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“De gemeente Westerveld is met
dit regiodealproject een mooie
voorbeeld gemeente om van
onderop samen met burgers en
ondernemers circulair denken en doen
te stimuleren en realiseren.
Dit blijkt uit de ruim 20 inzendingen!”
JAN LOLKEMA,
SECRETARIS ECONOMIC BOARD REGIO ZWOLLE (EBRZ)
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JURYRAPPORT
EXPEDITIE CIRCULAIR WESTERVELD
De vakjury van de ‘Open Oproep Expeditie Circulair Westerveld’ bekroont de
inzendingen van inwoners en ondernemers met een deelname aan de expeditie op
basis van de beste onderbouwing en die het meest kansrijk zijn op het gebied van
circulaire economie.
Vakjury
De vakjury was aangenaam verrast met de hoeveelheid inzendingen, dit was boven verwachting.
De ideeën sluiten goed aan bij de transitie naar circulair produceren en consumeren in Westerveld.
Uit de twintig inzendingen op de drie vertrekpunten IDEE, START en GROEI kozen zij in totaal twaalf
projecten. Een eenvoudige taak was dat niet. De inzenders hebben de definitie van circulaire economie
op verschillende manieren geïnterpreteerd, waardoor vergelijken van inzendingen soms lastig was.
In positieve zin zag de vakjury veel intrinsieke motivatie bij de deelnemers; hier is gemeente Westerveld
een hele mooi living lab voor. Juist daarom is dit Westerveldse programma binnen de Regio Deal Regio
Zwolle een goed voorbeeld hoe je van onderop samen met inwoners en ondernemers binnen een
gemeente circulair denken en doen stimuleert en realiseert. Daarnaast ziet de vakjury verschillende
mogelijkheden tot een samenwerking tussen de projecten, het advies is zoek elkaar vooral ook op.
De vakjury bestaat uit:
Klaas Smidt | wethouder gemeente Westerveld
Janko Lolkema | secretaris Economic Board Regio Zwolle
Kees Klomp | lector Betekeniseconomie Hogeschool Rotterdam
12 projecten geselecteerd
De jury is blij dat ze 12 mooie projecten kunnen belonen met een ticket naar de Expeditie. Verderop in
dit juryrapport worden de selectiecriteria en de jurymotivatie bij de geselecteerde deelnemers in IDEE (6),
START (5) en GROEI (1) kort toegelicht. In januari 2022 worden de deelnemers uitgebreider gepresenteerd
op de website www.collectiefcirculairwesterveld.nl. Tegelijkertijd hoopt de jury dat de niet-geselecteerde
inzendingen zich niet laten ontmoedigen en dat ze stappen voorwaarts weten te zetten in het
doorontwikkelen van hun projecten. Bij een volgende ronde in 2022 kunnen ze opnieuw inzenden met
een (vernieuwd) voorstel. Waar mogelijk ontvangen zij de komende periode individuele support vanuit
het collectief.
Waardering voor aanpak
De jury geeft complimenten aan de organisatie voor een duidelijke indeling vanuit drie vertrekpunten IDEE, START en GROEI – in deze Open Oproep. Dit draagt bij aan duidelijkheid richting inwoners en
ondernemers. Door het gebiedsgericht organiseren van Collectief Circulair Westerveld komen de
doelstellingen in het bouwen van een beweging en het bouwen aan een gemeenschap duidelijk
naar voren.
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DEELNEMERS EN CRITERIA
IDEE
Uit alle inzendingen heeft de vakjury de volgende
zes projecten geselecteerd voor IDEE.
Herbestem Westerveld | Jean Berkhout
Grondstoffendepot businesscase ontwikkelen.
Interessante gedachte. Dit voorstel gaat echt over hergebruik
en circulariteit, de jury wordt er warm van en het is goed
realiseerbaar. Het zet in op bewustwording en gedrag, raakt
direct de burger. Een simpel en sterk idee. Mooie koppeling
te maken met bouwen met lokaal hout.
De rest is wat waard | Matthew Hankel
Creatieve en inclusieve inzet van bedrijfsafval. Het idee is duidelijk, de uitwerking nog wat onduidelijk/
abstract. Niet erg vernieuwend. Er zit inclusiviteit in het voorstel, Zou een leuke en logische rol kunnen
spelen in combinatie met Herbestem Westerveld.
Circulaire voedseltuinen | Marrit Hofman
Biodiversiteit. Top en sympathiek idee. De jury is van mening dat hier veel behoefte aan en interesse in
is. Wel een twijfel over de uitvoerbaarheid, is er voldoende afzetmarkt in de gemeente. Verkennen of je
hier een rendabele business case van kan maken. Interessante koppeling te maken met Ongestoord Wild,
Voedselbos, Pluimerije, Voedseltuin Frederiksoord.
Ongestoord Wild | Rob van Kralingen
Voedseltuin op eigen terrein voor wild. Nobel streven, maar wat is het concept? Voordeel is eigenaarschap
grond en openstellen voor publiek, onderzoek en ontwikkeling. We zien een burger die ondersteuning wil
bij een privé-initiatief. Koppeling te maken met circulaire voedseltuin.
Van gras naar groene energie | Jos Leffers
Gras in plaats van houtsnippers voor energiewinning. Mooi idee, hier is de gemeente ook al mee bezig.
Bestaande ontwikkeling, innovatief laag, voorspelbaarheid hoog, kijkt kritisch naar businessmodel en
reststromen. Voordelen zijn het samenwerken met studenten en dat het inpasbaar is in eigen
onderneming. De jury ziet ondersteuning van het businessmodel als vervolgstap.
Camping de langzame pas | Petra Prins
Sociale camping. Top idee. Erg positief profilerend ook voor de gemeente. Valt onder de trend Slow
tourism, recreatie toerisme gaat segmenteren. Mooi verhaal, creëert bewustwording, en daardoor
gedragsverandering. Geen eigen grond. Nog geen concrete business case. Dit sluit aan bij de
ondersteuningsvraag om de kansen verder te verkennen.
Criteria die de vakjury gehanteerd heeft voor beoordeling van IDEE waren:
• visie | overtuigende en consistente visie op circulariteit en op rol ondernemers of inwoners
• innovatie | potentie van het circulaire idee en de inpasbaarheid in de onderneming of in het
dagelijks leven van burgers anno nu
• betrokkenheid | visie op samenwerken, samen leren en realiseren
• voorstelbaarheid | verwachting te komen tot een concreet projectvoorstel
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DEELNEMERS EN CRITERIA
START
Uit alle inzendingen heeft de vakjury vijf projecten
geselecteerd voor deelname in Start:
Sociale voedseltuin | De Pluimerije | Marjolein Bakker
Sociale voedseltuin waar minima in meegenomen zijn. Mooi,
interessant voorstel. Voordeel is dat er sprake is van eigen grond,
een groene ontmoetingsplek. Intrinsieke motivatie is een plus en
draagt bij aan lokale economie en produceert weinig afval. Op alle
criteria scoort dit voorstel goed. Mooie combinatie te maken
met de voedseltuin in Frederiksoord.

start

Bouwen met lokaal hout | Broekman | Hilco Broekman
Bouwen met lokaal hout. Scherp inzicht. Lijkt zeer kansrijk en breed waardevol. Perfect momentum met
de hoge houtprijzen en ontwikkelingen woningbouw naar houtbouw. Zou mooi zijn als ze kijken naar
hergebruik van het hout. In het kader van korte keten is er impact. Wel een lang proces van boom naar
bouwhout. Toepassing in eigen bedrijf, samen met ketenpartners. Lokale inslag, potentieel gunstige regio.
Doorontwikkeling voedseltuin | Stichting Tuinbouwschooltuin | Bob Veldman
Voedseltuin. Top idee. Gebruikmakend van bestaande infrastructuur en naam & faam. Lijkt goed qua
haalbaarheid. Model wat er ligt verder door ontwikkelen. Goed gestoeld op inclusiviteit. Veel historie in de
beplanting en de variatie daarvan, hoge kwaliteit, dat idee vasthouden. Voor reclassering is het een mooie
plek. Intrinsieke motivatie is aanwezig.
Circulaire fietstas | Stichting Veuruut | Sascha Visser
Reststroom verwerken tot nieuw product. Sympathiek idee en sluit aan op landelijke gemeente, fietsen.
Circulaire fietstassen, verwerken van reststromen naar een nieuw product, gebruik makend van banners
en zeilen. Wat is de omvang van die reststroom banieren en zeilen. Past in een circulaire transitie, later
meer circulair te maken. Het naaiatelier, verbreding van hun business. Prachtig idee binnen de context.
Lokaal geproduceerde ijsverpakking | Ice Brothers | Cas & Stijn
Houten ijs lepeltje/boekweit hoorntje. De jury is onder de indruk van deze jonge inzending. Sterk, leuk, lief
en erg haalbaar, de jeugd heeft de toekomst. IJs en lokaal geproduceerde hoorntjes samen met de lokale
bakker. Glutenvrij en biologisch is een markt. In potentie nationaal mogelijk, maar vergt wel veel
begeleiding.
In de beoordeling heeft de vakjury gelet bij de beoordeling van de circulaire businessplannen van ondernemers
gelet op:
• De mate van intrinsieke motivatie
• Bereid om mee te werken aan publieke interviews
• Project draagt bij aan de lokale economie; Westerveld en omgeving
• Gesloten kringloop; met de keten of binnen het eigen bedrijf
• Bijna tot geen afval
• Ontwerp moet ook ontmanteld kunnen worden
• Waardemodel evenwichtig in economisch, sociaal, ecologische aspecten de 3 PPP’s
• Duidelijk (business) plan met een realistische en haalbare doelstellingen
• Sluit aan op minstens één van de drie vraagstukken: bouw, voedsel, reststromen
• Kijken naar het innovatieve karakter op de aspecten van het waardemodel
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DEELNEMER EN CRITERIA
GROEI
Vanuit het vertrekpunt Groei is per expeditie
ronde plek voor 1 deelnemer. Deze keer heeft
de vakjury gekozen voor:
Stov | Marjolein Perin
Boekweit kussens. Prima concept, niet erg vernieuwend.
Project is volledig circulair. Markt is klein, de productie ambitie
voorlopig nogniet groot. Het is een goed onderbouwde inschrijving.
Bestaand model verduurzamen met lokale partners. Mooi voorbeeld
voor veel ondernemers hoe je je bestaande model kunt verduurzamen. Uitlegbaar voor veel ondernemers.
Koploper, peloton principe, dit is een koploper. Koppeling te maken met circulaire fietstas.
De criteria die een rol hebben gespeeld in de beoordeling, zijn:
• De mate van intrinsieke motivatie
• Bereid om mee te werken aan publieke interviews
• Business draagt bij aan de lokale economie; Westerveld en omgeving
• Gesloten kringloop; met de keten of binnen het eigen bedrijf
• Bijna tot geen afval
• Ontwerp moet ook ontmanteld kunnen worden
• Waardemodel evenwichtig in economisch, sociaal, ecologische aspecten de 3 PPP’s
• Duidelijk (business) plan met een realistische en haalbare doelstellingen
• Sluit aan op minstens één van de drie vraagstukken: bouw, voedsel, reststromen
• Kijken naar het innovatieve karakter op de aspecten van het waardemodel
• Product is stabiel en biedt opschaling kansen
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“Het is hartverwarmend om
te zien hoe veel prachtige,
betekenisvolle en kansrijke
initiatieven er uit de koker
van welwillende burgers
ontstaan.”
KEES KLOMP, LECTOR BETEKENISECONOMIE
HOGESCHOOL ROTTERDAM
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OP WEG NAAR
EEN NIEUW SYSTEEM
VOOR EEN DUURZAME
SAMENLEVING
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