
Waar veel ondernemers de kat nog uit de 

boom kijken op weg naar de nieuwe 

economie, fungeert platform Groene Hart 

Werkt! als aanjager. Niet verwonderlijk als je 

het potentieel bekijkt van bedrijven binnen 

onze regio, gehouden tegen het licht van de 

landelijke opgave om in 2050 een volledig 

circulaire economie te hebben. 

Kennis en netwerk

Voorop staat het mogelijk maken van 

samenwerking aan circulaire initiatieven en 

duurzaam ondernemen, om de regionale 

economie te versterken en de arbeidsmarkt 

te verbeteren. Onder leiding van programma 

manager Yolanda Ledoux organiseert het 

platform activiteiten van kennissessies tot 

netwerkbijeenkomsten, waar deelnemers aan 

het platform via pitches te horen krijgen wat 

er op dit gebied speelt in de regio of in 

bedrijven. Naast ondernemers en overheid 

wordt ook het onderwijs hier bewust in 

meegenomen. Om hen deelgenoot te maken 

van de innovaties die op dit moment 

plaatsvinden en om hen te interesseren voor 

de economie van de toekomst.

“Een concreet voorbeeld van een product dat 

tot wasdom is gekomen tijdens zo’n 

innovatiecafé is VEEZEL©”, vertelt Yolanda 

Ledoux. “Twee Alphense drukkerijen hebben 

het initiatief genomen om papier te maken 

van Nederlandse reststromen, waaronder oud 

papier in combinatie met bermgras dat o.a. 

langs de N11 wordt gemaaid. Zij kregen via de 

EDBA een LEF-bijdrage voor het vlottrekken 

van hun initiatief en zijn nu de eerste in 

Nederland die op deze manier werken.”

Rijden op waterstof

Ingrid de Galan, communicatie adviseur van 

Groene Hart Werkt!, noemt een ander 

aansprekend project. Maar dan geïnitieerd 

door het onderwijs. “MBO Rijnland/CIV Smart 

Technology is initiatiefnemer van het project 

‘H
2
Onderwijs- & Demonstratiebus’,” vertelt zij. 

“Voor de integratie van kennis op het gebied 

van elektrisch en op waterstof rijden in hun 

automotive opleiding. Het doel is om met 

verschillende partners en andere onderwijs-

instellingen een duurzame bus te ontwikkelen 

die verschillende mogelijkheden biedt op het 

gebied van onderwijs, techniek en innovatie.”

Ingrid legt uit: “De bus gaat niet rijden op 

fossiele brandstoffen, maar in eerste 

instantie op elektriciteit en uiteindelijk op 

waterstof. Hij dient als vervoermiddel voor 

leerlingen van de opleiding CIV Smart 

Technology naar de bedrijven waar zij hun 

technische praktijk-lessen volgen. Maar ook 

als rijdend leslokaal, waar onderwezen wordt 

op gebied van duurzame automotive 

technieken”, aldus de communicatie 

adviseur. “Uiteindelijk kan de bus ook een rol 

vervullen in de verduurzaming van het 

gemeentelijk wagenpark en voor 

demonstratiedoeleinden worden ingezet. Het 

is goed dat het onderwijs hierop inspeelt. En 

een belangrijke stap om te zorgen voor goed 

opgeleide mensen binnen de nieuwe, 

circulaire economie.”

Opschalen helpt

Dat circulariteit ook vanuit de gemeente kan 

worden geïnitieerd vertelt Johan van Veen, 

accountmanager bedrijven bij de gemeente 

Alphen aan den Rijn en tevens projectleider 

bij Groene Hart Werkt!. Zo zette de gemeente 

zich al een poosje in om samen met 

ondernemers in de bouw de betonketen te 

verduurzamen en van betonafval weer 

grondstof te maken. 

Johan: “We kwamen er in de gesprekken met 

ondernemers achter dat we dit meer 

regionaal moesten aanpakken. Na de 

koppeling met het platform Groene Hart 

Werkt! hebben de gemeenten Waddinxveen 

en Gouda zich bij ons initiatief aangesloten. 

Dat werkt veel beter, omdat de betrokken 

slopers, betoncentrales, aannemers en 

producenten gevestigd zijn door de hele 

regio. Bovendien zitten daar ook hun klanten, 

waaronder gemeenten. Door op te schalen 

naar drie gemeenten, is er nu een 

ondertekend ‘Convenant betonketen Groene 

Hart’ en meer basis en meer eenduidigheid 

voor de deelnemers ontstaan.”

Wie met vernieuwing bezig is bruist van energie. Het raakvlak van nieuwe mogelijkheden, 
partnership en ondersteuning werkt zeer inspirerend voor iedereen die de ambitie deelt om 

circulair te ondernemen. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheid en ondernemers vinden 
elkaar in goede ideeën via het platform Groene Hart Werkt! waarbij de Economic Development 

Board in Alphen aan den Rijn (EDBA) lokaal een activerende rol speelt. 

“ Wie nu de kat uit de boom kijkt 
loopt straks achter de feiten aan”

Platform Groen Hart Werkt! stimuleert transitie 

“ Volop 
ondersteuning 
en kansen 
op weg naar 
circulaire 
economie”

Ingrid de Galan, Johan van Veen, Joost Berkhout en Yolanda Ledoux poseren bij 

gereed product in de fabriekshal van RetourMatras; een goed voorbeeld van een 

circulair initiatief in de regio, waar een reststroom oude matrassen nieuwe 

toepassingen vindt (zie het artikel in AD Groene Hart d.d. 13 oktober 2019).

TEKST: MARCO BEENTJES, FOTO: PETER FRANKEN.

Ben je ook nieuwsgierig naar vernieuwing?
En heb je als ondernemer de behoefte om je maatschappelijke verantwoordelijkheid 

op te pakken? De transitie naar een circulaire economie is in volle gang! Kijk op 

GroeneHartWerkt.nl voor meer informatie over een van de bijeenkomsten:

•  19 november ‘Rijden op waterstof’, mogelijkheden en kansen

•  26 november CIRCO Track ‘Hout uit Bouw en Sloop’.

Of mail naar groenehartwerkt@alphenaandenrijn.nl om je interesse voor deelname 

aan het platform kenbaar te maken.



“Belangrijk is nu om bij projecten en de 

inkoop rekening te houden met deze nieuwe, 

circulaire producten”, vervolgt de 

projectleider. “Met als uiteindelijke doel: 

meer circulair beton in gebouwen en in de 

straat en daardoor minder CO2 uitstoot 

verwezenlijken.”

Persoonlijke aandacht

Kortom: via het netwerk ontstaan 

verbindingen, waarbij het één tot het ander 

leidt. Opvallend is dat het platform daarbij de 

nadruk legt op persoonlijk contact. “Dat is 

iets wat goed werkt in deze regio”, weet 

Yolanda Ledoux. “Groene Hart Werkt! heeft 

natuurlijk een website, maar draait in de 

basis om persoonlijke aandacht. Tijdens de 

gesprekken kunnen we beter inspelen op 

kritische vraagstukken waar bedrijven mee 

zitten. De weg van duurzaam ondernemen is 

er een van vallen en opstaan, die net zoveel 

uitdagingen kan geven als voldoening op het 

moment dat de opzet succesvol blijkt.”

Eerder in dit artikel werd de LEF-regeling al 

genoemd, waarmee de gemeente Alphen aan 

den Rijn in ieder geval tot en met 2019 

financiële stimulering biedt aan goede 

projecten uit de samenleving die bijdragen 

aan de economische ontwikkeling en 

werkgelegenheid in Alphen aan den Rijn.

In de afgelopen vier jaar heeft de gemeente, 

mede op advies van EDBA, al heel wat 

initiatieven helpen lanceren. “Op deze manier 

konden we bijvoorbeeld VEEZEL©, op 

voorspraak van het Platform Groene Hart 

Werkt!, een bijdrage uit de LEF-regeling 

verlenen, waardoor dit project sneller van de 

grond kon komen”, vertelt Joost Berkhout, 

programma directeur van de EDBA. “Evenals 

‘Circular Changes’, een proeflab waarin twee 

ondernemers elkaar hebben gevonden om te 

onderzoeken of zij onder andere e-waste en 

toxisch materiaal kunnen transformeren in 

waardevolle zaken als synthetisch gas en 

metalen. Een ander mooi – en vrij recent – 

initiatief dat een LEF-bijdrage heeft 

ontvangen gaat over emissieloze stads-

distributie voor Alphen aan den Rijn.

Dit initiatief is gestart door het bedrijf Lessgo.”

Bal moet rollen

Joost ziet zeker de voordelen van de 

regionale aanpak van het platform Groene 

Hart Werkt!, die ondernemers in staat stelt 

om de transitie naar circulair en duurzaam 

ondernemen op een breder vlak te voltooien. 

“Wat voor verduurzamen van de betonketen 

geldt, geldt ook voor emissieloze 

stadsdistributie. Vaak zit een mogelijke 

partner of producent nét in een andere 

gemeente. Het balletje moet gaan rollen.”

“Zo blijkt bij veel bedrijven in het Groene Hart 

een grote interesse te bestaan voor rijden op 

waterstof”, vertelt Yolanda Ledoux. “Via het 

platform is contact gelegd met een 

boerenbedrijf in Hazerswoude dat deze 

brandstof wil gaan maken. Dat doen zij met 

behulp van een zogenoemde ‘electrolyzer’, 

werkend met zonne-energie en gebouwd 

door Frames in Alphen aan den Rijn. 

Daarnaast is Lessgo samen met garagebedrijf 

Van Wijk uit Alphen bezig met aandrijving op 

waterstof in het kader van duurzame 

stadsdistributie. En tegelijkertijd werkt MBO 

Rijnland aan de waterstofbus”, somt de 

programma manager op. “Het zou mooi zijn 

als al deze partijen elkaar vanuit 

verschillende invalshoeken zouden vinden in 

hun activiteit omtrent dit onderwerp. Zoiets 

kost natuurlijk tijd, maar werkt wel geweldig 

stimulerend!”

Veezel – Groene hart papier

Veezel maakt papier door gebruik te maken van bermgras uit de 

omgeving van Alphen aan den Rijn. Dit bermgras is vanwege 

vervuiling ongeschikt als veevoer en werd daarom verbrand of 

gecomposteerd. Het gras wordt nu gebruikt voor het maken van 

het ‘Groene Hart Papier’. De cofinanciering is gebruikt om de 

ideeën volledig uit te werken. De ondernemers zijn inmiddels 

nationale en internationale bedrijven aan het benaderen om het 

papier in gebruik te nemen. Met de LEF-subsidie heeft dit 

circulaire project een vliegende start kunnen maken.

Broedhuis van de Toekomst

Dankzij het ‘Broedhuis van de Toekomst’ verschijnt een nieuw en 

onderscheidend product op de Nederlandse voedselmarkt: 

‘scharrelvis’. Deze onderneming is een mobiel kweekcentrum voor 

zeevis zoals tonijn, tarbot en zeebaars, met innovatie en 

duurzaamheid als vanzelfsprekendheid. Met de verstrekte 

cofinanciering vanuit de LEF-regeling kan het Broedhuis van de 

Toekomst verder bouwen aan de toekomst en ambities van de 

eigen onderneming.

Van 2016-2019 stimuleren de EDBA en de gemeente zoveel mogelijk goede projecten uit de samenleving, 
die bijdragen aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Alphen aan den Rijn. Kansrijke 
projecten zijn onder andere vernieuwend, hebben een hoge mate van samenwerking met andere partijen 
in de gemeente en dragen in aanzienlijke mate bij aan het versterken van het ondernemers- en 
vestigingsklimaat, het versterken van de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven, de 
ontwikkeling naar een groene en circulaire economie en het uitbouwen van de vrijetijdseconomie.

Bedrijven 
met LEF

Meer weten over platform 

Groene Hart Werkt!? Scan 

de QR-code en bekijk de 

inspiratiefilm (5m42s).

“ Het financiële 
duwtje in de rug 
helpt projecten 
vlottrekken”

“ Verder bouwen 
aan de toekomst 
en ambities”

Living lab 

Het project Living Lab beoogt met het 

realiseren van een praktijkproefomgeving 

een bijdrage te leveren aan een 

duurzamer en groener stadsklimaat.

Op een dakterras in het Stadshart van 

Alphen aan den Rijn wordt een groene 

oase gecreëerd. Hiertoe wordt gebruik 

gemaakt van speciaal daarvoor 

ontwikkelde ‘levende technieken’ met 

bomen en planten, reeds getest in 

samenwerking met TU Delft. Met behulp 

van cofinanciering vanuit de LEF-

regeling zou een mondiale ambitie van 

vergroening van bestaande daken in 

grote steden ingevuld kunnen worden.

Mobiele tuinen van Boskoop

De Mobiele Tuinen ‘From Boskoop’ is een mobiele 

expositie van tuinen, tuinmaterialen, planten en 

tuinarchitectuur die naar mensen toe komt. De 

expositie wordt neergezet bij evenementen die en 

groot publiek trekken en biedt mensen inspiratie voor 

hun eigen tuin. Het brede assortiment van Boskoop, 

bijzondere ‘vergeten’ soorten die in een tuincentrum 

nauwelijks meer te zien zijn: de mobiele tuinen laten 

mensen verrassen! Showcase van 

tuinen en tuinplanten in mobiele 

vorm, in te zetten tijdens 

manifestaties en met als vaste 

uitvalbasis: Boskoop. 


