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Alle	49	ingezonden	plannen	
Op	volgorde	van	binnenkomst	
	
1.		
Projectnaam:	 Cool	Cars	
Groepnaam:	 Green	Smurfs	

Beschrijving:	
Minder	CO2	lukt	alleen	met	gedragsverandering,	en	dat	lukt	alleen	met	
toffe	aandacht	en	maatschappelijk	aanzien.	

2.		
Projectnaam:	 Monumenten	onder	het	groen	
Groepnaam:	 Marjolein	Bryant	

Beschrijving: 

Hilversum is de stad van jonge monumenten in het groen. Deze twee 
kernkwaliteiten van Hilversum kunnen elkaar versterken! Veel van onze 
monumenten zijn slecht geïsoleerd door niet te vervangen enkel glas en 
hebben vaak platte daken. Door deze platte daken te bedekken met 
sedum dakbedekking, verbetert de isolatie zonder de uitstraling vanaf de 
straat te veranderen, of het monument structureel aan te tasten. Een 
prima manier dus om deze moeilijk te veranderen gebouwen 
energiezuiniger te maken. En het mes snijdt aan twee kanten. Want door 
te isoleren met extra groen, wordt ook het hemelwaterbeheer verbeterd 
en meer CO2 uit de lucht gehaald. 

3.		
Projectnaam: Wonderwoods Vertical Forest 
Groepnaam: Aude en Vincent Jolivalt 

Beschrijving: 

The environmental idea is simple: grow the number of plants on the 
building that would otherwise grow on the ground it will occupy. Once 
realized, Wonderwoods will contribute to absorb more than 5,4 tons of 
CO2. Wonderwoods Vertical Forest will be, therefore, a real urban 
ecosystem, hosting over 30 different vegetal species. 

4.	
Projectnaam: Filter CO2 uitlaatgas auto 
Groepnaam: Duurzame aarde 

Beschrijving: 

1.Laat onze oudere auto's voorzien van een filter op de uitlaat ter 
vermindering van CO2. 2.Collectief voor onze dorpsgenoten aankopen 
door de gemeente en verrekenen middels registratie woonlastennota cq 
registratie parkeervergunningen. 3.Controle gelijk als de verplichte 
aangifte hondenbelasting cq scannen door parkeerbeheer. 4.Bij gebrek 
aan nakoming is de boete tevens inkomstenbron voor de gemeente om in 
andere duurzame projecten te investeren. 5.Graag maken wij gebruik van 
de mogelijke toelichting bij versnellingsspreekuur, indien ons plan 
mogelijk haalbaar zou kunnen zijn. 
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5.		
Projectnaam: Elektrisch rollen 
Groepnaam: Pieter van Spellen 
Beschrijving: Elektrisch stilstaan stoot minder uit dan met draaiende dieselmotor 
6.	
Projectnaam: Gooi's Fair 
Groepnaam: Gooi's Fair 

Beschrijving: 

Met dit project proberen we veel vliegen in een klap te vangen. Een 
groener, fairder Hilversum, met mogelijkheden voor ambitieuze jongeren 
en H'summers die al veel te lang zonder werk zitten. Bovendien steunt dit 
project lokale, duurzame Hilversumse ondernemers. Alles met vooral veel 
fun, gezelligheid en educatie. Dus: Gooi's Fair Gooi's Duurzaam Gooi's 
Opnieuw Gooi's Vlakbij en Gooi's wat minder weg! 
 

7.	
Projectnaam: Car+Fiets pool plekken 
Groepnaam: Hans Wisselink 

Beschrijving: 

Car-pool plekken bij alle invalswegen van Hilversum inclusief een 
fietscarrousel, zodat men vandaar de fiets kan pakken om naar het werk 
te kunnen gaan. Dan: Minder files in Hilversum, het centrum wordt beter 
bereikbaar, meer beweging voor de mensen en natuurlijk minder CO2, 
NOx en fijnstof. 
 

8.	
Projectnaam: Banden op Spanning 
Groepnaam: Stichting De Groene Garage 

Beschrijving: 

Wij gaan banden oppompen om zo auto's van de inwoners van Hilversum 
schoner en zuiniger te laten rijden. Dat willen wij groots aanpakken door 
dit efficiënt aan te pakken bij de Waddeneilanden. Ook kan dit op locaties 
in Hilversum zelf natuurlijk. 

9.	
Projectnaam: SNEW - Triple sustainable  
Groepnaam: SNEW  

Beschrijving: 

Als ICT-innovator werkt SNEW al ruim 20 jaar aan een circulair 
economisch systeem voor ICT-apparatuur, waarbij er geen afval bestaat. 
Door apparatuur weer ‘as new’ te maken en te hergebruiken, leveren wij 
een positieve bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot van 
maar liefst 32.300.000 kg CO2 per jaar. Pas in de laatste levensfase 
wordt de apparatuur volledig ontmanteld en gerecycled, waarbij SNEW 
de grondstoffen weer terugbrengt in het circulaire systeem om daar een 
nieuw product van te maken. Daarmee is de cirkel rond. 

10.	
Projectnaam: Een zonnegeluidscherm op de A27 
Groepnaam: D66 Hilversum i.s.m. de ABC-wijk 

Beschrijving: Zonnegeluidsschermen op de A27 beschermen de ABC-buurt en leveren 
gelijk wat op! Een dubbele duurzame bijdrage aan Hilversum! 

11.	
Projectnaam: Slim verwarmd 
Groepnaam: Verantwoord verwarmen 

Beschrijving: Verantwoord energiezuinig verwarmen, aftoppen met zonnepanelen. 
Buitengevel isolatie naar A-label! 

12.	
Projectnaam: Veggie 
Groepnaam: de Vegaburgers 

Beschrijving: 
isoleer je huis maak gebruik van zon en wind rij minder auto eet minder 
vlees. en draag zo bij aan de noodzakelijke beperking van de CO2-
uitstoot. 

13.	
Projectnaam: Duurzame invulling pauzelandschappen 
Groepnaam: Makeltrent & Finch 
Beschrijving: Duurzaam tijdelijke woonvorm op pauzelandschappen 
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14.	
Projectnaam: De sustainable hotspot van Hilversum 
Groepnaam: Start The Future 

Beschrijving: 

Hilversum mist duurzame ondernemers. Probeer jonge ondernemers de 
stad binnen krijgen door het creëren van sustainable hotspots. Zorg er 
tevens voor dat Hilversum aantrekkelijk is voor elektrische auto's d.m.v. 
de CARESUM app. Duurzame ondernemers geven het goede voorbeeld 
en zorgen ervoor dat de stad een duurzame uitstraling krijgt! 

15.	
Projectnaam: Hilversum Onttegelt  
Groepnaam: Op Groen Geluk 

Beschrijving: 

Hoe meer tegels, hoe meer warmte en CO2 uitstoot. Hoe meer groen, 
hoe meer koelte, CO2 en wateropname, gezondheid en geluk. Daarom 
willen wij Hilversum nog groener maken. En dat doen we door samen met 
alle inwoners en bedrijven te onttegelen! En van die tegels maken we een 
plek waar iedereen samenkomt om te leren en inspireren over groener 
leven. 

16.	
Projectnaam: LENA the fashion library 
Groepnaam: LENA 

Beschrijving: 

LENA is de eerste kledingbibliotheek van Nederland, waar je kleding 
leent met een abonnement. Als tegenhanger op de almaar groeiende fast 
fashion industrie, proberen wij met een circulair consumptie model mode 
weer leuk te maken voor iedereen die erbij betrokken is! 

17.	
Projectnaam: De kinderfruitboom 
Groepnaam: Urban Farming 035 

Beschrijving: 

Het Kinderfruitboom project wil ieder kind in Hilversum toegang geven tot 
een fruitboom. Gewoon op school. Een fruitboom vertelt je het verhaal 
van waar je eten vandaan komt, bindt CO2, leert je wat over de 
seizoenen en kleedt een vaak versteend plein mooi aan. 

18.	
Projectnaam: Van Mediadorp naar Groene Stad 
Groepnaam: Sascha Barnstijn 
Beschrijving: Hilversum moet teruggegeven worden aan de Hilversummers. 
19.	
Projectnaam: Smartflower 
Groepnaam: VPRO 

Beschrijving: 

De technologische ontwikkelingen rond duurzaamheid gaan ongelooflijk 
snel. Helaas wordt veel van dit technisch vernuft weggewerkt op daken 
en in machinekamers. Duurzaamheid is hip, cool en ongelooflijk 
interessant. Toon de mooiste technologie aan zoveel mogelijk mensen, 
en anderen zullen volgen. 

20.	
Projectnaam: De Schooldakrevolutie in Hilversum 
Groepnaam: Stichting Schooldakrevolutie 

Beschrijving: 
Alle scholen van zonnepanelen voorzien, waarbij een deel van de 
besparing op de energierekening wordt ingezet voor verdere 
verduurzaming en een vak toekomst op iedere school. 

21.	
Projectnaam: CO2 weg ermee 
Groepnaam: 2C groep 1 

Beschrijving: 

Op zondag een CO2 vrije dag.Daarvoor veel elektriciteit nodig en 
dus:•OV fietsen die als erop wordt gefietst elekriciteit 
opwekken.•Sportscholen met dynamo's in de apparatuur/ fietsen om 
elektriciteit op te wekken. 

22.	
Projectnaam: Green Roofs 
Groepnaam: 2C groep 2 

Beschrijving: Groene daken, stel je voor! het gaat de binnenstad enorm opfleuren, en 
daarnaast is het ook nog eens een lange termijnoplossing voor een 
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heleboel belangrijke problemen waaronder fijnstof en CO2 uitstoot. 
23.	
Projectnaam: Doe allemaal mee voor een groene CV 
Groepnaam: 2C groep 3 

Beschrijving: 

Als een CV ketel wordt aangestoken wordt aardgas verbrand, daarbij 
komt veel CO2 vrij die zomaar in de lucht verdwijnt. Daarom willen wij dat 
oplossen! Ons doel is om door middel van CO2 filters in de CV ketels te 
plaatsen, de CV ketels minder uitstoot te geven. 

24.	
Projectnaam: Dynamische Top Trainer op school 
Groepnaam: 2C groep 4 

Beschrijving: 

De DTT (Dynamische Top Trainer) is ontworpen om schone/groene 
energie op te wekken. Leerlingen zitter erg veel en dit is ongezond. Laat 
ze gezond bewegen met trappers op school en wek meteen groene 
stroom op. Dit beperkt CO2 uitstoot door energie centrales. 

25.	
Projectnaam: Zon zoekt Hilversum 
Groepnaam: Urgenda 

Beschrijving: 

De zon is een bron van energie en inkomsten. Inwoners van Hilversum 
kunnen hiervan nu ook financieel profiteren door te investeren in zonne-
energie. Dat kan al voor een klein bedrag. De zonnepanelen komen te 
staan op grote gebouwen verspreid over de eigen gemeente. Dit leidt niet 
alleen tot 1 miljoen kilo minder CO2-uitstoot per jaar, maar vooral ook tot 
veel enthousiaste mensen over duurzame energie die waarschijnlijk ook 
zelf aan de slag gaan. 

26.	
Projectnaam: 1215, een wijk die groener, mooier en beter begaanbaar wordt 
Groepnaam: HeiKracht 

Beschrijving: 

- We willen de leefbaarheid van onze wijk vergroten - We willen dat 
mensen die slecht ter been zijn zich in onze wijk goed kunnen 
verplaatsen - We willen meer ruimte voor groen en ontmoetingsplaatsen - 
We willen dat de wijk veiliger wordt - Daarom willen we minder auto's in 
de wijk door auto's te delen 

27.	
rojectnaam: Van Media Dorp naar Groene Stad 
Groepnaam: Sascha Barnstijn 

Beschrijving: 

Een goed geluidscherm langs de A27 geeft vertrouwen aan de bewoners 
van Hilversum. Immers wordt er hiermee een signaal afgegeven door de 
bestuurders aan de bewoners om hun verantwoordelijkheid te erkennen 
en te nemen. Hiermee kun je als toekomstige bewoner van plan 
Monnikenberg en huidige bewoners van West-Indische buurt gewoon 
buiten zitten en/op hun balkonnetje zitten, zonder “stofzuigergeluid” aan 
en zonder uitzicht op de snelweg. Geen HOV door Anneshoeve, geeft 
geen hoge kostenpost, geen vernietiging van de natuur etc. Een goede 
HOV verbinding naar de Marathon, zorgt voor veel minder grote bussen 
dwars door Hilversum, zorgt voor een stukje teruggeven van de 
vertrouwen aan de mensen en omwonenden. Ook dit geeft een signaal 
van bewustzijn van de milieu consequenties. Door de verandering van 
investering bij de bouw van de HOV kunnen er verantwoordelijke 
investeringen worden gedaan, zoals bouwen van een goede 
parkeergarage op de Marathon voor fietsen en auto’s. 

28.	
Projectnaam: Solar Sally in Hilversum 
Groepnaam: Solar Sally in Hilversum 
Videolink: lucas heeft minifilmpje over de video mailing  

Beschrijving: Ge-upload door Lucas omdat het hen niet lukte en korte beschrijving 
ontbreekt in het mailtje. 

29.	
Projectnaam: Mijn Bereikbare Wijk Hilversum 
Groepnaam: De Reisbeweging 

Beschrijving: Wat zou er gebeuren als je duurzamer zou kunnen reizen, je dit leuk zou 
vinden én je eigenlijk nooit meer anders zou willen? Je bespaart CO2, 
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kosten en fijnstof, staat niet dagelijks in de file en je wordt er fitter door! 
En je ontdekt nieuwe reismanieren die je misschien nooit voor mogelijk 
had gehouden. Hier zorgt Mijn Bereikbare Wijk allemaal voor. Doe dus 
mee, voor jezelf en voor de wereld! 

30.	
Projectnaam: Plan van Aanpak Altius Duurzaam  
Groepnaam: Plan van Aanpak Altius Duurzaam  
Beschrijving: Altius op weg naar groen 
31.	
Projectnaam: Op weg naar een Groene Bethlehemkerk 
Groepnaam: Leden van de Bethlehemkerk 

Beschrijving: 

- Dat we als kerkelijke gemeente goede rentmeesters willen zijn - Dat we 
daarom duurzaam bezig willen zijn in en rond de kerk - Dat we kerk willen 
zijn voor de buurt - Dat we daarom zonnepanelen plaatsten op het hoge 
dak voor stroom aan de buurt - Dat we daarom zonnepanelen willen 
plaatsen op het lage dak voor eigen gebruik 

32.	
Projectnaam: Hilversumse Meent van het gas los 
Groepnaam: Meentkracht en anderen uit de werkgroep 

Beschrijving: 

De Hilversumse Meent als pilot binnen 10/15 jaar van het gas los.Dat 
gaan wij als bewoners met elkaar bereiken en daartoe gaan wij een 
klantreis maken, die naast verduurzaming van de woningen ook leidt tot 
een aanzienlijke reductie van CO2 uitstoot. 

33.	
Projectnaam: De Eerste Hilversumse Bouwkringloop 
Groepnaam: Bouwkringloop 

Beschrijving: 

Er kan veel CO2 en grondstof bespaard worden als meer bouwmateriaal 
wordt hergebruikt. Bij veel kleinere restpartijen is organisatie en transport 
te duur, dus wordt veel waardevol materiaal weggegooid. Zonde! De 
Bouwkringloop verzamelt dat materiaal en biedt het aan lokale 
(ver)bouwers. 

34.	
Projectnaam: RootsWoods / bomenplan voor nieuwgeboren Hilversummers 
Groepnaam: BrouwerPower 

Beschrijving: 

Ons project wil investeren in de allerjongste bewoners van Hilversum 
door ze symbolisch te verbinden met hun natuurlijke omgeving door een 
ritueel wat tegelijkertijd voor een gezondere leefwereld zorgt, nu en in de 
toekomst. Hiermee kan Hilversum zich als innovatieve groene 21e 
eeuwse gemeente profileren en een voorbeeld zijn in Nederland. 

35.	
Projectnaam: 035 - Footprint Challenge 
Groepnaam: Footprint Coaches 

Beschrijving: 

Als iedereen op de wereld leeft als een gemiddelde Nederlander, dan 
hebben we niet genoeg aan 1 aarde maar dan zijn er 3,4 aardbollen 
nodig. Tijd voor actie! Wij dagen alle Hilversummers uit om in 40 dagen 
met hulp van een scan, acties en online community hun voetafdruk te 
verlagen, gewoon met kleine acties in het dagelijks leven. Zo betrekken 
we naast de gemeente en ondernemers ook de inwoners bij het 
verduurzamen van Hilversum! 

36.	
Projectnaam: HMHC gaat voor Goud 
Groepnaam: Hilversum Mixed Hockey Club 

Beschrijving: 

HMHC gaat voor Goud Energieneutraal lange termijn beleid 
implementeren volgens GreenKey principles met als doel het behalen 
van de Gouden status, als eerste hockeyclub in Nederland. HMHC houdt 
van een Challenge en vind het belangrijk voor dit thema aandacht te 
vragen en dit gedachtengoed mee te geven aan onze jeugd. 

37.	
Projectnaam: Hilversum What's The Future? 
Groepnaam: HilversumWTF 
Beschrijving: Wij zijn een platform dat jongeren in Hilversum betrokken maakt bij 
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maatschappelijke problemen en vraagstukken. Jongeren die bijdragen 
aan een duurzame toekomst voor de mediastad! 

38.	
Projectnaam: Een wind- en zonnedak voor elke school 
Groepnaam: GriendtZon 

Beschrijving: 

Op elke school komen zonnepanelen en geluidsarme windturbines. Alle 
ouders van leerlingen, leerkrachten en omwonenden kunnen een aandeel 
kopen in de zonnepanelen en windturbines. Iedereen deelt in de 
opbrengst. Zo ontstaat een betaalbare oplossing voor schone energie 
voor elke school. En elke leerling maakt kennis met de energie van de 
toekomst. 

39.	
Projectnaam: HLIVESUM LIVE met BLOCKCHAIN 
Groepnaam: EnergyCoinFoundation 

Beschrijving: 

Wij dromen alle vijf van een duurzame, gezonde en vooral rechtvaardige 
toekomst voor iedereen binnen handbereik. Met de 
blockchaintechnologie is deze droom opeens een kwestie van gewoon 
DOEN. HLIVERSUM here we come! We kunnen morgen beginnen. Op 
naar 10-10 elke dag overal voor iedereen. 

40.	
Projectnaam: klimaatneutraal schoolplein 
Groepnaam: GBS de Wegwijzer 

Beschrijving: 

Op De Wegwijzer zijn we druk bezig met vernieuwing van ons 
schoolplein: van aanpassing van de riolering tot herbestrating met 
waterdoorlaatbare plekken, (educatieve) herinrichting van de 
groenstrook, aanplant van nieuwe bomen en de aanschaf van duurzame 
speeltoestellen et cetera. Hiervoor is al veel eigen budget beschikbaar en 
met een extra impuls hopen we in belangrijke mate een klimaatneutraal 
schoolplein te gaan realiseren. 

41.	
Projectnaam: Upcycling in Hilversum 
Groepnaam: No Planet B 

Beschrijving: 

We recyclen ieder jaar meer spullen en dat is goed. Maar om het nog 
beter te doen zouden we eigenlijk meer moeten upcyclen; spullen die nog 
goed zijn opknappen en in een nieuw jasje steken. Dat kan heel veel 
CO2 uitstoot besparen zonder dat het geld hoeft te kosten. Hilversum kan 
hierin voorloper worden in Nederland. 

42.	
Projectnaam: eek " More than just great coffee! " 
Groepnaam: eek  

Beschrijving: 

Bij eek willen we een leefbare wereld achterlaten voor toekomstige 
generaties. We houden van kwaliteit, maar vinden transparantie en 
integriteit misschien nog wel belangrijker. Daarnaast houden we van onze 
planeet, maar als we nog langer wachten, dan is het straks misschien wel 
te laat om klimaat verandering te stoppen. Met onze eek premie van € 1,- 
per kg koffie leveren we op een hele gemakkelijke manier (door het 
drinken van super lekkere koffie) een bijdrage aan een betere wereld. 
Deze premie investeren we voor 100% in duurzame zon en wind energie. 

43.	
Projectnaam: Chef Het Samen Kookdiploma 
Groepnaam: Chef Het Samen 

Beschrijving: 

Chef Het Samen laat kinderen gezond en duurzaam eten door ze lekker 
te leren koken met groente. Het Kookdiploma is een programma van 6-8 
weken, waarbij deelnemers samen aan de slag gaan in de keuken, maar 
bijvoorbeeld ook op boodschappensafari bij lokale ondernemers. De Chef 
Het Samen methode valt op en is lekker eigenwijs, omdat het niet top-
down bedacht is, maar altijd in samenwerking met kinderen. Zodat het 
maximaal aansluit op hun behoeften en beleving en waardoor de kans op 
positieve gedragsverandering het grootst is. 

44.	
Projectnaam: Zero Waste Hilversum 
Groepnaam: Hilversum Circulair: 100% Zero Waste - 0% CO2  
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Beschrijving: 

1. Zero Waste Hilversum maakt afval scheiden leuker en interessanter. 2. 
Je kan participeren met je eigen gescheiden afval, sparen voor korting bij 
ondernemers én via de CO2 app zie je hoe goed je bezig bent voor het 
milieu en de circulaire economie. 3. Wij bieden deelnemers kosteloos de 
tools & info om mee te doen. 4. Het ingeleverde afval wordt niet verbrand 
maar hergebruikt voor CO2 reductie, upcycling, recycling onderwijs en 
buurtcompost. 5. Make more from waste! 

45.	
Projectnaam: “13 Tuinen Kansengebied”  
Groepnaam: “Dress Your Address”.  

Beschrijving: 

“Dress Your Adress” is een initiatief voor vergroening en opfleuring van 
woonwijken, geveltuinen, verticale tuinen (nb: die zijn ook warmte- en 
geluidsisolerend), bewaking van de vervanging van zieke en dode 
bomen*, voor “groene gelijkheid” en wormenhotels door heel de stad. Kijk 
verder op de website http://dressyouraddress.wordpress.com/ . 

46.	
Projectnaam: Off-grid Centrum 
Groepnaam: Willem Lambrechtsen 

Beschrijving: 

Met het Off-grid Centrum Gooi- en Vechtstreek "Passive Leem/stro 
TinyHouse 25m2" willen we het goede voorbeeld en inzicht geven in waar 
de mogelijkheden liggen. Onze doelstelling om in 2050 Energie neutraal 
te worden vraagt om een radicaal andere manier van denken. Na een 
adviesgesprek zullen bezoekers naar huis gaan en zelf via de Passive 
House APP meer inzicht hebben waar verdere bezuinigingen mogelijk 
zijn en wat de kosten hiervan zijn. We gaan in op de 6 volgende 
duurzaamheidsaspecten: Water, Warmte, Stroom, Isolatie, Afval, 
Mobiliteit. 

47.	
Projectnaam: De Gouden Druppel 
Groepnaam: Evelien Kroese 

Beschrijving: 

De Gouden Druppel gaat over het zo laagdrempelig mogelijk aanreiken 
van duurzame initiatieven die voordelig zijn voor je portemonnee èn 
makkelijk toe te passen in het dagelijks leven. Een gidsje, app en/of 
online marktplaats voor 'de duurzame kiloknaller.' 

48.	
Projectnaam: DEB-STEP 
Groepnaam: Exalius 

Beschrijving: Energie besparen voor iedereen in heel Hilversum. Op een eenvoudige 
en doeltreffende manier. 

49.	
Projectnaam: Omvormen van oud productiebos naar natuurbos met CO2-winst 
Groepnaam: Goois Natuur Reservaat 
Beschrijving:  
	


