewust

of producten is,’ stelt Jacqueline. ‘Zo vindt de een

het ambacht met het oog op een duurzame toekomst.

inkopen. Dat scheelt enorm in transport.’ Het zijn onder

van de impact die belastende materialen kunnen hebben

plantaardig verven van garen en textiel een heel duur

‘We zien de afgelopen jaren een hernieuwde interesse

meer dit soort kwesties waar de derde werkgroep zich

op het milieu. Milieuvriendelijkheid, zoals circulair gebruik

zame oplossing voor het kleuren van textiel, en de

in weven. Veel mensen vinden het interessant en waarde

mee bezighoudt. De leden van deze groep onderzoeken

van materialen, staat er hoog op de agenda. Het onder-

ander vindt dat juist verspilling van planten, water en

vol om materialen en producten opnieuw te gebruiken.

ook welke mogelijkheden er zijn wat betreft het gebruik

werp kreeg een impuls met de vorming twee jaar geleden

energieverbruik.’

Het “vodden weven” is daar een goed voorbeeld van.

van in Nederland verbouwde grondstoffen, zoals vlas

van een internationale commissie. Jacqueline Looijen,

De techniek om van een oude lap stof, een dekbed

en wol van Nederlandse schapen. Het Weefnetwerk

medewerker communicatie en pr bij het Weefnetwerk,

De werkgroep die zich over het materiaal buigt, brengt

overtrek of gordijn, een nieuw product te weven.’ De

promoot graag dergelijke innovatieve ideeën, ook als

vertelt dat deze commissie is voortgekomen uit de

alle materialen in kaart. Er wordt bijvoorbeeld gekeken

werkgroep speelt daarop in door workshops en lessen

het geen eigen initiatieven betreft. Jacqueline: ‘De

behoefte internationaal meer samen te werken met

naar het GOTS-keurmerk. GOTS staat voor Global

te ontwikkelen waarin vragen naar voren komen als:

toepassing van materiaal van eigen bodem vinden we

gelijkgestemde organisaties. ‘De vorming van deze

Organic Textile Standard. Dit is een internationaal

hoe herstel je je oude weefgetouw? ‘Het Weefnetwerk

een interessant concept waar we graag aandacht aan

commissie is het startpunt geweest van onze werkgroep

erkende norm voor biologisch textiel. Hierbij wordt

stimuleert het hergebruik van garens en oude kleding

geven. Organisaties zoals Kracht Kansen en de Achter

duurzaamheid. Deze werkgroep, die bestaat uit drie

er gekeken naar alle fasen die het product doorloopt,

enorm,’ aldus Jacqueline.

hoekse Spinners zijn daar al heel actief mee bezig. Deze

groepen, onderzoekt drie terreinen: het materiaal en

dus van grondstof naar eindmateriaal. Het keurmerk

hergebruik, de instandhouding van het ambacht, en de

bestaat uit meerdere kwalificaties en als wever kun je

Het Weefnetwerk richt zich voor het verduurzamen van

bouwen van de grondstoffen tot alle bewerkingen die

mondiale voetprint.’ Tegelijk bleek duurzaamheid niet

op verschillende punten scoren. Zo bepaalt het keurmerk

het ambacht met name op de garenleveranciers. ‘We

volgen, in Nederland te laten plaatsvinden. Er wordt zo

zo’n makkelijk te hanteren begrip. ‘De eerste vraag waar

hoe duurzaam het materiaal is. De groep onderzoekt

vroegen ons af wat zij in dit proces kunnen betekenen.

min mogelijk verspild. Zelfs de restmaterialen worden

we gezamenlijk over spraken was: wat is duurzaamheid

ook de mogelijkheden die er zijn om internationaal samen

Kunnen zij hun aanbod verduurzamen?’ vertelt Jacqueline.

hergebruikt in bijvoorbeeld de bouw.’

nou eigenlijk? Toen bleek dat er verschillende meningen

te werken, bijvoorbeeld met partners in België.

‘Een mooie stap die leveranciers nu al zetten is dat zij

organisaties kiezen ervoor het hele proces, van het ver-

‘We zien een hernieuwde interesse in weven
de afgelopen jaren. Veel mensen vinden het
interessant en waardevol om materialen en
producten opnieuw te gebruiken. Het “vodden
weven” is daar een goed voorbeeld van.’
Jacqueline Looijen, Weefnetwerk
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Jacqueline blikt trots terug: ‘De eerste stappen zijn
gezet, en daar zijn we heel blij mee. Het bewustzijn
rondom het product en het materiaalgebruik vinden
wij heel belangrijk. De projecten die nu lopen rondom
materiaal van eigen bodem zijn fantastisch. De uitkomsten van alle onderzoeken kunnen we in de toekomst
gaan inzetten. Dat is heel waardevol. Het zijn misschien
kleine initiatieven, maar alles overziend gebeurt er links
en rechts toch een hoop.’

‘Het bewustzijn rondom het
product en het materiaalgebruik
vinden wij heel belangrijk.’
Jacqueline Looijen, Weefnetwerk

ENSCHEDE TEXTIELSTAD
Enschede Textielstad is een duurzame weverij met natuur

ik de kennis van het oude ambacht te behouden en vanuit

lijke en gerecyclede garens, waar mode- en interieurstoffen

die kennis een innovatieslag te maken richting nieuwe,

worden geproduceerd. Annemiek Koster, oprichter en eige

duurzame(re) materialen. Het is namelijk hoog tijd dat de

naar, zet zich met haar weverij in om zo lokaal mogelijk te

stof waar onze kleding van wordt gemaakt dichter bij huis

produceren en merken die al bezig zijn met verduurzaming

op een duurzame manier wordt geproduceerd. Al onze

op een laagdrempelige manier te voorzien van kwalitatief

stoffen worden geweven in onze fabriek in Enschede.

hoogwaardige stoffen. Alle meubel- en modestoffen wor

Lokaal produceren betekent voor Enschede Textielstad ook

den gemaakt van gerecyclede grondstoffen (waaronder

lokaal inkopen. We kennen al onze leveranciers persoonlijk,

gerecyclede jeans, oude werkkleding en productieafval)

waardoor we ervan verzekerd zijn dat de grondstoffen die

of lokale vezels zoals vlas en hennep.

in ons proces worden gebruikt onder eerlijke omstandig

Op haar website vertelt Annemiek Koster over haar bedrijf:

heden zijn geproduceerd. Bovendien minimaliseert lokaal

‘Ik heb een groot netwerk van specialisten, waaronder we

inkopen de milieubelasting die transport met zich meebrengt.

vers en machine-operators, om mij te adviseren en te hel

Om deze reden werken wij alleen met Europese garen

pen bij het realiseren van de productie van duurzame stof

leveranciers.’

fen in Nederland. Met de oprichting van dit bedrijf hoopte

www.enschedetextielstad.nl
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EVENEMENTEN EN VERDUURZAMING
Uitstoot van schadelijke stoffen, milieubelastend
materiaalgebruik en vervuilende afval- en be
zoekersstromen zijn aspecten waar alle evene
menten mee te maken krijgen. Alle evenemen
ten hebben hun eigen karakteristieken en
uitdagingen, maar verduurzaming is altijd een
thema. In een tijd waarin veel milieubewuste
alternatieven beschikbaar zijn, is het belangrijk
om de goede keuzes te maken. Hier twee
voorbeelden uit de praktijk. Hoe wordt in Sint
Jansklooster omgegaan met kritiek over het
gebruik van bloemen tijdens bloemencorso’s?
En hoe kijkt Pride Amsterdam naar een duurza
me toekomst?
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BLOEMENCORSO SINT JANSKLOOSTER
organisatie is in handen van de Christelijke Oranje

Duurzame uitdagingen: benzine,
spijkers en bestrijdingsmiddelen

vereniging Sint Jansklooster. Vrijwilligers helpen met

Ieder jaar staan de corsowagens ter discussie. ‘De

‘Dit jaar zijn we met drie groepen met een proef be

het inzamelen van geld en materiaal, met het bouwen

wagens stralen niet echt milieuvriendelijkheid uit. Een

gonnen. We gaan het motorblok uit de wagens halen,

van de wagens en alle andere activiteiten. Die activitei-

grote ronkende wagen waar heel veel bloemen op

en elektrificeren deze groep wagens volledig. We gaan

ten strekken zich uit over het hele jaar; van het maken

zitten stuit sommigen tegen de borst,’ vertelt Roel van

dus elektrisch rijden.’ Door twee coronajaren hebben

van het ontwerp tot de teelt van de benodigde dahlia’s.

de Zweerde, de voorzitter van de pr-commissie van het

de deelnemers en de organisatie kunnen sparen. Er

Het eigenlijke corso, de parade met de versierde wa-

Bloemencorso Sint Jansklooster. Er wordt daarom

is een bedrag apart gezet voor de aanschaf van deze

gens, is onderdeel van een feestweek. Ieder jaar op

moeite gedaan om zo veel mogelijk duurzame keuzes

motoren. ‘Het is de bedoeling dat deze zomer de wagens

de derde vrijdag van augustus vindt de parade plaats.

te maken bij de bouw en versiering van de wagens.

al elektrisch rijden. We starten met drie om te testen of

Tienduizenden mensen komen die dag het spektakel

‘De corsowagens worden hergebruikt. De bruikbare

het ook financieel verstandig is. Tegelijkertijd kunnen we

zien en beleven.

onderdelen worden van de wagen gehaald en bewaard

testen of het goed werkt en we tevreden zijn. Bovendien

voor het volgende jaar. Een ander aspect waar het

richten we een fonds op namens de vereniging om in de

BLOEMENCORSO SINT JANSKLOOSTER

Corso Sint Jansklooster al in verbeterd is, maar waar

toekomst te kunnen investeren in dit soort projecten,’

nog geen ideale oplossing voor is gevonden, is de

vertelt Roel. Daarnaast heeft de gemeente een nieuw

Bij een bloemencorso rijdt of vaart een stoet met

corso’s, een daarvan is het bloemencorso Sint Jans-

bevestiging van de bloemen op de wagens. Voorheen

stroomplan gefaciliteerd. In plaats van het gebruik van

versierde wagens of boten via een vooraf vastgelegde

klooster. Begin 2014 is het Bloemencorso Sint Jans-

werden de bloemen op de wagens gelijmd met een

aggregaten, zijn er nu diverse stroompunten verspreid

route door het dorp of de stad. Vaak wordt de stoet

klooster bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel

krachtige, chemische lijm. Sinds ongeveer zes jaar

door het dorp.

verrijkt met muziek en theaterspel. Elke wagen heeft

Erfgoed Nederland.

gebruiken we daar kleine spijkertjes voor,’ vertelt Roel.

een eigen, jaarlijks wisselend ontwerp. Het is een

www.immaterieelerfgoed.nl/

Hij benadrukt dat dit stappen in de goede richting zijn,

In verschillende delen van de wereld vinden
er optochten plaats van met bloemen versierde
wagens, maar in veel Nederlandse steden is
het een jaarlijks evenement. Veel bloemen
corso’s in Nederland zijn ontstaan als viering
van Koninginnedag, ook het corso in Sint Jans
klooster, dat in 1968 zijn huidige vorm kreeg.

competitie: de mooiste creatie, ter beoordeling van
een jury, wint de prijs. Nederland telt dertig bloemen-

Vrijwel het hele dorp is betrokken bij het corso. De

bloemencorsosintjansklooster

Een grote verandering is het vervangen van de oude
motoren van de wagens door elektrische motoren.

maar hij ziet ook in dat de spijkers niet handig zijn voor
het composteren van de bloemen. ‘Het is een lastige
afweging. Voorafgaand aan de parade zijn we met
200 vrijwilligers 48 uur lang bezig om de bloemen te
bevestigen. Wij voelen dat we er als organisatie niet
vanuit kunnen gaan dat deze groep vrijwilligers nogmaals twee dagen alle bloemen en spijkers komt
scheiden. De opbouw en afbouw en alles wat daarbij
komt kijken, komt altijd op dezelfde groep mensen
neer. We willen hen niet overvragen.’ Hij realiseert
zich dat dit een nog duurzamere benadering van het
evenement in de weg staat.
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Natura 2000
Sinds enkele jaren staat het bloemgebruik bij bloemencorso’s ter discussie. Er worden veel gesprekken over
gevoerd die hopelijk tot een gezamenlijke oplossing
zullen leiden. Want wat gebeurt er na het bloemencorso
met de bloemen? ‘Niks, ze zijn dood en we gooien ze
weg. We hebben tot nu toe nog geen oplossing gevonden om ze een doel te laten dienen. De bloemen worden
speciaal voor het corso gekweekt. ‘Als er geen corso is,

‘Er worden, weliswaar zwaar verdunde,
chemische bestrijdingsmiddelen ingezet bij de
bloemenkweek. Dat is de grootste en meest
problematische uitdaging waar we tegenaan
lopen. Het is een complex probleem.
Het is een aandachtspunt dat we in
de toekomst willen aanpakken.’
Roel van de Zweerde, Bloemencorso Sint Jansklooster

dan zijn er ook geen bloemen.’ Een negatieve kant aan
deze bloementeelt is dat er tot op heden nog geen

Omdat Sint Jansklooster tegen een Natura 2000-gebied

duurzame oplossing is voor ziektebestrijding bij de

aanligt, een beschermd natuurgebied, wordt er extra

bloemen tijdens de kweek. ‘Er worden, weliswaar zwaar

goed gelet op naleving van wetten en regels. ‘Om zorg

verdunde, chemische bestrijdingsmiddelen ingezet. Dat

te dragen voor de natuur om ons heen hebben we

is de grootste en ook meest problematische uitdaging

maatregelen genomen. Er heeft een aerius-berekening

waar we tegenaan lopen. Het is een complex probleem.

plaatsgevonden om de uitstoot van stikstof en de

Het is een aandachtspunt dat we in de toekomst willen

neerslag daarvan op het Natura 2000-gebied te bereke-

aanpakken.’

nen. Die rekenmethode is beschikbaar gesteld door het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Uit die

MILIEUEFFECTEN VAN PAASVUREN

berekening is gebleken dat wij op 0 uitkomen, en dat is

Een voorbeeld van een traditie die is aangepast (mede)

waarbij we ieder jaar een aantal bomen planten. Het

vanwege schadelijke uitstoot zijn de paasvuren. De

parkeerterrein, dat eerst grensde aan het natuurgebied,

verscherpte wet- en regelgeving voor de uitstoot van

is drie jaar geleden verplaatst naar de andere kant van

giftige stoffen en fijnstof bij houtverbranding moet

het dorp. Daarnaast stimuleert de organisatie bezoekers

de schadelijke impact op het milieu verminderen.

om met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet te

Dat hoeft niet ten koste te gaan van het evenement.

komen. En er worden ook arrangementen met bussen

In Espelo bouwde men bijvoorbeeld in 2019 niet een

aangeboden.

uitstekend. Daarnaast zijn we ook een project gestart

hoog en groot vuur, maar een originele brandstapel:
een bierpul. De milieueffecten van dit soort evenementen worden in de toekomst alleen maar zwaarder
meegewogen (Bakels, 2020).
Erfgoed in beweging: Immaterieel erfgoed
rondom vuur
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Afval

Digitalisering

In Sint Jansklooster zet de organisatie zich in voor het

Afgelopen jaar is er een app gemaakt om verspilling

scheiden van afval. Roel: ‘Het door bezoekers geprodu-

van drukwerk tegen te gaan. Een belangrijke stap, aldus

ceerde afval proberen we te verminderen. Ook proberen

Roel. ‘Onze ervaring is dat de meeste bezoekers de

we afval zo goed mogelijk te scheiden. Maar de catering

programmaboekjes naderhand weggooien. Door alles

op het parcours en het terrein wordt volledig uitbesteed.

te digitaliseren voorkomen we een grote hoeveelheid

Het is aan de horecaondernemers om zelf te besluiten

afval en verspilling. In de app zijn zowel het programma

over duurzame en milieuvriendelijke alternatieven wat

als de plattegrond te vinden. Ook kunnen bezoekers

betreft bekers, bakjes en bestek. We stimuleren ze wel

alleen nog tickets online kopen.’

om de beste optie te kiezen, omdat we geen plastic
meer op straat willen hebben. Herbruikbare bekers van

Toekomst

hard plastic zullen ook worden geïntroduceerd, net als

Op verschillende terreinen hoopt de organisatie van het

houten bestek.’

bloemencorso Sint Jansklooster in de toekomst nog meer
te kunnen verduurzamen. ‘We willen onderzoeken of er
andere mogelijkheden zijn om de bloemen te bevestigen.

TULPPIGMENTEN

Bijvoorbeeld met bio-lijm of afbreekbare prikkers. Ook

Bestaan er mogelijkheden om (gebruikte) bloemen in

economische waarde, behalve dat het een begeerd foto-

denken we aan duurzame oplossingen voor het bestrijden

te zetten op een duurzame manier? Dat is een vraag

object is van menig toerist. Nederland teelt jaarlijks

van plagen bij de bloementeelt. We zouden bijvoorbeeld

die materiaal- en productontwerper Tjeerd Veenhoven

elfduizend hectare tulpen in talloze kleurvariaties. Per

eenden of ganzen kunnen laten grazen tussen de bloemen,

zichzelf stelde. In zijn atelier in Groningen ontwikkelt hij

hectare kunnen er tot 800.000 bloemen groeien, wat

die dan de slakken opeten.

projecten en materialen met een focus op duurzaam

een potentiële opbrengst van ongeveer 800 kg orga-

Om andere corso’s te stimuleren hun drukwerk terug te

heid. Vanuit deze motivatie is zijn project Tulppigmen-

nisch pigment mogelijk maakt! Studio Tjeerd Veen

dringen, willen we hen aanbieden om het digitale plat-

ten ontstaan, dat werd afgerond in 2016. Wellicht dat

hoven heeft acht maanden gewerkt om uit deze afval-

form bij ons af te nemen. Zij kunnen de app dan zelf naar

dit pigmentenproject een deur opent om in de toe-

resten een nieuwe waarde te halen. De bloemhoofdjes

eigen smaak en inhoud vormgeven,’ besluit Roel van de

komst de gebruikte tulpen, hyacinten, narcissen en

worden verzameld en gedroogd. Door een mechanisch

Zweerde.

dahlia’s niet meer weg te gooien maar nog een keer

en biochemisch proces wordt de kleur uit het bloem-

te benutten.

blad gehaald. Elke keer is het weer een verrassing

Op zijn website schrijft Veenhoven over zijn project:

welke kleur er uit dit bijna ambachtelijke proces komt.

‘De tulp is een icoon van de Nederlandse cultuur.

De toepassingen lopen uiteen van vingerverf tot het

Jaarlijks worden duizenden hectaren aangeplant om

kleuren van biologisch plastic. Dit geeft bloemblaadjes

de bollen wereldwijd te exporteren. Vreemd genoeg

naast esthetische waarde ook economische voordelen.’

heeft het mooiste deel van de bloem, de kop, geen

www.tjeerdveenhoven.com
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PRIDE AMSTERDAM
Pride Amsterdam is een festival om te vieren
dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van
wie je wilt: ‘Be who you are, love who you want’.
Dit festival wordt vooral bezocht door de
lhbtqia+-gemeenschap, maar ook een breder
publiek vindt zijn weg naar het evenement. Het
vindt plaats vanaf de laatste zaterdag van juli
tot de eerste zondag van augustus en bestaat
uit verschillende onderdelen. Het bekendste
onderdeel is de Canal Parade, waarbij een stoet
van tachtig boten twee uur door de wateren
van Amsterdam vaart, bekeken door honderd
duizenden kleurrijk uitgedoste bezoekers.

Pride Amsterdam is dus niet alleen vooruitstrevend op
sociaal terrein, maar ook op het gebied van duurzaamheid. Op vele fronten is de organisatie actief: versiering,
reclame, stroom, mobiliteit, horeca en afval. De woordvoerster vertelt ons er meer over.
Versiering: ‘Sinds ongeveer vier jaar gebruiken we geen
confetti meer. Voor de afschaffing daarvan werkten we
wel al met biologisch afbreekbare confetti. Er worden
ook geen ballonnen gebruikt; dat is in heel Amsterdam
verboden.’
Reclame: ‘De hoeveelheid drukwerk hebben we enorm
teruggedrongen. We mogen nu gebruikmaken van de

Duurzame uitdagingen:

digitale abri’s, dus de hoeveelheid papieren posters is
sterk teruggebracht. Hoewel we het drukwerk volledig

Pride Amsterdam ligt, als een van de grootste en

zouden willen afschaffen, ontkomen we er niet aan

bekendste evenementen in de hoofdstad, onder een

om toch een bepaalde oplage beschikbaar te stellen.

vergrootglas. En uiteraard krijgt een evenement van dit

Senioren vinden het bijvoorbeeld prettig om een

PRIDE AMSTERDAM

formaat te maken het thema duurzaamheid. Hoe gaat

papieren programma te bekijken.’

Op veel plaatsen in de wereld wordt Gay Pride gevierd.

Pride Amsterdam om met dit thema, waarom is het zo

Pride Amsterdam wordt sinds 1996 georganiseerd door

belangrijk voor de organisatie en wat heeft die al gedaan

Stroom: ‘Enkel duurzame stroomopwekking is te zwak

Stichting Amsterdam Gay Pride. Het is een meerdaags

aan verduurzaming?

om het festival te laten draaien. Op de Dam hebben we

evenement waar vrijheid om jezelf te zijn en te houden

bijvoorbeeld heel veel stroom nodig, green batteries

van wie je wilt centraal staat. De lhbtqia+-gemeenschap

Anita Verbeek, office manager & events bij Stichting

kunnen die capaciteit niet leveren. De green batteries,

viert haar bestaan en komt op voor haar rechten in ver-

Pride Amsterdam, benadrukt dat verduurzamen belang-

waarin energie is opgeslagen die is gewonnen uit zon

schillende activiteiten, zoals de Pridewalk en de beken-

rijk is. ‘We kunnen ons steentje bijdragen, dus doen we

en wind, worden zoveel mogelijk ingezet waar het een

de Canal Pride. Het negendaagse festival is uitgegroeid

dat graag. Binnen de organisatie heerst er een intrinsieke

haalbaar alternatief is voor een aggregaat. Maar we

tot een wereldberoemd evenement waarbij de lhbtqia+-

motivatie om goed te zorgen voor de aarde en het

zijn helaas nog niet volledig overgestapt.’

gemeenschap de norm bepaalt in de stad.

milieu. Daarnaast wordt ons ook door de gemeente

Sinds 2019 is Pride Amsterdam bijgeschreven in de

Amsterdam opgedragen het evenement te verduurza-

Mobiliteit: ‘Amsterdam hanteert een actief ontmoedi-

men. Sinds 2017 zijn we hiermee heel actief bezig.’

gingsbeleid op autoverkeer. Iedereen wordt gestimuleerd om vooral niet met de auto naar de stad te komen.
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Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
www.immaterieelerfgoed.nl/nl/prideamsterdam

PLASTIC WHALE
De organisatie Plastic Whale zet zich in voor land en

Met communicatie in de stad en online advertenties

Toekomst

zee zonder plastic. Ze stimuleren mensen om minder

stimuleren we bezoekers om het openbaar vervoer of

Pride hoedt zich ook voor watervervuiling. Er worden

te praten en meer te doen. Een van de initiatieven is

de fiets te nemen, of simpelweg te voet te komen.’

al ecologische was- en spoelmiddelen gebruikt en

plastic te hergebruiken om er kunst van te maken.

opgevangen urine wordt aangeleverd bij Waternet.

De organisatie creëert designerboten en kantoor

Horeca: Sinds 2018 heeft Pride Amsterdam afspraken

In de toekomst wil de organisatie meer dixi’s en plas-

meubelen van afvalplastic. Dat wordt onder andere

gemaakt over het scheiden van horeca-afval. Blik, glas

kruizen plaatsen langs de route van de botenparade.

in de Amsterdamse grachten verzameld. Geïnteres

en papier wordt gescheiden. Drank wordt aangeboden

Daarnaast experimenteert Pride met elektrische boten.

seerden kunnen zich gratis aanmelden om de dag

in eco-bekers, afbreekbare plastic bekers. Ook wordt er

Op dit moment zijn er nog niet genoeg elektrische

na Pride Amsterdam mee te helpen met het schoon

veel gebruikgemaakt van houten bestek en afbreekbare

motoren om alle tachtig boten hiervan te voorzien,

maken van het water. Plastic Whale verzorgt de

borden en bakjes. Er is ook een plan in behandeling

maar daar wordt aan gewerkt. Uiteindelijk moet de

boten, netten en drankjes. Hier komen honderden

om boten te bevoorraden met green cups, afbreekbare

hele botenparade elektrisch varen. ‘Het is natuurlijk

mensen op af om mee te helpen. Naderhand wordt

bekers, zodat alle bekers die overboord gaan ten minste

prachtig als je kunt vertellen dat we de boten allemaal

er een kunstwerk vervaardigd van het verzamelde

milieuvriendelijk zijn.

op groene stroom of biodiesel laten varen. De eerste
stappen zijn in ieder geval gezet,’ stelt Anita van Beek.

plastic.
plasticwhale.com

Straatafval: ‘Ieder jaar krijgen we veel commentaar
op de straatvervuiling. De gemeente Amsterdam heeft

Voor alle duurzame initiatieven bij Pride Amsterdam
zie: pride.amsterdam/organisatie/duurzaamheid

daarom een project gestart: Schoon. Een project om de
straatvervuiling tegen te gaan. We werken nauw samen.
In het kader van dit project zijn er meer containers
geplaatst om makkelijker en sneller op te ruimen. Er zijn
voor iedereen afvalzakken beschikbaar, ook op de boten.
Het plasticafval dat in het water terechtkomt ruimen we
allemaal op, door zelf de grachten schoon te maken.
Er zijn daarnaast organisaties die zich inzetten voor het
opruimen en recyclen van het ‘pride plastic’, daar werken
we mee samen. Plastic Whale is daar een voorbeeld van.’

‘Het is natuurlijk prachtig als je kunt
vertellen dat we de boten allemaal op
groene stroom of biodiesel laten varen.
De eerste stappen zijn in ieder geval gezet.’
Anita van Beek, Pride Amsterdam

38 VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

IMMATERIEEL ERFGOED VERDUURZAMEN 39

❹

CONCLUSIES, UITDAGINGEN EN TIPS

Immaterieel erfgoed is dynamisch en blijft – juist
op het terrein van verduurzaming – in beweging.
Het thema duurzaamheid speelt bij alle erfgoed
gemeenschappen die in deze brochure aan het
woord zijn gekomen een rol, en zeker ook bij
de vele groepen die hier niet aan bod kwamen.
Het is een belangrijk thema, er wordt veel over
gesproken en op verschillende terreinen zijn
veranderingen ingezet.

Ook evenementen bewegen mee met de tijd. Het
bloemencorso Sint Jansklooster houdt rekening met het
beschermd natuurgebied naast het dorp, en spreekt de

TIPS EN KANSEN BIJ HET VERDUURZAMEN
VAN IMMATERIEEL ERFGOED

wens uit een alternatief te willen vinden voor het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen in de bloementeelt.
Ook experimenteert het bloemencorso met de eerste

• Veranderen van energiebron. De keuze voor duur-

elektrische praalwagens. Sommige gemeenschappen

zame verwarmingstechnieken verlaagt het gebruik

zijn al flink op weg en kunnen aanstekelijke voorbeelden

van fossiele brandstoffen en de uitstoot van schade-

bieden voor anderen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Pride
Amsterdam, dat zich op zowat ieder terrein inzet voor

lijke stoffen.
• Focus op lokale producten en diensten. Samen

Het vinden van goede oplossingen blijkt niet altijd

duurzaamheid. Hun inspirerende website, met een uitleg

werking met lokale leveranciers leidt tot minder uit-

gemakkelijk. Beoefenaars krijgen in toenemende mate

over hun werkwijze, kan andere evenementen stimuleren

stoot van milieubelastende gassen. Soms vergt het

te maken met landelijke wet- en regelgeving. Ze krijgen

en behulpzaam zijn.

gebruik van lokale materialen een extra inspanning,
zoals het zelf telen van oude gewassen als biezen en

soms te maken met het verdwijnen van lokale grond
stoffen, of moeten organisatorisch een tandje bijzetten

Veranderen gaat soms met vallen en opstaan. Het vergt

om afvalstromen te verduurzamen. De voorbeelden

af en toe veel flexibiliteit en doorzettingsvermogen

laten zien dat men over het algemeen goed navigeert

van beoefenaars om het immaterieel erfgoed levend te

in de zoektocht naar de beste duurzame oplossingen.

houden. Voor erfgoedgemeenschappen rijst daarom soms
de vraag: hoeveel kun je doen? Er blijven mede daardoor

Voor ambachten geldt dat er op het gebied van materi-

onderdelen liggen die nog aangepakt moeten worden.

aal, product en proces een en ander is veranderd. De

vlas. Ook kan bestaand materiaal dat in de omgeving
voor handen is opnieuw worden gebruikt.
• Hergebruik en restauratie van materialen en
gereedschap.
• Minimaliseren van overlast door gemotoriseerd
vervoer. Zet actief in op het ontmoedigen van

autogebruik en bepleit tegelijk het gebruik van

maboekjes en affiches. Denk aan het gebruik van
apps en digitale abri’s.
• Minimaliseren van watervervuiling. Het gebruik
van biologische afwas- en spoelmiddelen dragen
hieraan bij, evenals het beschikbaar stellen van
chemische toiletten.
• Verminder grondvergiftiging. Bijvoorbeeld door
in de bloementeelt op zoek te gaan naar duurzame
bestrijdingsmiddelen.
• Wil je erfgoed toekomstbestendig maken, wees

je dan bewust van de tijdgeest en realiseer je dat
veranderingen soms noodzakelijk zijn.

• Maak duurzaamheid een gespreksonderwerp
en maak concreet wat het voor een ieder betekent.
• Inventariseer op welke terreinen verduurzaamd
zou kunnen worden binnen het eigen immaterieel

smid kiest steeds vaker voor een andere verwarmings-

Er zijn een hoop uitdagingen naar voren gekomen en

techniek, de stoelenmatters en wevers zoeken naar

diverse verbetertrajecten ingezet door de erfgoed

de fiets of te voet te komen. Stimuleer gebruik

oplossingen om materiaal weer uit de nabije omgeving

gemeenschappen. Deze liggen vooral op het terrein

elektrische motoren. Faciliteer parkeermogelijk

Communiceer met de gemeente en de provinciale

te laten komen. Daarnaast staat hergebruik van materiaal

van materiaalverwerking, procesmanagement en afval

heden op een plek ver van de natuur.

en landelijke overheid; laat zien wat er speelt en

of product hoog in het vaandel. In sommige gevallen,

verwerking. De knelpunten en de oplossingen die in

openbaar vervoer, of moedig bezoekers aan met

• Het verminderen van de afvalstroom. Aandachts

erfgoed. Betrek jongeren hierbij.
• Laat zien wat je doet aan verduurzaming.

welke verbeterslagen er gemaakt worden.
• Ga in gesprek met de gemeente of provinciale

zoals bij het Weefnetwerk en bij Pride, zijn speciale

deze brochure zijn geschetst kunnen mogelijk dienen

punten hierbij: de aanwezigheid van voldoende

werkgroepen opgericht die zich in het bijzonder met

als voorbeelden voor andere erfgoedgemeenschappen.

afvalbakken en vuilniszakken en het gebruik van

en landelijke overheid om te onderzoeken wat

de duurzaamheidsthematiek bezighouden, en met

Om te ontdekken hoe de eerste stap naar verduurzaming

recyclebare bekers, borden, bakjes en bestek.

je kunt/moet doen of hoe je op toekomstige

succes knelpunten detecteren en veranderingen helpen

gemaakt kan worden en om erachter te komen wat er

doorvoeren.

nog meer mogelijk is.
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• Digitalisering van drukwerk, zoals flyers, program-

ontwikkelingen kunt anticiperen.
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Ten slotte
Het begrip duurzaam wordt in Nederland
heel breed toegepast. In deze brochure willen
we daarom de verschillende aspecten en
mogelijkheden zo exact mogelijk omschrijven.
Uit de genoemde voorbeelden blijkt de grote
inspanning die erfgoedgemeenschappen
leveren om hun footprint te verkleinen.
Met name de grote evenementen als de corso’s en
Pride Amsterdam, maar ook carnavalsoptochten en
Koningsdag, kunnen enorme afvalbergen met zich
meebrengen. De inspanning van erfgoedgemeen
schappen om de belasting van het milieu te beperken,
sterken ook de deelnemers in hun eigen streven naar
een kleinere footprint. De erfgoedgemeenschap als
geheel is daarmee ook een informele inspirator ge
worden op het gebied van bewustwording van duurzaamheid in de persoonlijke leefwereld van mensen.
Erfgoedgemeenschappen worden zich weer bewust

Ambachtsmensen waren vooral in het verre verleden

van de materialen waarmee ze werken en welke reis

vaak zelf betrokken bij het oogsten of winnen van hun

deze hebben afgelegd. Ambachtsmensen daarentegen

grondstoffen, gewoonweg omdat dat materiaal uit hun

zijn en waren zich altijd al bewust van hun materiaal

directe omgeving kwam. Maar het idee dat de omgeving

gebruik. Zij gaan doorgaans uitermate spaarzaam met

je materiaal biedt om iets van te maken, te produceren

hun materiaal om en hebben vaak een minimale afval-

is in essentie een duurzaamheidsbeginsel dat binnen

stroom. Zij zullen van al het restmateriaal iets proberen

de ambachten altijd is doorgegeven van generatie op

te maken, om te voorkomen dat het weggegooid wordt

generatie.

en dus niets oplevert. Het houtafval dat de klompen
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maker vroeger produceerde werd behalve door de

Juist omdat het om immaterieel, dus ‘levend’ erfgoed

klompenmaker zelf ook door de smid en de bakker

gaat, kunnen de beoefenaars hun traditie dynamisch

weer gebruikt om hun ovenvuur aan te steken.

vormgeven, en zo laten meebewegen met de tijd.
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