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EDITOR'S NOTE
Voor je ligt het eerste contentmagazine van BlueCity.
In deze serie magazines verzamelen we verhalen uit
BlueCity. Want er gebeurt nogal wat in onze
voorbeeldstad!
First up? Onze serie over BlueCitizens van het eerste
uur - stuk voor stuk ondernemers die in de new
economy gedoken zijn. Journalist Esther van Bezooijen
interviewde deze realistische idealisten. Zij
combineren hun droom met een ondernemende en
daadkrachtige geest.
En dat is precies waar BlueCity voor staat: door lokale
innovatieve ondernemers te versnellen, hen te
verbinden met grote bedrijven en samen te werken
met zakelijke partners in Living Labs, toont BlueCity op
lokaal niveau dat het mogelijk is om te veranderen EN
wat de tegenkrachten zijn. Dit geeft waardevolle
inzichten over de problemen van de transitie op een
grotere, (inter)nationale schaal. Zo helpt BlueCity de
versnelling van de internationale transitie door lokaal
ondernemerschap.
Benieuwd? Lees dit magazine voor verhalen uit de
eerste hand. Perfect leesvoer voor in de hangmat!

Diana van Ewijk
Editor in Chief

OKKE
HOUT

Wist je dat het grootste bos van Rotterdam onder
water staat? En dat die meerpalen na 10 jaar
verbrand worden? Dat is niet alleen zonde, maar
ook schadelijk. Okkehout maakt van lokaal
afvalhout en oud ijzer liever meubels die
levenslang meegaan. Goed voor mens en milieu dat kan dus.

Meubelmaker met een missie
bluecity.nl/blog/meubelmaker-met-een-missie/

Geplaatst op 21/11/2016 door Diana

Okke van Beuge bouwt meubels van restmaterialen; ‘netjes’
voor het milieu, maar vooral ook gewoon heel leuk.
Wanneer je de werkplaats van Okkehout binnenstapt, zie je naast prachtige
meubels vooral veel hout: opgestapelde platen en planken, overal waar je kijkt.
Voor een leek niet veel bijzonders, maar als Okke begint te vertellen over de
herkomst van het hout, verandert zijn ruimte in de kelder van BlueCity in een
verhalenkabinet.
Okke en zijn collega’s werken zo veel mogelijk met materialen die bij hen al aan hun
tweede of derde leven beginnen: oude wagonplanken uit Frankrijk, meerpalen uit de
Maas, samengestelde grenen delen van een boorplatform; Okke weet hoe hij ‘afval’
omtovert tot hebberig makend mooie meubels. Hij vindt het werken met dit hout vooral
leuk. “Alles is gewoon elke keer anders, bovendien is oud hout vaak veel mooier. En dan
heb je natuurlijk het feit dat het gewoon ‘netjes’ is voor het milieu om met restproducten
te werken. We houden in het hele proces rekening met het milieu.”
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Net spul

Een van zijn meest geliefde materialen zijn Rotterdamse meerpalen. “Ik was al lang op
zoek naar iets echt Rotterdams om mee te werken. Met de gast die in de Sauna woont,
filosofeerde ik over het gebruiken van de meerpalen die hier in de Maas stonden. Die
moeten soms vervangen worden. Niet veel later waren ze hier bezig, een bedrijf uit
Friesland haalde de palen eruit en moest ze eigenlijk mee terug nemen naar de
afvalverwerking. Die palen vallen in de klasse van het meest lastig te verwerken afval,
dus toen ik ze honderd euro aanbood en ze een plekje op de kade wees om ze achter te
laten was het snel geregeld.”
Okke kent veel collega-bedrijven die ook keurig met restmateriaal werken, maar die
vervolgens onnatuurlijke materialen gebruiken om de meubels mee af te werken. “Ik wil
dat het bij ons zoveel mogelijk biologisch afbreekbare materialen zijn. Als mijn tafel dan
ooit ergens op een brandstapel of vuilnisbelt eindigt weet ik dat het wel net spul is.
Daarom gebruik ik meubelwas die we zelf maken met natuurlijke harsen van bomen en
bijenwas. Die was komt van de imker die ook in BlueCity zit. Dat zelf maken doen we
omdat een milieuvriendelijk alternatief niet echt voor handen is, er zit altijd parafine in,
dat is gewoon goedkoper.”
foto

Kruisbestuiving
Door de samenwerking met stadsimker Abderrahim wordt de kringloop van beide
ondernemers weer wat verder gesloten. Wat voor de een afval is, kan voor een ander
een waardevolle grondstof zijn, is het idee daarachter. Maar in de wandelgangen van het
oude zwembad worden meer mooie plannen gesmeed. De ontwerpsters achter KEES
waren wel in voor een gezamenlijk meubel. Dus komt er een schommelstoel van
vrachtwagenbinnenband, een materiaal waar de dames veel mee werken. Frans van
Community Plastics is enthousiast om te kijken of zijn plastic ook gebruikt kan worden
voor een tafelblad. De tijd dat Okke de kelders voor zichzelf had is met de komst van het
BlueCity definitief voorbij. Maar gelukkig levert die verstoorde rust heel wat creatieve
kruisbestuiving op.
Want als Okke zijn machines even met rust liet was het behoorlijk stil in het lege
Tropicana. Drie jaar geleden bestond het overkoepelende BlueCity nog niet. Nu proberen
zij het pand vol circulaire ondernemers te krijgen, maar toen was de enige andere antikraak huurder de man die nog steeds in de sauna woont. “Het zijn hier roerige tijden
geweest, we kregen een brief van de curator waarin stond dat we van de ene op het
andere dag eruit gezet konden worden. Dat is best spannend als je paar ton hout hebt
liggen. Er was een hoop gedoe met de verhuurder, op een gegeven moment werd de
elektriciteit bijna afgesloten. Het is heel erg prettig om te weten dat ik bij BlueCity een
jaarcontract heb en dat het licht brandt als je aan het werk wil.”
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Doorgaan tot het lukt
In BlueCity werkt Okke met andere ondernemers aan een circulaire economie, een
wereld waar afval niet bestaat. Toch loopt hij daarbij geregeld tegen muren aan van
instanties die niet meewerken. “Wij zijn geen afvalverwerkend bedrijf, daarom mag ik de
meerpalen niet ‘verwerken’ dus kopen we het nu in als brandhout. Dan heb ik een briefje
waarop staat dat het brandhout is, het slaat helemaal nergens op, maar ik heb dat
briefje wel nodig, anders riskeer ik hoge boetes.”
Ondanks de beperkingen die sommige instanties opleggen gelooft hij in de potentie van
het circulaire gedachtegoed. Zeker met een netwerk als BlueCity achter zich; “Om dingen
voor elkaar te krijgen bij bedrijven en gemeenten moet je hoog in de boom zitten. Nu
hebben we het voordeel dat we niet een klein bedrijfje zijn die dit ergens in een hoekje
probeert te doen, maar dat we een bedrijf zijn met een opvallend pand vol mensen die
dingen voor elkaar willen krijgen. Als kleine meubelmaker is contact met de politiek vaak
lastig, maar als BlueCity kunnen we gewoon een wethouder opbellen. Het is soms een
kwestie van net zo lang met je hoofd tegen de muur slaan tot dat er iets lukt.”

Meubelmaker Okke van Beuge (rechts) met impact investeerder Wouter Veer in BlueCity

“Toen Siemen en Mark van RotterZwam voor het eerst naar mij toekwamen met het idee
om een investeerder te zoeken voor het hele pand dacht ik ‘stelletje mafketels.’ Komen
een paar jongens aanlopen die een jaartje paddenstoelen kweken en die zeggen we
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willen het pand opkopen. Maar het is ze wel gelukt, gewoon met hard werken en blijven
proberen.”

Verschil maken
Okke is er van overtuigd dat het harde werken en proberen van de ondernemers impact
heeft. “BlueCity richt zich op bedrijven, dat vind ik een goede insteek. Ik heb nooit
geloofd dat huishoudens het verschil kunnen maken. Het maakt niet uit of jij je glas naar
de glasbak brengt; de afvalberg van huishoudens is peanuts naast die van bedrijven.
BlueCity maakt duidelijk dat er voor bedrijven winst zit in afval, dat is misschien cynisch,
maar het werkt gewoon.”
Voor de toekomst hoopt Okke vooral dat hij mag groeien. ‘Voor we zo groot zijn als Piet
Hein Eek zijn we wel dertig jaar verder, als dat ooit gebeurt. Maar ik heb zin om nieuwe
dingen te ontwikkelen, niet alleen in opdracht werken maar ook een eigen lijn opzetten.
De meerpalen gaan verwerken met betere apparatuur zodat we niet meer met een zaag
van tien kilo door palen van achthonderd kilo hoeven te zagen. Ook wil ik meer
ambachtelijk gaan werken met oud ijzer. Daarvoor hebben we een oven nodig, die
kunnen we stoken op ons eigen resthout.

“Als we zelf mallen voor gietijzer maken, kunnen we goedkopere meubels produceren.
Dat is niet alleen als ondernemer interessant maar daarmee kunnen we ook
concurreren met buitenlandse prijsvechters die het milieu niet zo serieus nemen. Dan
zitten we die Chinese concurrentie dwars.” Want hoewel Okke het timmeren zo leuk
vindt dat hij soms zes dagen in de week twaalf uur lang doorgaat, hij is ook meubelmaker
met een missie.
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KEES
Om mooie kleding te maken heb je geen dure
nieuwe stoffen nodig, dat bewijst KEES.
Met afgedankte materialen maken zij prachtige
kleding en accessoires. Concurreren met
goedkope ‘fast fashion’ uit Bangladesh kunnen ze
niet. Maar met hun ontwerpen maken ze wèl een
statement tegen de wegwerpmaatschappij die
soms zelfs mensen als afval behandelt.

KEES maakt slow fashion statement met mode van ‘afval’
bluecity.nl/blog/slow-fashion-label-kees-maakt-statement-mode-afval/

Geplaatst op 18/01/2017 door Diana

Marit en Saskia Roosen over waarom en hoe ze zich inzetten voor
betere zorg en een andere mode-industrie.
Om mooie kleding te maken heb je geen dure nieuwe stoffen nodig, dat bewijzen de
ondernemers achter KEES. Met afgedankte materialen maken zij prachtige kleding en
accessoires. Concurreren met goedkope ‘fast fashion’ uit Bangladesh kunnen ze niet. Maar met
hun ontwerpen maken ze wèl een statement tegen de wegwerpmaatschappij die soms zelfs
mensen als afval behandelt.
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Met het moois uit hun aterlier werken zussen Saskia en eigenhandig aan een alternatief voor die
wegwerp cultuur. Officieel vormen de zussen een vuilophaalbedrijf. Maar daar begint het pas. Als
circulaire ondernemers maken ze namelijk jurken, rokken, andere kledingstukken en modeaccessoires
van het ‘afval’. Ze krijgen oude binnenbanden van fietsenmakers en truckgarages. “Daarnaast
gebruiken we eigenlijk alles waarvan we denken dat we het kunnen gebruiken, welvaarsresten als
oude spijkerbroeken, overhemden, maar ook stalen uit de interieurindustrie. Marit vat het verhaal van
haar zus Saskia even samen: “Als het onder een naaimachine kan, gebruiken we het.”

Oerdegelijke bakbeesten
En onder de bakbeesten van KEES past nogal wat, want het zijn degelijke machines die zelf met stugge
stukken brandweerslag weinig moeite hebben. “Mensen komen veel spullen brengen, ook
naaimachines, maar met die machines zijn we eigenlijk niet zo geholpen. Moderne apparaten zoals
telefoons, televisies en mixers worden gemaakt om kapot te gaan. Nieuwere naaimachines trillen
letterlijk kapot. Onze oudste machine komt uit 1928 maar dat gietijzer is prima spul. Als ze kapot gaan
kan het gewoon gerepareerd worden, die dingen gaan ons overleven.”
Niet alleen apparaten worden zo gemaakt dat ze na vijf jaar weg moeten. Vooral mode is de laatste
twintig jaar een wegwerpproduct geworden. Kleding zoals je het koop bij Zara of H&M heet ‘fast
fashion.’ “Die kledingstukken worden gemiddeld maar vijf tot zeven keer gedragen. Die kleding is ook
zo goedkoop dat je het weg kúnt gooien zonder dat je je schuldig voelt. En dat gevoel klopt niet, want
we donderen een waardevolle grondstof weg. Én er zijn mensen die voor een fucking hongerloon jou
kleding in elkaar zitten te raggen. Door kleding zo goedkoop aan te bieden leren we een hele generatie
dat een kledingstuk en alle grondstoffen en menselijke arbeid die daar voor nodig is, waardeloos is.
Dat is niet oké.”
Groeiende interesse
Gelukkig zien de zussen een groeiende interesse in alternatieven voor die wegwerpcultuur. Het past
wel in de tijdsgeest dat mensen zich er bewuster van worden. “Mensen vragen ons steeds vaker waar
ze dan in godsnaam nog wél hun kleding kunnen kopen. Maar het is best ingewikkeld, je kunt zelfs niet
met een rustig gevoel een theedoek kopen want ook daar kleeft bloed aan. Maar mode is een van de
weinige industrieën op aarde waarin de consument zo veel macht heeft: stop buying that shit; they’ll
stop making it.”

Saskia maakt duidelijk dat ze nooit zullen gaan concurreren met fabrieken uit Bangladesh. “We hebben
helemaal niet de ambitie om hier een kledingfabriek van te maken. We willen wel laten zien dan
kledingstukken nog niet op zijn als mensen ze weg doen. Marit vult aan: “We willen duidelijk maken dat
iets kost wat het kost omdat er werk in zit. Soms zeggen mensen dat ze onze producten duur vinden.
Dan leggen we uit dat het handwerk is. T-shirts en broeken komen niet zomaar uit een machine rollen.
Daar hebben mensenhanden aan gezeten, hoe je het ook wendt of keert.”
Niet meer meetellen
Zoals grondstoffen vaak niet op waarde worden geschat, zo wordt een grote groep mensen in onze
maatschappij ook behandelt alsof ze waardeloos zijn. De zussen weten hoe dit voelt. Beide zaten ze
een tijd werkeloos thuis, Saskia kreeg een postnatale depressie. Bij KEES willen ze mensen die om wat
voor reden dan ook hun plek in de maatschappij moeten hervinden een plaats bieden. “We zijn dit
vanuit onze eigen ellende begonnen, we hebben zelf ervaren hoe het is om niet meer mee te tellen als

2/3

je wat mankeert. Wij hebben veel geluk gehad dat we uit een goed nest komen en een vangnet
hadden. Het had maar een klein beetje anders hoeven zijn en wij waren ook de personen geweest die
niet meer mee konden komen.”

De zussen hebben behoorlijk wat kritiek op hoe de zorg voor die kwetsbare doelgroepen nu is
ingericht. Marit: “Eigenlijk hebben we een systeem van systematische uitsluiting gecreëerd. Veel
mensen nemen het niet zo serieus als we dat zeggen omdat ze denken dat alles in Nederland zo goed
geregeld is, met sociale zekerheid, zorginstellingen en de participatiemaatschappij. Maar het werkt
niet, voor een hele grote groep mensen werkt het niet.”
Dit zien ze in de zorg voor mensen met een beperking, maar ook bij langdurig bijstandsgerechtigden.
Marit: “Het eerste wat je verteld wordt als je een bijstandsuitkering krijgt is aan welke regels je moet
voldoen en wat je allemaal niet mag. In de meeste gevallen is de bijstand een redmiddel waar je zo
snel mogelijk weer uit wilt, dus als je er langdurig in zit zou het wel eens kunnen dat er iets anders met
je situatie aan de hand is. In veertig jaar tijd heeft niemand in de politiek zich eens afgevraagd waarom
er toch zo veel mensen langdurig gebruik van maken. Dus blijft zo’n systeem van uitsluiting in stand.

Voor hun verhuizing naar BlueCity zaten de ondernemers in het gebouw van een zorginstelling. De
mensen die daar woonden werkte mee in het atelier. Maar mensen naar hun nieuwe plek laten komen
bleek toch lastig. “Het loopt steeds stuk op het ambtenaren apparaat. We hebben veel geprobeerd
maar het gaat niet door als het puntje bij het paaltje komt. Buiten KEES om begeleiden de zussen wel
op kleine schaal cliënten van Bouwmann GGZ. De bedoeling is om dat uit te breiden en hen in Bluecity
voor te bereiden op betaald werk. Zo vormen zij de facilitaire dienst, dragen ze bij aan de
cateringklussen in het pand en kunnen ze opdrachten doen voor de ondernemers in het pand.
De sociale pijler
“Die maatschappelijke pijler van duurzaam ondernemen vinden we heel belangrijk. Er is een
economische theorie die zegt dat ‘sustainable’ ondernemen op het snijvlak moet liggen van ecologie,
economie en maatschappij. Als je een van die dingen niet hebt in je bedrijf ben je niet duurzaam. Het
is moeilijk om die dingen bij elkaar te brengen. Je moet wel kunnen voortbestaan. Wij willen niet
draaien op subsidies. Als je als ondernemer iets wilt bereiken moet het economisch haalbaar zijn; dat
je gewoon je huur kunt betalen enzo.”
“We hopen dat we snel een beetje meer ruimte hebben en meer mensen aan het werk kunnen
hebben. Zodat we daadwerkelijk een nieuwe norm kunnen neerzetten. Het wordt tijd dat die pakken in
den haag hun oogjes open gaan doen, of dat ze op zijn minst een serieus willen luisteren. We moeten
op landelijk niveau gaan praten zonder steeds het bezwaar te krijgen dat het systeem nu eenmaal niet
zo werkt, want dan wordt het verdomme tijd om dat systeem te herzien.”
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ROTTER
ZWAM
Aan een houten tafel in een kurkdroog bubbelbad
schetst Siemen Cox zijn circulaire toekomstdroom:
elke stad zijn eigen oesterzwammenkwekerij op
het koffieafval van de stad, van Maastricht tot
Groningen en zéker ook de landsgrenzen over.

Het gaat niet om ons, het gaat om de aardkloot
bluecity.nl/blog/rotterzwam-over-de-neweconomy/

Geplaatst op 16/11/2016 door Diana

Oesterzwammenkweker Siemen Cox over zijn drijfveren voor het
circulaire ondernemerschap
Aan een houten tafel in een kurkdroog bubbelbad schetst Siemen Cox zijn
circulaire toekomstdroom: elke stad zijn eigen oesterzwammenkwekerij op het
koffieafval van de stad, van Maastricht tot Groningen en zéker ook de
landsgrenzen over. Met RotterZwam werkt hij in het oude tropisch zwemparadijs
Tropicana aan de Rotterdamse versie van die missie. Maar tegelijk blikt hij aan de
oever van de Maas vast ver voorbij de horizon.
Vroeger kon je je laten verwennen in de beautysalon. Nu hangt die kamer vol
oesterzwammen in wording. Siemen en zijn collega’s verwerken koffie-‘afval’ op zo’n
manier dat er binnen twee maanden oesterzwammen van geoogst kunnen worden. De
grote plastic zakken waarin de verwerkte koffie zit, hangen aan rode kledinghangers die
ooit dienst deden in de kleedhokjes.
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De zakken hangen op een rijtje in de betegelde kamer. Ergens doet die aanblik denken
aan een slagerij, maar het mooie van de zwammen is juist dat er geen dier aan deze
vleesvervangers te pas komt. Het zijn, net als vlees, goede bronnen van eiwit, maar dan
een stuk milieuvriendelijker. Bij de verwerking van de oesterzwammen tot ‘bitterballen’
wordt bijvoorbeeld 50 tot 90 liter water bespaard ten opzichte van een bitterbal van
rundvlees. Per bitterbal dus.

Kennis delen
In de begindagen van het Rotterdamse bedrijf werd het koffiedik met de bakfiets bij
horecaondernemingen opgehaald. Gelukkig konden ze opschalen en is de fiets verruild
voor een busje. Volledig in lijn met hun duurzame ambities rijdt die op elektrische
energie de stad door om het ‘afval’ bij restaurants en bedrijfskantines op te halen. Om
de kringloop te sluiten wordt de oogst, in de vorm van verse oesterzwammen, -burgers
en –bitterballen, weer afgezet bij lokale horeca. “Dat sluiten van kringlopen doen we
ook op andere manieren. Wat overblijft na de oogst, gaat bijvoorbeeld als compost naar
stadslandbouwprojecten in Rotterdam. Ook hebben we een manier gevonden om
enzymen uit de overblijfselen te halen, die kunnen weer gebruikt worden als basis voor
biobrandstof.”
Het idee om zwammen te kweken op koffiedik was niet nieuw. Toch duurde het
anderhalf jaar voor het proces goed verliep. Want kennis delen, dat wilden hun ‘collega’s’
liever niet. – de deuren bleven gesloten. “In BlueCity zetten we juist in op
kennisoverdracht. We hebben al dertig ondernemers opgeleid en we gaan elk jaar naar
het evenement van het Mushroom Learning Network. Daar ontmoeten we aangesloten
ondernemers die ook op circulaire wijze oesterzwammen kweken. Met hen vormen we
een netwerk dat interessante samenwerkingen en ideeën oplevert. We kunnen elkaar
juist verder helpen. Onze GrowKit, waarmee mensen thuis op hun eigen koffiedik
oesterzwammen kunnen kweken, wordt hierdoor zelfs in drie landen onder licentie
verkocht. We verkopen niet ónze Growkit, maar de kennis die nodig is om er een te
maken.”

Persoonlijke zoektocht
Aan de start van RotterZwam ging voor Siemen een persoonlijke zoektocht vooraf. “Ik
werd nooit zo gegrepen door de boodschap van actievoerders als Greenpeace. Maar als
econoom werd ik wèl geraakt door de CrashCourse. In die documentaire wordt uitgelegd
dat ons geldsysteem gebaseerd is op oneindige economische groei, terwijl voor die groei
eindige grondstoffen nodig zijn zoals olie. Dat conflicteert met elkaar en maakt het
systeem onhoudbaar. Toen dit idee tot mij doordrong, ben ik mijn leven anders in gaan
vullen.”
Dus kwam er een houtkachel, ging hij kleiner wonen en kocht hij zonnepanelen. Toch
begon er iets te wringen. Werken in de financiële sector paste niet meer. “Ik wilde ook in
mijn werkende leven inzetten voor duurzaamheid.” Tijdens een cursus kwam hij ik in
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aanraking met het boek ‘De blauwe economie’ van Gunter Pauli, dat volstaat met
duurzame business cases van hoe je geld kunt verdienen met reststromen. “Ik vond het
een bizar idee dat je winst kon halen uit afval, daar wilde ik mee verder.”

Echt impact maken
Na drie jaar blijkt die bizarre gedachte toch niet zo’n gek idee. Sterker nog, het koffieafval
levert door de innovaties die RotterZwam doet een jaarlijks verdubbelde omzet op. En de
media-aandacht die het bedrijf krijgt, neemt nog steeds toe. Hun zwammen staan in de
picture en daarmee ook het circulaire gedachtengoed waar het in het zwembad allemaal
om draait. “We willen hier de transitie van een op olie gebaseerde economie naar een
samenleving waar we kringlopen sluiten versnellen. We móeten over op hernieuwbare
energiebronnen. Hier in BlueCity hebben we een inspirerende plek om daar met andere
ondernemers aan te werken.”
Siemen gelooft dat hij en zijn collega’s het verschil kunnen maken. Sterker nog: dat doen
ze al. “Een bedrijf als Eneco krijgt complimenten van hun afvalverwerker dat ze zo goed
bezig zijn met afvalscheiding, dat komt omdat wij daar al zo’n 7 ton koffiedik hebben
opgehaald. Ook vragen de grote jongens ons om advies. Zo zijn we met de gemeente
bezig om te testen hoe ze slib kunnen composteren met wormen. BlueCity is de pressure
cooker, de inspirerende omgeving waar innovaties vandaan komen, maar die ideeën
moeten elders in de stad opgeschaald worden. Gelukkig beginnen andere partijen dat te
zien.”
Want impact maken, dat is waar het RotterZwam om te doen is. “Ik wil de disbalans die
de mens in het ecosysteem heeft gecreëerd neutraliseren – op zijn minst. Steden moeten
aan de slag met het sluiten van kringlopen. We moeten veel verder gaan dan het
scheiden van papier en glas. Al het koffiedik moet uiteindelijk ook nuttig hergebruikt
worden. Ik hoop dat er ooit een fonds komt om in elke stad een zwammenkwekerij te
realiseren waarvoor wij de mensen op kunnen leiden, en dat dat uitwaaiert, niet alleen
over Nederland, maar over de hele wereld.”
Dat hoeft allemaal niet onder de naam RotterZwam te gebeuren, liever niet zelfs. Het
streven is niet om de grootste zwammenkwekerij van Nederland te worden, het streven
is om impact te maken. Daarin is Siemen resoluut. “Als we mee mogen denken met
grote koffiebedrijven wil ik hen juist duidelijk maken dat er waarde in ‘afval’ zit, ook voor
henzelf. “Bedrijven kunnen de keten zo veranderen dat koffie een service wordt, waarbij
zo’n koffiebedrijf eigenaar blijft van de koffie. Afnemers kunnen er dan wel drankjes
mee zetten, maar de resten gaan weer terug naar de eigenaar die het dan opnieuw kan
verwaarden.”
Als zo’n groot bedrijf hun keten op die manier verandert, heeft RotterZwam daar als
bedrijf niet per se iets aan. “Maar het ecosysteem wel”, maakt Siemen meteen duidelijk.
“Het gaat niet om ons, het gaat om de aardkloot.” Om meteen aan te vullen: “En dan is
er nog genoeg koffiedik voor RotterZwam over.”
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FRUIT
LEATHER
De werkplek van de ondernemers achter
FruitLeather Rotterdam staat vol ontwerpen van
eigen hand. In het uiterste hoekje van de kelders in
BlueCity maken ze plantaardig ‘leer’ van
fruitoverschotten. Hun ideaal: met hun
zelfontwikkelde fruitleer de grootste leverancier
van plantaardig leer worden.

Er is geen betere tijd dan nu
bluecity.nl/blog/fruitleather-rotterdam-over-de-new-economy/

Fruitleerpioniers Hugo de Boon en Koen Meerkerk over de
noodzaak tot radicale duurzame verandering.
De werkplek van de ondernemers achter FruitLeather Rotterdam staat vol
ontwerpen van eigen hand. In het uiterste hoekje van de kelders in BlueCity maken
ze plantaardig ‘leer’ van fruitoverschotten. Hugo klopt op tafel. “Dit hout is
allemaal afvalhout. Zo werk ik het liefst, alles bij elkaar sprokkelen en daar iets
moois mee maken.” Die instelling hebben de circulaire ondernemers nog steeds.
Maar nu op grotere schaal en gekoppeld aan een ambitieus ideaal: met hun
zelfontwikkelde fruitleer de grootste leverancier van plantaardig leer worden.
Het idee voor fruitleer ontstond tijdens een schoolproject waarbij de ze iets moeten
ontwerpen van afval. “Een paar keer per week werd er voor onze school een grote markt
gehouden, het leek ons wel wat om met afval van die markt te gaan experimenteren. Na
heel wat brainstormen en proberen kwam daar de ontdekking uit dat we uit fruitresten
een product konden krijgen dat veel op leer lijkt.”
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De mannen besloten het project als afstudeeronderwerp te gebruiken. Met minimale
middelen begonnen ze aan het verbeteren van het product. “De Willem de Kooning
Academie steunde ons gelukkig in wat we wilden doen, ze waren ruimdenkend.

Succes – van Wenen tot Eindhoven
Al vrij snel hadden Koen en Hugo door dat ze echt iets met toekomst in handen hadden.
“We hielden een eindexpositie op de Coolsingel, toen kwam het AD langs en Metro, we
kwamen in een uitzending van RTV Rijnmond. Bedrijven toonde interesse, grote namen
en autobedrijven. Toen dachten we: als deze mensen er iets in zien kan ons product wel
eens van belang gaan zijn.”
Andere successen volgden. Fruitleveranciers boden zich aan, designers wilden wel
samenwerken. “We werden ook uitgenodigd op beurzen, ze vlogen ons in voor de Vienna
Design Week, we hadden een presentatie in Eindhoven. Sommige ontwerpers streven
hun hele leven naar een plek op de Dutch Design Week, wij zijn net in de twintig en staan
er al twee keer op rij. Door al die aandacht voelen we ons geroepen om er mee door te
gaan. We weten natuurlijk niet hoe het gaat lopen, maar nu pakken we alles aan wat we
kunnen, met volle overtuiging.”

Pioniers op zoek naar de final recipe
De ondernemers zien hun werk nog steeds als pionieren. “Inmiddels halen we geen fruit
meer op de markt, maar krijgen we het geleverd van importeurs die grote partijen
rottend fruit over hebben. Die moeten zelfs betalen om het af te voeren. Uiteindelijk
willen we wekelijks fruit ophalen en verwerken, maar op dit moment richten we ons niet
op verkoop en productie. We zijn nog steeds in de ontwikkelingsfase, op zoek naar ‘the
final recipe.’”
“We hebben in een oven geïnvesteerd, zo kunnen we met meerdere soorten fruit
experimenteren. Elke fruitsoort werkt anders, nectarine was erg mooi, van perzik hebben
we een tas gemaakt, die was fel oranje.” Ook met nabewerking is van alles mogelijk.
Hugo showt een stukje zilver ‘krokodillenleer’. “Kijk: niet omdat het mooi is, maar omdat
het kan.”

Voedselverspilling aanpakken
De insteek van het project was in eerste instantie om voedselverspilling aan te pakken.
“Dat probleem willen we onder de aandacht brengen. En door met fruit te werken dat
anders wordt weggooit werken we aan een oplossing. Maar omdat we er leer van
produceren, maken we op meer vlakken verschil. Het is een alternatief voor mensen die
niet aan dierenleed willen bijdragen. En het verwerkingsproces is veel energiezuiniger
dan de productie van echt leer. Dus bespaar je met FruitLeather ook CO2 uitstoot.”
“Uiteindelijk zullen er echt dingen moeten veranderen”, vindt Hugo. “Eten over de datum
laten gaan in je koelkast is natuurlijk een probleem, maar we moeten ook kijken naar de
oorsprong ervan. Waarom zijn we zo verknocht aan die cosmetische perfectie en mogen
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er geen plekjes op onze groente en fruit zitten? In Nederland zijn we verwend en nemen
we veel dingen voor vanzelfsprekend. Mensen kijken vanuit een soort diva-standpunt:
“”Die mango is niet goed genoeg voor mij.” We zijn gewoon superverwend, die manier
van denken moet veranderen.”

Geen betere tijd dan nu
“Er is een grote verandering nodig”, vult Koen aan. “We moeten op korte termijn inspelen
op het feit dat grondstoffen eindig zijn. Als grondstoffen steeds schaarser worden
hebben we straks een probleem. Iets als een tafel is zo iets simpels, maar als er geen
aluminium meer is heb jij straks geen tafel meer. We moeten dingen radicaal gaan
veranderen, maar die veranderingen zijn zo radicaal dat ze in stapjes moeten. Daarom is
er geen betere tijd dan nu om daar aan te beginnen, straks is het te laat.”
Volgens de mannen is duurzaamheid en circulair ondernemerschap dan ook geen trend
die over zal waaien. “Het is een topic dat blijft. Er zal echt een verschil gemaakt moeten
worden in hoe veel co2 we uitstoten en hoe we met grondstoffen omgaan. Als
ontwerper mis je denk ik de boot als je daar niet in mee gaat. Je zal er ook commercieel
onder leiden als je het niet doet.”

Rotterdam als inspiratiebron
In BlueCity worden ze gelukkig omringt door ondernemers die deze visie delen. “We
maken hier met zijn alle nieuwe dingen van reststromen. We werken veel samen,
profiteren van elkaars kennis over subsidies, delen contacten van instanties als de
gemeente we denken op hetzelfde niveau met elkaar mee. Er ontstaan ook
samenwerkingen die je van tevoren niet zou kunnen bedenken. We zijn bijvoorbeeld
bezig om het sap dat we overhebben een doel te geven in de keuken van Aloha, en
misschien kan een van de ondernemers wat met onze fruitpitten. En soms is het gewoon
handig dat je ergens een schaar kunt lenen.”
“Het zou mooi zijn als Rotterdam een inspiratie kan zijn voor andere steden. Uiteindelijk
moeten er steden opstaan die vooruit lopen. Om verandering te bewerkstelligen moeten
er nog veel meer initiatieven bijkomen. We willen met onze lezingen laten zien dat er
mogelijkheden zitten in afval en mensen inspireren om daar op hun eigen manier iets
geks mee te doen. En natuurlijk is het mooi als je iets na kunt laten. Dat mensen later
zeggen die Koen en Hugo, dat waren toch die boys met dat fruit?”
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SPI
REAUX
Wist je dat voor de productie van één rundvleeshamburger 2500 liter water nodig is? Daarom is
vlees-eten schadelijker voor het milieu dan
vliegen. Spireaux kweekt verse spirulina bomvol
gezonde eiwitten voor een fractie van de
ecologische kosten. Lokaal, diervriendelijk én
duurzaam eiwitten kweken - dat kan dus.

Spirulina: gezond, efficiënt én CO2 neutraal
bluecity.nl/blog/spirulina-gezond-efficient-en-co2-neutraal/

Geplaatst op 28/11/2016 door Diana

Tim van Koolwijk over zijn ambitie om in Nederland én in
ontwikkelingslanden co2-neutrale algen op ons bord te krijgen.
In een minikantoortje in de kelders van het oude Tropicana werkt Tim van Koolwijk
aan een groots plan. Met het geborrel van zijn kweektanks op de achtergrond
maakt hij ambitieuze berekeningen. Zo onderzoekt hij hoeveel liter spirulina hij
moet kweken om een hele hoop mensen van zijn proteïnebron te voorzien. Het kan
nog even duren voor dat zo ver is, maar aan zijn plannen zal het niet liggen.
Spirulina is een soort alg die eigenlijk tussen een alg en een bacterie in zit. Je kunt ze eten
en ze zijn super gezond. Sinds Tim vanwege zijn afstudeerproject met het kweken van
deze algensoort begon, heeft het hem niet meer losgelaten. ”Spirulina is niet alleen heel
gezond maar ook makkelijk te kweken, ze groeien heel efficiënt en ze zetten CO2 om in
zuurstof.”
Super-efficiënt oer-algje
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Genoeg reden dus om potentie in deze oer-alg te zien. Zuurstof hebben we als mensen
nodig, en laat CO2 nu net dat stofje zijn waar we graag minder van zouden hebben. “Het
is de bedoeling dat we CO2 weg kunnen nemen bij de andere circulaire ondernemers in
het pand van BlueCity. Samen met RotterZwam en de bierbrouwers van Vet & Lazy zijn
we aan het kijken hoe we hun CO2 productie kunnen opslaan. Dat bewaren we dan in
een grote tank waaruit ik het af kan tappen.”
Tim ziet de hoge concentratie van belangrijke voedingsstoffen meer als een leuke extra.
Het echte belang van spirulina zit hem vooral in de efficiëntie waarmee het groeit.
“Ik kan met de productie van spirulina meer dan 99% land en water besparen. Je hebt
geen wortels en stengel of ogen en haren. Veel dingen die dieren en planten aanmaken,
heb je helemaal niet nodig. Mensen zien een koe in de wei lopen en denken dat het wel
meevalt met het ruimtegebruik. Maar ze vergeten dan de gigantische velden soja waar
veel dieren jaren van eten om te kunnen groeien. Spirulina-cellen zijn volledig eetbaar. Ik
moet alleen zorgen dat ze in beweging blijven en dat ze voldoende licht en warmte
hebben. Daardoor kun je op een klein stukje land heel veel eten maken.”
“Vanwege het land- en watergebruik en de CO2 uitstoot is de huidige bio-industrie de
vervuilendste industrie ter wereld. Ik ben zelf helemaal geen vegetariër en ik vind
biefstuk superlekker. Maar ik denk dat mensen nu een beeld in hun hoofd hebben dat
helemaal niet klopt; je hoeft niet elke dag vlees te eten om gezond te blijven. Het is ook
helemaal niet haalbaar om dat met ruim zeven miljard mensen te willen doen. Ik denk
dat vlees meer gezien moet worden als de luxe die het eigenlijk is. Als je vijf dagen in de
week een alternatief eet en één of twee keer vlees en we dat met zijn allen doen, is het
gewoon prima.”
Van vieze super food naar smaakneutrale eiwitbom
Op dit moment is Spireaux nog in de ontwikkelingsfase. “Ik ben met een
voedseltechnoloog aan het kijken wat wel en niet werkt. Pas heb ik bonbons gemaakt
om uit de delen op de finale van de ASN Wereldprijs. Verse spirulina is smaakneutraal,
dus mensen eten gewoon een lekkere bonbon. Pas als je hem doorbijt, zie je dat hij
knalgroen is van binnen. We zijn ook bezig om een siroop te maken die hier in BlueCity
bij de catering gebruikt kan worden. Maar dat is zeker niet het einddoel.
Het einddoel is om spirulina te verwerken in producten voor verschillende doelgroepen.
“Op dit moment kun je het vooral gedroogd kopen, dat ziet er uit als vissenvoer en zo
smaakt het ook. Daarom is het voordeel van mijn verse spirulina is dat het
smaakneutraal en geurloos is. Zo kun je het toevoegen aan yoghurts, dranken en ijsjes.
Met een klein beetje spirulina krijg je al veel belangrijke stoffen binnen. Daarom wil ik het
graag verwerken in producten voor ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Nu wordt er een
beetje misbruik gemaakt van het gezonde imago van spirulina. Producten waar vaak
maar heel weinig in zit zijn toch heel duur. Ik wil het juist aantrekkelijk maken voor een
grote groep mensen.”

Impact maken: steeds een stapje groter
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Impact maken is waar het Tim uiteindelijk om te doen is. “Op dit moment kan dat nog
niet écht in BlueCity. Het gaat nog niet om de besparingen die we hier doen, maar om de
voorbeelden die we stellen. Het pand is best groot maar om uiteindelijk écht op te
schalen is het te klein. Nu is het dus nog een druppel op een gloeiende plaat. Maar het is
wel belangrijk dat mensen die druppel kunnen zien; dat we mensen kunnen inspireren
met rondleidingen. We kunnen een maatschappelijk voorbeeld stellen.”
“Voor mij is de volgende stap om weer een kweektank in een maatje groter te installeren.
En dan steeds een stapje groter, tot dat ik op het formaat van 1000 liter zit. Als die dan
eenmaal goed lopen kan ik er steeds meer bijzetten. Dan is het niet meer zo ingewikkeld.
Maar er moet eerst ruimte zijn, die moet dan voedselveilig worden gemaakt. Dat is best
een uitdaging in deze stoffige en poreuze kelders.”
“Er zijn hier wel grenzen aan hoe groot ik kan worden, dus moeten er daarna misschien
locaties bijkomen. Ik kan ook reactors aan gaan bieden, zodat andere bedrijven ze van
ons kunnen leasen. Of ik verschil kan maken ligt aan de grootte waarin ik mijn concept
uitgerold krijg, op agrarische schaal zijn mijn plannen nu nog heel klein. Uiteindelijk kan
ik heel wat gaan produceren, maar daar zijn aardig wat miljoentjes aan investeringen
voor nodig.”

Uitrollen naar ontwikkelingslanden
Spireaux is ontstaan als afstudeerproject aan de TU Delft. Omdat Tim twee masters deed
had hij alle vrijheid om een onderwerp te kiezen waarin hij beide opleidingen kon
combineren. “Ik was behoorlijk ambitieus en wilde iets doen wat veel impact kon hebben
en waarmee ik mensen kon helpen. Het liefst iets met ontwikkelingshulp.” Uiteindelijk
raakte hij met met iemand aan de praat die hem wees op de potentie van algen als
proteïne-bron. Met dat idee ging hij voor zijn afstuderen naar Indonesië. Daar heeft hij
een kweekproject opgezet waarbij de lokale bevolking zich kon voeden met gezonde
algen.

“Omdat zo’n project maar kort duurt, heb ik het niet helemaal kunnen uitwerken. Toen
ik thuiskwam ben ik verder gegaan met de spullen die ik op goed geluk door de douane
heb gekregen. Via Marktplaats heb ik een aquariumpje gekocht en daarin ben ik thuis
verder gaan kweken. Het idee was toen om hier in Nederland een basis op te zetten,
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meer kennis opdoen en geld verdienen om het project in Indonesië voort te kunnen
zetten. Dat wil niet zeggen dat ik hier dan niks meer doe. Het concept is gewoon
tweeledig. Enerzijds wil ik daar mensen helpen en anderzijds de aarde, dat ligt wel in
elkaars verlengde.”
Zoals Tims algen zich steeds blijven verdubbelen, wil hij het bedrijf ook exponentieel
laten groeien. “Als ik elk jaar kan verdubbelen in productiecapaciteit, kan het best hard
gaan. Dan zou ik in theorie in 10 jaar tijd op een miljoen liter productiecapaciteit zitten.
Dat is agrarisch gezien nog steeds niet zo veel, maar blijven verdubbelen lijkt me een
heel mooi streven. Of dat reëel is, weet ik niet. Maar dat zien we dan wel weer.”
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