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In 2014 heeft D66 Zuid-Holland voor de eerste keer de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland uitgereikt. Dit was een 
groot succes. Kwekerij Ammerlaan The Green Innovator won toen de prijs met hun vernieuwende 
aardwarmteproject. Winnaar Menno Ammerlaan: “De prijs heeft ons veel publiciteit en goodwill opgeleverd en we 
merken dat wij een inspiratiebron voor anderen zijn. Het aardwarmteproject is ook doorgegroeid: Inmiddels zijn 12 
en vanaf mei 2015 15 bedrijven op onze installatie aangesloten. Dit geeft een CO2 reductie van ruim 10.000 ton.” 
 
D66 Zuid-Holland reikt dit jaar de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland uit. De afgelopen weken kon iedereen 
duurzame initiatieven indienen. Uit een longlist van 14 initiatieven heeft de jury 4 finalisten gekozen. De jury is 
wederom blij verrast door de diversiteit en inventiviteit van de inzendingen. Door de grote verscheidenheid was 
het voor de jury moeilijk vergelijken. Elk initiatief heeft zijn sterke kanten op het gebied van duurzaamheid en de 
meeste initiatieven hebben bovendien een hoge gunfactor. 
 
De jury heeft gekeken naar impact en innovativiteit van de initiatieven. Daarnaast heeft de jury gekozen voor 
initiatieven die het stadium van planvorming voorbij zijn en al worden uitgevoerd. Initiatieven moeten ook echt 
Zuid-Hollands zijn. De keuze van de jury is gevallen op vier zeer verschillende initiatieven: elk met een eigen 
innovatieve insteek en belangrijke uitstraling op de verduurzaming van Zuid-Holland.  
 
Hieronder de toelichting op de vier finalisten (in willekeurige volgorde).  
 
AquaReUse 
AquaReUse is een waterzuiveringssysteem, waarbij al het afvalwater van een gebied van 85 ha glastuinbouw in 
de Overbuurtse Polder in Bleiswijk centraal wordt ingezameld en gezuiverd tot gietwaterkwaliteit. Dit water wordt 
vervolgens weer gebruikt voor begieting van de gewassen door de glastuinbouwbedrijven. Hiermee wordt een 
gesloten waterketen gerealiseerd. 
Juryoordeel 
De glastuinbouwsector heeft veel water nodig. Hergebruik van water is dus belangrijk. AquaReUse zorgt ervoor 
dat circa 90% van het bedrijfsafvalwater geschikt wordt gemaakt voor hergebruik op de bedrijven. Maximaal 10% 
wordt nog op de riolering geloosd. De jury heeft drie redenen om dit project tot finalist uit te roepen. In de eerste 
plaats om het innovatieve karakter: het is een voorbeeld- en demonstratieproject. Nergens, nationaal en 
internationaal, is een dergelijk initiatief ontwikkeld. In de tweede plaats omdat het project meerdere doelen dient: 
Het gaat verzilting van de bodem tegen. Er ontstaat namelijk een gesloten waterketen waardoor 
glastuinbouwbedrijven zelf geen grond- en/of oppervlaktewater meer hoeven te onttrekken. En er gaat er minder 
afvalwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, dit levert aanzienlijke kostenbesparingen op. De derde reden 
om dit project finalist te maken is vanwege de impact: het is een project met grote impact op het gebied en is 
daarnaast ook kopieerbaar in andere regio’s. Het inspireert tot slot ook andere sectoren om na te denken over 
waterhergebruik. 
 
VMBO-T Stage Milieubarometer Papendrecht 
De Milieubarometer is een online meetinstrument dat ondernemers in één oogopslag de milieuprestatie en 
bijbehorende kosten van het bedrijf toont. Ondernemers zijn vaak een tijd bezig om de juiste gegevens te 
verzamelen voor de barometer. Om ondernemers te ondersteunen met het invullen, is samenwerking gezocht 
met het voortgezet onderwijs in Papendrecht. Leerlingen uit het derde jaar VMBO met interesse in bedrijfskunde, 
facilitair management, techniek of milieu helpen met een stage de ondernemers verder op weg. De gemeente 
Papendrecht werkt hierbij samen met Stichting Stimular, werkplaats voor duurzaam ondernemen. 
Juryoordeel 
Wat het project VMBO-T Stage Milieubarometer sterk maakt, is dat onderwijs en bedrijfsleven samen werken aan 
duurzaamheid. Het leidt tot concrete besparing van energie en grondstoffen, omdat er in de rapportages 



duidelijke tips en verbeterpunten staan waar bedrijven gelijk mee aan de slag kunnen. Het heeft ook impact 
doordat het een belangrijke bijdrage levert aan de bewustwording over duurzaamheid bij bedrijven, bij VMBO-
leerlingen en bij vrijwilligers. Een sterk punt is ook dat het project zich niet alleen richt op energiebesparing, maar 
veel breder kijkt naar grondstoffenbesparing en beperking van uitstoot. Daarnaast helpt het kleine bedrijven over 
de drempel om deze dingen in beeld te brengen als ze er zelf te weinig tijd of geld voor hebben. Een mooi 
neveneffect tot slot is dat de VMBO-T leerlingen kennis maken met het bedrijfsleven en dat ze dat kan helpen om 
een gerichtere studiekeuze te maken. 
 
Gemeente Lansingerland / NNRGY Crops 
Op het braakliggende terrein bij het gemeentehuis van Lansingerland is in 2014 olifantsgras geplant. Het gaat om 
een stuk terrein van twaalf hectare, waar eigenlijk huizen zouden komen. Door de financiële crisis zijn die 
woningen van bouwproject Wilderszijde er nooit gekomen en heeft Lansingerland voor een andere oplossing 
gekozen. Olifantsgras is een rietachtig gewas, dat wel vier meter hoog kan worden. In ruwe vorm is het te 
gebruiken als stalstrooisel of kachelbrandstof. Na bewerking zijn er ook bouwmaterialen, papier, bioplastics of 
biobrandstoffen van te maken. Het gras is geplant door het bedrijf NNRGY Crops.  
Juryoordeel 
Olifantsgras leent zich uitermate goed voor tijdelijke teelt. Daarom is het initiatief van de Gemeente Lansingerland 
om een tijdelijk stuk braakliggend land hiervoor beschikbaar te stellen een slim idee. De jury heeft waardering 
voor de manier waarop het veld met olifantsgras tot stand gekomen is. Een  thema-avond waar ideeën van 
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werden verzameld voor grote braakliggende terreinen in de 
gemeente stond aan de basis van het project. Het bedrijf NNRGY Crops presenteerde op deze avond het idee 
van olifantsgras. De gemeente besloot vervolgens met dit idee verder te gaan. NNRGY Crops haalde een deel 
van de investering op met crowdfunding onder de inwoners van Lansingerland. Zij investeren zelf mee en 
ontvangen een rentevergoeding. Ook lokale bedrijven en instellingen werden ingezet. Zo is er veel lokaal 
draagvlak voor het project ontstaan. Het is de eerste keer dat olifantsgras op deze grote schaal in Nederland 
wordt geproduceerd. Daarnaast is het initiatief makkelijk te kopiëren, zodoende baant Lansingerland de weg voor 
andere gemeenten.  
 
Gemeente Oegstgeest / Stichting Vergroot de Hoop 
De gemeente Oegstgeest is de eerste gemeente in Zuid-Holland die gestart is met het inzamelen van 
taxussnoeisel (Taxus Bachata). Taxussnoeisel is een basisgrondstof voor chemotherapie. Taxus baccata komt 
niet overal in de wereld voor, maar wel veel in Nederland. Het inzamelen van het taxussnoeisel wordt 
georganiseerd door Stichting Vergroot de Hoop.  Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor 1 chemotherapie. 
Zowel inwoners als hoveniers in Oegstgeest doen vrijwillig mee met het inzamelen van taxussnoeisel.  
Juryoordeel 
Een klein initiatief dat voor veel mensen van grote betekenis kan zijn. Dit is de reden dat het initiatief van de 
gemeente Oegstgeest en Stichting Vergroot de Hoop finalist is voor de Duurzaamheidsprijs. Het laat zien hoe een 
bijzonder idee, via een motie in een gemeenteraad werkelijkheid wordt. Het wordt gedragen door inwoners, 
hoveniers en de gemeente. Er wordt promotie voor het project gemaakt en vindt zodoende elders binnen Zuid-
Holland en daarbuiten navolging. Het is een verrassende vorm van hergebruik omdat het een verbinding maakt 
tussen het hergebruik van tuinafval en het bestrijden van een ernstige ziekte. Het draagt ook bij aan sociale 
duurzaamheid, omdat inwoners en hoveniers van Oegstgeest bewuster worden van het belang van 
duurzaamheid. Het laat mensen nadenken over hergebruik en de waarde van afval.  


