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11:45 uur 
Niels Groeneveld
WERKSTATT
‘Een duurzame koers? 
Bewoners aan het roer’
Duurzaam bouwen, groene gevels, 
klimaatadaptief, circulair… 
Deze mooie termen zien we steeds 
vaker langskomen als het gaat over 
de grote opgave waar we voor staan: 
hoe gaan we klimaatverandering 
tegen en hoe kan de bouw hieraan 
bijdragen? Maar… waarom lukt dit dan 
zo zelden nog in de praktijk? Waarom 

hebben deze begrippen al zo veel aan 
waarde en geloofwaardigheid verloren?
We plakken deze begrippen er op 
maar gaan vervolgens door ‘met hoe 
we het altijd al deden.’ Het zijn juist 
deze mechanismen waarin Werkstatt 
een oplossing zoekt voor een écht 
duurzame omgeving. Wat gebeurt er 
als bewoners, gebruikers en gezinnen 
het voor het zeggen krijgen?
Hoe zien onze steden er dan uit? Hoe 
leven we daarin samen? En welke 
constructies en processen moeten 
hiervoor worden opgetuigd? 
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13:00 uur 
Piepschuim
KLIMAATTHEATER Buiten de lijntjes 
EEN VOORSTELLING OVER ONS KLIMAAT 

“Oké, we gaan er allemaal aan. Wat 
nu?! We gaan de verkeerde kant op. 
En met steeds grotere snelheid. Alle 
redelijke grenzen zijn we gepasseerd 
en nu begint ook de motor nog eens 
gevaarlijk warm te worden.”
Buiten de Lijntjes is een kolkende mix 
van keiharde feiten over onze slappe
knieën, troostend liedmateriaal waar-
van u zult huilen van het lachen, en 
lachen van het huilen, en een sprankje
hoop. Misschien. Het liedprogramma 
is gemaakt in samenwerking met 
journalisten, dwarsdenkers, activisten
en klimaatwetenschappers als Heleen
de Coninck (hoofdauteur van IPCC-
rapport) en Margot Ribberink. Buiten de 
Lijntjes biedt een zware boodschap
verpakt in het lichtste materiaal 

denkbaar: Piepschuim. Een jaar voor-
dat Buiten de Lijntjes in de theaters 
gaat draaien zie je deze voorstelling al 
in The New Block! Een unieke gelegen-
heid dus en spannend voor zowel de 
artiesten als het publiek.
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14:15 uur 
Jean-Paul Close
EARTHBEAT i.s.m. AIREAS 
+ YOUTH4PLANET
Earthbeat verzamelt korte Engelstalige
videos van 30 sec. over de hele wereld
om hiermee positieve klimaat gere-
lateerde initiatieven zichtbaar maken. 
Deze video’s worden ingezet richting 
de klimaatconferentie in Glasgow om 
zo `de kracht van burgerinitiatieven` 
zichtbaar te maken. 
Earthbeat gaat deze maand per 
CreatiVelo van Luxemburg naar 
Glasgow fietsen om de betrokkenheid 
per gebied te vergroten.

14:45 uur 
PITCH
Linda van Driel 
TREFPUNT GROEN EINDHOVEN
Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) werkt 
samen met groepen en individuen 
om te komen tot een integraal, op 
duurzaamheid gericht beleid op het 
gebied van natuur, milieu en cultuur-
historie in en om Eindhoven. TGE zit 
al in de ontwerpfase van ruimtelijke 
plannen met de gemeente Eindhoven 
en plannenmakers om de tafel. TGE 
bundelt en coördineert de inspraak 
als de plannen nog op de tekentafel 
liggen en heeft een rol als bemiddelaar
in conflicten tussen de gemeente en 
belanghebbenden zoals omwonenden,
instellingen en bedrijven.
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16:00 uur 
#Zwerfie + The Power of One
Peter Smith 
STICHTING KLEAN 
Er zijn van die pioniers die zover voor 
de groep uitlopen dat tegen de tijd 
dat de groep meedoet niemand 
meer weet wie er ooit mee begonnen 
is. Peter Smith is zo’n pionier.
Hij is een denker, dromer en doener. 
En hij is de oprichter van KLEAN, dat 
staat voor Klagen Loont Echt Absoluut 
Niet. Hij kreeg zwerfafval op de politieke
agenda waardoor dit als milieu-
probleem erkend werd. Hij inspireerde
duizenden mensen om zwerfafval 
op te ruimen, zoals Maria Westerbos, 
directeur van de Plastic Soup Foun-
dation; Merijn Everaarts, directeur van 

de Dopper; Dirk Groot, de zwerfinator; 
Merijn Tinga, de plastic soup surfer; 
Thekla Reuten, actrice en talloze 
anderen.
Peter is ook de bedenker van #zwerfie,
waarvoor hij van Vroege Vogels de 
ereprijs ontving. Misschien heb je 
weleens gehoord dat als 1 op de 4 
mensen elke dag één stuk zwerfafval 
opruimen dat mensen dan al na drie 
dagen moeite moeten doen om nog 
een stuk zwerfafval te vinden. Ook 
dit komt uit de koker van Peter. Maar 
waarom gebeurt dit nog niet? 
Die vraag heeft Peter op het spoor 
gezet van wat wellicht de grootste 
denkfout uit de geschiedenis van de 
mensheid is. Over die denkfout gaat 
deze lezing.
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18:00 uur 
PITCH 
Jean-Paul Close 
AIREAS 
We willen samen gezond leven, in een 
gezonde leefomgeving. Door samen 
met inwoners en instellingen kennis 
op te bouwen over gezondheid en 
gezonde lucht, draagt AiREAS bij aan 
een gezonde leefomgeving. 

18:15 - 20.00 uur 
Netwerkborrel
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Steffie Emmerson 
EXTINCTION REBELLION EINDHOVEN
Extinction Rebellion bestaat uit 
gewone mensen, uit alle hoeken 
van het land en van alle leeftijden die 
zich ernstig zorgen maken over de 
klimaat- en ecologische crisis. 
Ouders, kinderen, studenten en 
grootouders die allemaal strijden 
voor een leefbare toekomst. 

15:15 uur 
PITCH/RONDE TAFELGESPREK
Henk Kok
STICHTING IRIS ELEKTRICK CAR SHARING
Iris is een platform voor mensen die 
samen een auto gaan gebruiken. 
Autodelen gaat bij Iris Elektrick over 
het gezamenlijke bezit, gebruik en 
onderhoud van een auto. En dan het 
liefst een elektrische auto.
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16:15 uur 
PITCH 
Tom Tacken
MerciBOOKoup
MerciBOOKoup zet zich in voor het 
toegang geven tot gratis boeken aan 
iedereen, de sociale banden tussen 
mensen in een omgeving versterken,
en het besparen van natuurlijke grond-
stoffen (zoals papier, energie, water, 
en CO2). 
Hoe wij dit doen? Door boeken-
ruilen tussen individuen mogelijk te 

maken en te zorgen dat boeken keer 
op keer hergebruikt worden! Wij 
organiseren boekenruilevenementen,
installeren boekenruilkasten en heuse 
boekenruilbibliotheken, engagement 
libraries met boeken die gaan over 
sociale of klimaat gerelateerde on-
derwerpen die men gratis kan lenen, 
en ontwikkelen momenteel een 
mobiele app waarmee iedereen 
gratis haar/zijn boeken kan ruilen 
met anderen in de buurt en zo elkaar 
ook kan ontmoeten.



9

klimaat
netwerk 040

ZA
A

L  
1

17:00 uur 
Gina Makken
TROEP TROOPERS EINDHOVEN
Troep Troopers Eindhoven (voorheen
de 3 T’s) is een wijkinitiatief van buurt-
genoten uit Tongelre om de wijk 
zwerfafvalvrij te maken en om 
tegelijkertijd buurtgenoten te leren 
kennen. Het draait niet alleen om het 
schoonhouden van je straat, maar 
ook om ontmoeten. Gina helpt je 
graag met het opstarten van je eigen 
Troep Troopers. Slogan: Samen Troep 
Troopen? Gewoon Doen!

17:45 uur 
PITCH 
Laura Astola 
GROEN BENNEKEL/URBAN FARMING
Het verbouwen van groente, fruit, 
eetbare bloemen, maar ook het hou-
den van bijen in de stad. En dan heb-
ben we het niet over dat particuliere 
moestuintje op je dakterras, maar 
over eetbaar groen op grote schaal. 
Dat kan in ruimtes waar geen daglicht 
komt, maar het kan ook op muren, 
daken, braakliggend terrein of zelfs 
op boten. Op die manier breng je vers 
voedsel, in een kortere keten, dus met 
een kleinere ecologische voetprint, 
naar de bewoners van de stad.  
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diverse relevante korte films, 
documentaires en animaties.

Met o.a. ‘Het paradijs op aarde begint
in Nederland’, ‘Oxygen’, ‘True Cost 
Movie Sustainable Junkies’ en ‘Wij zijn 
Eindhoven’.

Het paradijs op aarde 
begint in Nederland

The True Cost
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Workshop BloemBOMMETJE 
MORGENMAKERS

Wat een vrolijk gezicht, een wijk vol 
kleurrijke bloemen! Daarom vragen 
we iedereen die meedoet aan de 
workshop ‘BloemBOMMETJE’ om met 
ons bloembollen te komen maken. 
Maak jouw tuin, je wijk en de stad 
Eindhoven een stukje mooier met 
jouw zelfgemaakte bloembollen! 

13:00 uur 
Workshop Schatzoekers 
MORGENMAKERS
In Eindhoven liggen ontzettend veel 
mooie schatten die ons op het eerste 
oog niet altijd opvallen. Ga op avon-
tuur tijdens de workshop ‘Schatzoe-
kers’ en ontdek de mooiste schatten 
van de natuur. Wie weet zie je iets, wat 
je eerder nog nooit gezien had! 

14:30 uur 
Workshop Anders met afval 
MORGENMAKERS

Afval wordt vaak gezien als vies en 
rommelig, maar afval kan ook voor 
iets moois gebruikt worden. Tijdens 
de workshop ‘anders met afval’ krijg 
je leuke tips en ga je aan de slag met 
het omtoveren van afval tot iets waar 
iedereen van kan genieten. Maak 
bijvoorbeeld een bloempot van een 
lege pot wasmiddel, een insectenhotel
van overgebleven houtplankjes of een 
voederbak van plastic flessen. 
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Schaduwgevels DESIGN STUDIO LADY PENELOPE

Extinction Rebellion Eindhoven

Trefpunt Groen Eindhoven

MerciBOOKoup Boekenruilbeurs voor kinderen en volwassenen

Aireas

Earthbeat

People for Planet   

Expo Duurzaamheidspact GROENE WIJK WEEK

Gemeente Eindhoven

EXPO Circular Design Bygg + The New Block

Partij voor de Dieren Eindhoven Change my mind

Urban Farming   GROEN BENNEKEL

Troep Troopers Eindhoven

Stichting Iris Elektrick Car Sharing



13

klimaat
netwerk 040

FO
O

D
+D

RI
N

K
S Frietje Precies 

Friet eten en tegelijk de bodem 
verbeteren? Natuurinclusief en 
grootschalig, goed voor bodem én 
boer? Dat kan! Precisielandbouwer 
Jacob van den Borne i.s.m. FoodUp! 
Brabant hebben met strokenteelt 
Frietje Precies gelanceerd. Een heerlijk 
frietje gemaakt van aardappel, bataat
(zoete aardappel) en pastinaak.

The New Block Bar is geopend!
En jullie zijn de eersten, dus we 
verwachten veel van jullie!

THENEWBLOCK.nl/programme
Kastanjelaan 300
5616LZ | Eindhoven (Strijp-S)


