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Lees s.v.p. verder voor de resultaten van:

2020 - Vernieuwende ideeën voor een ‘Waterproef’ Rotterdam Alexander

2019 - In teken van de Young Climathon

2018 - Startsein voor het gezamenlijk opzetten van een duurzame wijk in Rotterdam

2017 - Vernieuwende ideeën voor energiebesparing in de monumentale gebouwen van TU Delft

2017 - Utrechtse scholieren komen met tientallen ideeën voor nieuwe klimaatminister

2016 - Hagenaars laten zien hoe je met grondstoffen geld verdient
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een duurzame wijk in Rotterdam

2017 -  Vernieuwende ideeën voor energiebesparing 
in de monumentale gebouwen van TU Delft

2017 -  Utrechtse scholieren komen met tientallen 
ideeën voor nieuwe klimaatminister

2016 -  Hagenaars laten zien hoe je met 
grondstoffen geld verdient
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CLIMATHON: UNIEKE, WERELDWIJDE KLIMAATHACKATHON IN 24 UUR 

Via de Climathon worden burgers direct betrokken bij het maken en uitvoeren van 
klimaatbeleid. Het is een wereldwijd 24-uurs event waar de deelnemers uitgedaagd 
worden om met innovatieve ideeën te komen om de klimaatproblematiek van hun 
buurt, stad of dorp.  

Het klimaatprobleem hacken 
2021 is het vijfde jaar dat de Climathon wereldwijd wordt georganiseerd. Aanjager is 
de Europese klimaatcommunity EIT Climate-KIC. Zij streeft naar een ‘zero-carbon’ 
economie door overheden, onderwijs, ondernemers en burgers aan elkaar te 
verbinden. 

In het de eerste jaren organiseerde EIT Climate-KIC zelf deze Climathons. Nu werkt ze 
samen met partners, die de organisatie voor hun rekening nemen. Wij - Elise Vonk en 
Marjon Eijpe - van BuurtBuufs zijn één van die partners. Wij kennen elkaar van 
verschillende projecten binnen EIT Climate-KIC. Samen hebben we ruime ervaring 
met het werken voor/met gemeenten, met strategische & uitvoerende processen 
en met de aanpak van complexe klimaatvraagstukken.   

Over de Climathon 
De Climathon is een 24-uurs klimaatinnovatiehackathon en kan door het hele jaar 
binnen gemeenten georganiseerd worden. Het brengt de klimaatuitdagingen van 
buurten, steen en dorpen (over de hele wereld) samen met mensen die de passie 
en expertise hebben om ze op te lossen. De Climathon trekt ambtenaren, 
klimaatpioniers, ondernemers, studenten, burgers en experts aan om innovatieve 
oplossingen te bedenken voor klimaatuitdagingen zoals de energietransitie, circulair 
ondernemen, wateropgaven etc. In 2017 werd de Climathon voor het eerst 
georganiseerd in 104 steden. Dat leverde destijds al 628 ideeën van over de hele 
wereld op.  

Baanbrekende en innovatieve oplossingen bedenken 
De Climathon bestaat uit een gestructureerde aanpak; het begint met gesprekken 
met de probleemeigenaar (de gemeente) om de uitdaging(en) in kaart te 
brengen, domeinexperts inspiratie te bieden en om tot challenges te komen. Tijdens 
de Climathon werken de deelnemers aan hun idee via een strak begeleid 
programma, ontwikkeld door EIT Climate-KIC. Het omvat verschillende energizer- en 
coachingsmomenten. Experts delen de ontbrekende kennis delen en zijn 
sparringpartners voor de deelnemers. Na 24 uur pitchen de deelnemers hun ideeën 
voor een jury. Deze jury beoordeelt de ideeën op een aantal vooraf vastgestelde 
criteria, zoals maatschappelijke impact, technologische haalbaarheid en 
marktrijpheid. 

Om de oplossingen na de Climathon verder te brengen, maken we samen met de 
betrokkenen een implementatieplan van de beste oplossingen. Dit plan presenteren 
we aan de gemeente om vervolgens tot realisatie te komen.  
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Interesse? 
In de afgelopen vier jaar hebben we gezien wat een toegevoegde waarde de 
Climathon heeft; burgers snappen beter waarom het oplossen van 
klimaatuitdagingen zo complex zijn, ze werken er samen aan met experts, 
beleidsmakers, ondernemers etc., er ontstaan vernieuwende ideeën die ook 
daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden. We nemen je graag mee in de 
mogelijkheden voor jouw gemeente. Bel/mail ons: elise@vonk-mvo.nl of 06-
81863987. 
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SPREKENDE VOORBEELDEN 

2016 - Hagenaars laten zien hoe je met grondstoffen geld verdient 

Binnen 24 uur oplossingen bedenken om de afvalberg van Den Haag aan te 
pakken en geld te verdienen? Inwoners en studenten uit regio Den Haag laten met 
deze Climathon-editie zien dat het kan!  

De uitdaging van Den Haag 
In 2016 was gemeente Den Haag op zoek naar oplossingen om het afval in de stad 
te houden in plaats van naar de afvalverwerking te vervoeren. Hergebruik 
vermindert de CO2-uitstoot en er zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Het was 
een van de manieren waardoor Den Haag afval neutraal wilde worden; het afval 
van de stad, gaat niet meer uit de stad. 

Innovatieve oplossingen borrelen op tijdens de Climathon 
Tijdens de Climathon sprongen twee ideeën eruit; het team Retyre kwam met de 
oplossing om van autobanden isolatievloeren te maken en Afvallei had een mooi 
voorstel om van afval een Experience Park te maken.  

Valvallei maakt 
afvalberg zichtbaar  
Het Experience Park 
van Valvallei ziet de 
gemeente Den Haag 
helemaal zitten. Ger 
Kwakkel van Gemeente 
Den Haag: “Het is een 
erg goed idee om onze 
inwoners te kunnen 
laten zien hoeveel afval 
er geproduceerd wordt 
en ze bewust te maken wat je er eigenlijk mee kan doen. Carolien van den Berg 
van dit winnende team: “Het was geweldig inspirerend om met je team 24 uur lang 
aan een stuk door te werken. Al hebben we wel even geslapen… Ook de 
samenwerking met de andere teams was fantastisch. We hebben elkaar geholpen 
om wakker te blijven en onze ideeën aan te scherpen. Echt een super opzet zo!”  

Hier doe je normaal gesproken weken over… 
Bram van der Grinten, Climathon coach van het eerste uur, had niet verwacht dat 
na 24 uur zulke uitgewerkte ideeën tevoorschijn zouden komen: “Normaal 
gesproken zie ik startup ideeën ontstaan, waar weken voorbereiding aan vooraf 
gaat. Ik had geen idee wat er in 24 uur kon gebeuren. Krijg je wel originele ideeën? 
En zijn die schaalbaar, duurzaam en winstgevend? Ja dus! De methode die we 
tijdens de Climathon toepassen, is gebaseerd op jarenlange ervaring met startups 
binnen het netwerk van EIT Climate-KIC. Dit maakt het programma efficiënt en 
effectief!” 
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2017 - Scholieren voorzien nieuwe Klimaatminister van ideeën 

In 2017 organiseerden we zowel een Young Climathon als een Climathon. De 
Young-Climathon vond plaats in Utrecht. Meer dan 100 scholieren en een tiental 
Utrechtse studenten namen hieraan deel.  

Tientallen ideeën 
Op de Openbare Basisschool De Cirkel, de 2e Marnixschool en de Nieuwe 
Regentesseschool uit Utrecht, brainstormden de leerlingen van groep 7/8 erop los: 
Wat dacht je van een speeltuin waar bij de spelende kinderen zelf energie 
opwekken? Of citroenbomen in lokalen, die ervoor zorgen dat de lampen branden? 
Warmte opgewekt vanuit de koeienstal onder de school? Het opvangen van 
bliksem in een speciale accu die de hele school verlicht? Opgevangen van 
regenwater om energie op te wekken en om de toiletten door te spoelen? 

Voor de kinderen sprak de “Poepauto” het meest tot de verbeelding. Ook wilden 
de kinderen zelf ook wel wat meer bewegen in de klas; het is gezond en ze kunnen 
direct energie opwekken! Stuk voor stuk mooie, tot de verbeelding sprekende 
ideeën. Sneltekenaar Ronald van der Heide legde de ideeën op papier vast.  

Interactief leren 
Ook mochten de leerlingen ook een kijkje nemen in een speciale Energiebus. In 
deze bus was van alles te zien en te beleven over energie en isolatie. Ze zagen hoe 
verschillende lampen een andere hoeveelheid stroom gebruiken en voelden aan 
een minihuisje wat het effect van isoleren is. Juffrouw Hetty van Nimwegen van de 
2e Marnixschool ziet wat dat met haar leerlingen doet: “Ze nemen hun 
brainstormideeën al direct meen. En ze willen thuis ook wel van die goeie lampen. 
Het prikkelt ze om er anders mee om te gaan.”  

Even doorrekenen 
Nadat de scholieren hun ideeën hadden ingebracht, werkte een team van 
Utrechtse studenten met uiteenlopende studieachtergronden een aantal daarvan 
verder uit. Zo bleek uit een eerste snelle berekening dat voor de poepauto de poep 
van 10 mensen nodig is om de auto een uur te laten rijden. In de 
energieopwekkende speeltuin zagen de studenten vooral een kans om kinderen op 
speelse wijze te laten ontdekken hoe 
energie wordt opgewekt en verbruikt.  

Sterke pitches 
Tot slot was het aan de middelbare 
scholieren van de International School 
Utrecht de taak om een drietal ideeën uit 
te werken tot een sterke presentatie. De 
koeienstal-school, de speeltuin en de 
fabriek van de toekomst werden vol verve 
gebracht.  
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2017 – Energiebesparing voor monumentale gebouwen TU Delft 

40 studenten, onderzoekers en ondernemers zijn in de Green Village in Delft vol 
enthousiasme aan de slag gegaan met twee uitdagingen;  

1. Innovatieve maatregelen bedenken om energie te besparen in de Aula van
TU Delft.

2. Met ideeën te komen hoe gebruikers zelf hun energieverbruik kunnen
verlagen.

Uitdagend aan een ruimte als de Aula van TU Delft is, dat er - vanwege de 
historische waarde van het gebouw - geen bouwkundige aanpassingen mogen 
plaatsvinden. 

Dreamteams voor 24 uur 
Doordat de Climathon deelnemers met hele verschillende achtergronden 
samenbracht, kwamen er al snel nieuwe inzichten. De eerste stap was gezet in het 
bedenken van innovatieve oplossingen. Tijdens deze editie werkten studenten en 
professionals uit architectuur, bedrijfskunde, software engineering, 
procestechnologie, energiesystemen en stedelijke ontwikkeling samen.  

Intensief & effectief 
Ook in Delft ging Bram van der Grinten, als coach en facilitator aan de slag. 
Inhoudelijke experts - een data-scientist, een product developer van TOON en een 
onderzoeker van de TU Delft op het gebied van embedded software voor 
energiebesparende maatregelen - waren beschikbaar voor achtergrondinformatie. 
Na 24 intensieve uren van samenwerken en het verkennen van oplossingen, 
presenteerden de vijf teams hun ideeën aan elkaar en aan de jury. 

En de winnaar is… 
Om energie te besparen en tegelijkertijd de gebruikers meer tevreden te stellen, 
bedacht NICHE het plaatsen van schermen en een manier om de vrijgekomen 
warmte uit de collegezalen naar de gangen te leiden. NICHE stelde voor om op 
plekken waar het wat koeler is, infraroodpanelen te plaatsen. Dergelijke 
warmtebronnen zijn efficiënt en geven plaatselijk een aangename warmte. Dit zou 
leiden tot een besparing op de gehele verwarming van de aula. Het idee om 
bestaande technologie slimmer te gebruiken, zonder dat er grote bouwkundige 
aanpassingen noodzakelijk zijn, was voor de jury doorslaggevend om NICHE tot 
winnaar uit te roepen. 

Het vervolg  
Team NICHE mocht een voorstel indienen om een plek te verwerven in het nieuwe 
Smart Energy Efficiency Platform (SEEP). Een platform dat prof. dr. Kornelis Blok van 
TU Delft in 2017 is gestart. SEEP brengt diverse disciplines samen om kennis en 
projecten op het gebied van energiebesparingen binnen steden te bundelen en 
versterken. 
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2018 - Climathon is startsein van bouw duurzame Rotterdamse wijk 

Met de Climathon geeft de gemeente Rotterdam het startsein om met zoveel 
mogelijk buurtbewoners van Prins Alexander en Het Lage Land te bouwen aan een 
duurzame toekomst.  

Klimaat- & sociale innovatie 
De challenges van deze Climathon betroffen: 

• Wateroverlast bij hevige regenval
• Het groener maken van de wijken
• Betaalbare energie-oplossingen
• Schone lucht.
• Het opzetten van eetgroepen, waarbij gebruik wordt gemaakt van groenten

en fruit van moestuinen uit de wijk
• Het ontwikkelen van
• De meest duurzame speeltuin.

De nadruk bij deze Climathon lag op hoe de verschillende partijen samen tot de 
beste ideeën komen. Lees ook het artikel en beeldverslag van MORE Alexander. 

Reactie van de gemeente 
Gebiedscommissielid van GroenLinks Dieudonnée Penning: “De Climathon is een 
van de manieren waarop we de bewoners van deze wijken wilden betrekken bij 
deze duurzaamheidsslag. Het ging hierbij niet alleen om draagvlak te creëren, maar 
juist ook om de ideeën en energie uit de wijk te benutten. De Climathon was een 
grote bijeenkomst met experts, gemeente en vooral buurtbewoners. Als resultaat 
van een hele dag brainstormen, plannen en presenteren zijn er nu concrete ideeën. 
Wij kunnen niet wachten totdat deze geweldige plannen komende jaren worden 
uitgevoerd.” 
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2018 - Succesvolle Climathon Delft 2017 krijgt een vervolg 

Gemeente Delft, The Green Village, industriepartners, onderzoeksmedewerkers van 
de TU Delft, young professionals uit verschillende werkvelden en studenten van TU 
Delft, Universiteit Leiden, Wageningen Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam 
gingen in deze Climathon met uitdagingen rondom aardgasvrije woningverwarming 
aan de slag.   

Ambitie gemeente Delft  
De opgave was om het aardgassysteem in de gemeente om te vormen, en daarbij 
samen met bewoners te werken aan adaptieve, innovatieve en klimaat-neutrale 
wijken. “Briljante ideeën zijn welkom”, aldus Stijn van Liefland namens de gemeente 
Delft. Net als andere gemeenten in Nederland moet ook Delft in 2050 
energieneutraal zijn. De wijk Schieovers wordt omgevormd tot een woonwijk met 
bedrijvigheid, waarbij de wijk met 15.000 woningen haar eigen energie produceert. 
Verder heeft Delft de ambitie om de rest van de stad van aardgas los te koppelen. 

In- & ontspanning 
In 24 intense uren werd er hard gewerkt aan oplossingen. De deelnemers werden 
bijgestaan door wetenschappers, ondernemers, ambtenaren en 
bewonersorganisaties. Gelukkig was er ook ruimte voor plezier en ontspanning 
tijdens het pingpong-toernooi, de yogales en de ochtendwandeling. De dag erna 
stonden om 16.00 uur de zes projectteams klaar voor de presentatie aan de jury. 

Een kritische jury 
De zorgvuldig samengestelde jury bestond uit Simone Baldi en Zoheir Haghighi, 
beiden onderzoekers van TU Delft, Paul Althuis, directeur Valorisatie Centre TU Delft, 
Birgit Hopff, bestuurslid bewonersorganisatie, Darcy Dwyer, data-analist Quby en Bas 
Vollebregt, Wethouder gemeente Delft. De kritische jury was blij verrast door de 
kwaliteit van de verschillende ideeën. Van online platforms voor het bij elkaar 
brengen van vraag en aanbod van renovatieoplossingen, tot klimaatbuurtcentra 
en een Track & Trace-systeem voor circulariteit in de bouw. 

Winnende oplossing 
Uiteindelijk koos de jury “Matscan” als winnaar, een Track & Tracesysteem voor 
materialen in de bouw. Gebouwen worden grondstoffenbanken wanneer je met 
een app in kaart brengt welke bouwmaterialen een pand bevat; de onderdelen zijn 
dan makkelijker geschikt voor hergebruik. De praktische toepasbaarheid van de 
app en de potentiële klimaatimpact gaven de doorslag. Niet alleen maakt deze 
winnende oplossing gebruik van slimme data-gedreven technologie, ook nam het 
projectteam het gemak voor de gebruiker mee in het ontwerp van hun systeem. 
Meer informatie over deze Climathon op de website van The Green Village 
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2019 - Young Climathons brengen ideeën van scholieren verder 

Inmiddels is Stichting Techotrend partner geworden van EIT Climate-KIC en opgeleid 
om het Young Innovator Programma op scholen te draaien. Young Climathon is 
onderdeel van dit programma.  

2019 stond voor ons in het teken van het betrekken scholieren bij de 
klimaatuitdagingen van hun stad vanuit experimentele leerervaringen en een 
systemische aanpak. Hiervoor werden lokale, real life bedrijfscasussen gebruikt. 

Integrale benadering 
Scholen uit Amersfoort, Zeist, Bilthoven en Utrecht deden mee. De teams pitchten 
hun idee aan een deskundige jury. “Team Eight” van het St Bonifatiuscollege uit 
Utrecht was de winnaar van de Young Climathon Utrecht. Zij bedachten een 
creatief plan voor de uitdaging om water op te vangen in de stad. Deze uitdaging 
was ingebracht door Jeroen Onck van Utrecht Natuurlijk. De winnaars hadden het 
idee om The Wall in Utrecht te voorzien van een groen dak, zoals een polderdak of 
sedumdak. De scholieren hadden de integrale benadering goed begrepen. Ze 
hadden rekening gehouden met verschillende belangen, zoals winkeliers, het 
winkelpubliek en de gemeente. Andere casusinbrengers waren Vrumona (circulaire 
drinkverpakkingen) en het Rathenau Instituut (de bijdrage van living labs aan 
systeemverandering).  

Ideeën verder brengen 
EIT Climate-KIC heeft de winnaars geholpen om hun idee naar het volgende niveau 
brengen; experts uit het bedrijfsleven gaven coachingsessies, in combinatie met 
inspiratiesessies over waardecreatie, samenwerken en een pitch-training.  



sprankelend MVO

10 

2020 - Climathon ‘Rotterdam Waterproef’ & Young Climathons 

In 2020 deden ruim 1.000 mensen mee aan de Climathon Rotterdam Waterproef en 
Young Climathons in Nederland. 

Climathon Rotterdam Waterproef  
In navolging op de Climathon Rotterdam in 2018 wilden Stichting Hart voor Prins 
Alexander en The Patching Zone de diepte in met de wateropgaven in de wijk 
Rotterdam Alexander Deze wijk kent door klimaatverandering en bodemdaling, de 
nodige wateruitdagingen. De Climathon vond vanwege de coronacrisis online 
plaats en had daardoor een andere opzet dan de fysieke Climathon.  

Financiële ondersteuning na Climathon 
Ruim 80 bewoners, studenten, experts, kunstenaars, klimaatpioniers, ondernemers en 
beleidsmakers bogen zich online over drie watervraagstukken in de wijk. Naast 
interessante technische mogelijkheden, werd het vergroten van water- en 
klimaatbewustwording bij bewoners als speerpunt benoemd.  

Waterproef is door de stadsjury beoordeeld als “maatschappelijk relevant, met een 
vernieuwende aanpak”. Na de Climathon kreeg The Patching Zone en Stichting 
Hart voor Prins Alexander een subsidie van € 60.000,- toegekend vanuit 
CiyLab010.Hiermee kunnen zij een vervolg geven aan de met het Climathon-
programma ingezette koers: een klimaat-actieprogramma voor Prins Alexander in 
2021. 

Young Innovators 2020 
Verschillende scholen in Amsterdam, 
Den Haag, Delft, Utrecht, Zeist en 
Amersfoort deden mee aan de Young 
Climathons, georganiseerd door 
stichting Technotrend met support van 
EIT Climate-KIC.  

Breed scala aan klimaatuitdagingen & 
oplossingen 
In Den Haag en Delft werkten twee 
middelbare scholen - International 
School The Hague en Grotius College Delft - aan het thema waterbeheer. Hier 
werden onder andere reusachtige watertonnen bedacht voor de opvang en het 
hergebruik van regenwater. Ook “nudgen” - mensen een duwtje in de duurzame 
richting geven - werd als oplossing genoemd. Bijvoorbeeld door de duurzame 
producten een prominentere plek in winkels te geven, op verpakkingen tips te 
geven over een duurzame levensstijl en spaarzegels uit te reiken voor duurzame 
producten. 

In Zeist ging het over warmtetransitie, het isoleren van bestaande woningen en het 
betrekken van bewoners. Oplossingen daar waren een hybride warmtesysteem, 
aangedreven door een windmolen, die de bewoners samen leasen. 
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In Amersfoort ging het om duurzame mobiliteit; leerlingen stelden voor om 
elektrische auto’s, scooters en fietsen te delen. Ze dachten daarbij aan een 
gezamenlijke garage met wasserij en bibliotheek en een app voor het reserveren.  
Het bedrijf NatureDesk ging een ‘hack’ aan met leerlingen van het Stedelijk 
Gymnasium Haarlem en een internationaal studententeam van Hogeschool Breda 
om te kijken hoe er gezonder en groener geleefd en gewerkt kan worden in 
Amsterdam. Ideeën die hier bedacht zijn, waren andere over een digitaal doolhof 
over hittestress (2 VWO), een escaperoom over circulariteit (4 HAVO) en een game 
met duurzame opdrachten (studenten van de Hogeschool Breda). 




