Met de Stadshap zet Leiden de tanden in de Duurzame Doelen
Verslag Online Ideecafé – Donut Coalitie Leiden – 07-12-2020 (mmv Aletta Kaas en Bettina Brunt).
De Donut Coalitie introduceert zichzelf en haar plannen. Ze wil Leidenaren helpen goede ideeën te
realiseren en te vergroten door diverse mensen mee te laten denken en helpen. Hiervoor wordt er
maandelijks een Stadshap georganiseerd, waarbij met een kleine groep deelnemer wordt gefocust
op één vraagstuk / concept / projectplan.
Heb je een goed idee voor Leiden en de wereld, maar loop je ergens vast? Of wil je juist
graag meedenken om de goede ideeën van anderen vooruit te helpen? Laat het weten aan
de Donut Coalitie! Mail DonutLeiden@gmail.com.
1. Donut Coalitie Leiden
In dit online Ideecafé komen we met 55 mensen uit verschillende netwerken bij elkaar om meer te
horen over de nieuwe Donut Coalitie Leiden en haar plannen. Dit initiatief en aanverwante
bijeenkomst zijn georganiseerd door het zogenaamde Kernteam van de Donut Coalitie Leiden (voor
de namen van het kernteam en de organisaties die zij vertegenwoordigen: zie onderaan het verslag).
De Donut Coalitie ondersteunt projecten en organisaties uit Leiden bij het versterken en versnellen
van hun eigen Donut ontwikkeling (zie korte intro op Doughnut Economics van Kate Raworth). Dat
betekent dat mensen een eerlijke sociale basis krijgen, binnen veilige ecologische grenzen. Daarbij is
er zowel aandacht voor de lokale situatie (menselijk welzijn en gezonde leefomgeving in Leiden) als
de globale situatie (eerlijk inkopen en vervuiling niet
verplaatsen). Op die manier wordt er op vier
schaakborden tegelijk geschaakt. Dit is een andere
manier om te kijken naar de 17 mondiale duurzame
doelen (SDG’s) waar Leiden aan wil bijdragen.
Om daarmee te helpen wordt de Donut Coalitie een
overkoepelend netwerk van netwerken dat ideeën en
mensen bij elkaar kan brengen. Het doel is dit zo breed,
divers en inclusief mogelijk te maken, waarbij mensen
uit alle delen van onze samenleving worden uitgenodigd
mee te denken. Zo kunnen mooie projecten op nog
meer vlakken positief bijdragen en ongewenste
consequenties worden vermeden.
2. Stadshap
In de nieuwe Stadshap wordt maandelijks een vraagstuk van een initiatief of project behandeld met
een divers groepje mensen. Dit gebeurt elke tweede maandag van de maand in PLNT (zo mogelijk),
van 17:45 tot 19:45, inclusief eten (vandaar die ‘hap’). Naast de vraagsteller en leden van de Donut
Coalitie, worden ook andere mensen uit de stad uitgenodigd die hierover kunnen meedenken. Van

tevoren zal de vraagsteller geholpen worden de vraag zo helder mogelijk te formuleren. Achteraf zal
minimaal één van de aanwezigen of organisaties het idee adopteren voor nadere uitwerking.
Heb je zelf een hulpvraag? Benader de Donut Coalitie!
De eerste onderwerpen zijn al binnen: Het circulair Warenhuis wil verder verbinden met stad/regio,
leveranciers en klanten; Stadslab Leiden wil verbreden en inclusiever gaan werken en denken;
Voor&Door Leiden wil brainstormen over nieuwe functies voor het V&D gebouw; Verschillende
organisaties die helpen bij armoede en schulden willen hun samenwerking verbeteren via Moedige
Dialoog. Wil je over een van deze onderwerpen meedenken? Laat het weten!
De deelnemers werden in groepjes van ca. 5 personen per groep gevraagd mooie ideeën te
bedenken voor ‘de Stadshap’. De opbrengst is opgenomen in de bijlage.

3. Vervolgstappen
De komende tijd zoekt de Donut Coalitie organisaties en mensen die mee willen denken zodat een
coalitie van netwerken zichtbaar wordt. Voor 2021 wordt de Stadshap geborgd. De ambitie van de
Donut Coalitie is om een brede en gedragen netwerk op te zetten dat structureel bijdraagt aan de
Leidse Donut doelen. De Donut Coalitie moet dan ook minimaal 5 jaar blijven bestaan.
Als je op de hoogte wilt blijven van de voortgang en wilt meedoen in het Donut netwerk, dan kan je
je aanmelden bij DonutLeiden@gmail.com. En heb je nog tips, aandachtspunten of ideeën voor de
Donut Coalitie? Laat het weten!
4. Gestelde vragen
Hoe komen we nog meer te weten over de Donut?
• Amsterdam heeft het concept van de donut economie geadopteerd. Samen met Kate Raworth
(docent aan Hogeschool Amsterdam) is een donut model bedacht voor Amsterdam. Endless
Amsterdam is een expositie waarin de uitvoering wordt uitgelegd. Stappenplan van de
Doughnut: https://www.kateraworth.com/2020/07/16/so-you-want-to-create-a-city-doughnut/
• Meta Knol stelt, in aanloop naar Leiden European City of Science 2022, voor Kate Raworth en
haar man Roman Krnazic uit te nodigen voor een reeks lezingen in Leiden. Beiden schrijven over
hoe de samenleving positief kan veranderen. Van Cultuurhistoricus Krnazic verschijnt binnenkort
‘The good ancestor: How to think long term in a short term world’.
• Rutger Hoekstra is onderzoeker aan de universiteit Leiden op het gebied van ‘environmental
input-output modelling and Beyond-GDP (well-being and sustainability measurement/policy).
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2020/02/progress-is-about-more-than-gdp
• Wethouder Yvonne van Delft heeft een medewerker economie bij de gemeente Leiden opdracht
gegeven om te onderzoeken wat de donut economie zou kunnen betekenen voor Leiden.
Wat is de relatie tussen de Donut Coalitie en Leiden4GlobalGoals?
• De missie gaat voor, ongeacht onder welke vlag. De Donut Coalitie is voor de actie, Stadshap en
genereren van energie, etc. Leiden4globalGoals is een platform. Goede verdeling van rollen volgt
nog en natuurlijk gaan we samenwerken! Misschien worden we later Leiden4Donut2030 …
• Een centrale site met alle lokale initiatieven is in voorbereiding (maar nog lang niet compleet).
https://stichting2030.nl/plaatsen/leiden/

Hoe wordt een selectie gemaakt voor onderwerpen voor de Stadshap?
• Hoe gaat de redactieraad kiezen uit alle ideeën? Criteria? En welk soort ideeën heeft een
stadshap nodig, welke kunnen uitstekend zonder…. Hoe maken we de stadshap zelf inclusief?
• Laat realisatie van initiatieven ook evaluatiecriterium zijn! Niet alleen praten, ook zorgen dat er
iets gebeurt! In kleinere projecten zit de actie! Bereidheid tot verbinden is belangrijk.
• Wat kan de rol van de Ideewinkel en andere stadspartners voor deze coalitie betekenen?
Hoe zorg je voor inclusie en diversiteit?
• Wordt MBO ook betrokken? Ondernemers zijn ook uitgenodigd. Via hogeschool, MBO kan het
diverser worden. www.amsterdamdonutcoalitie.nl De gezamenlijke ondernemersverenigingen
hebben ook een Ontwikkelfonds met gemeente gemaakt. Daar zullen zeker ook vragen zijn.
• Nieuwkomers een plek aan de stadshap tafel; extra perspectief. Denk aan een huis op straat
aanpak zoals bij www.gonoord.nl, www.greetmeesters.nl. Fietslessen voor allochtonen heette
vroeger onze aanpak. www.lsabewoners.nl stelt hun methodieken ter beschikking. TamTam
project Leiden Noord won het Appeltje van Oranje en mocht Maxima een paar keer rondleiden.
• Ook jongeren / studenten willen dit initiatief verspreiden!
• Ook als individu zonder een groep kan je deelnemen. Als je niet weet waar te beginnen, kan de
Coalitie helpen met organisatienetwerken.

En tenslotte nog acties voor sociale duurzaamheid
•

Wordt Kerstengel (tegen eenzaamheid) via Stichting Present; dat kan al met één kaartje sturen!
Of breng bitterballetjes (vegetarisch natuurlijk) aan alleenstaanden in je straat.
Donut Coalitie kernteam (donutleiden@gmail.com ):
- Ckees van Oijen, Groene Ideecafé
- Edith van Middelkoop, Leidse Gesprekken
- Gert Jan Cornel, Stadslab
- Michiel Janssen, Wijkambassadeurs
- Ant Brandenburg, IVN Leidse Regio
- Vacature voor community manager
Deze bijeenkomst is gefaciliteerd door Jasper Visser
van Stichting 2030

Samenwerking met:
- Amsterdam Donut Coalitie
- PLNT
- Leiden4GlobalGoals
- Stichting 2030
- Uw netwerk of organisatie?

BIJLAGE: meer ideeën voor komende Stadshap-bijeenkomsten
Afval, reststromen en circulaire economie:
• Wethouder Yvonne van Delft nodigt initiatieven die reststromen willen verwaarden uit om te komen
pitchen voor de nieuwe sunbidie www.leiden.nl/subsidiecirculairverwaarden. Per jaar is €15.000,beschikbaar in 3 rondes. Voorstellen moeten wel opschaalbaar zijn.
• Kringloopwinkels (zoals Volmolengrachten en Nachtegaallaan) en Circulair Warenhuis/DZB.
• Online 2e-hands-markt voor duurzame 'producten' en materialen die worden vervangen door nóg betere
varianten, maar nog altijd beter dan de slechte varianten die sommige mensen (met smalle beurs) nog
hebben: CV-ketels, warmtepompen, dubbel-glas, enz.
• Gemiva schillenboer in Tuinstad; Herenstraat. Met personenpas; als je schoon snoeiafval afval in de bak
gooit, verdien je punten; als je vervuild plastic aandraagt, weigert de scanner het.
• Een verpakkingsvrije supermarkt die bezorgt (bezorgservice Pieter Pot heeft lange wachtlijst)
Stadstuinen en biodiversiteit
• Biodiversiteit en groenbeleving voor mensen met kleine beurs staat onder druk. Buurthouden
(samenleving 15e eeuw in Leiden) is van toen en nu; past ook in deze tijd.
• Moestuin Bontekoe: De Voedselbank Leiden had behoefte aan verse groente en met Leiden Oogst en de
stadstuinder van het Zoete Land gaan samenwerken met de buurtmoestuin in de Zeeheldenbuurt. Deze
tuin wordt nu verzorgd door wijkgenoten en zij leveren gratis verse groente aan de Voedselbank. Goed
voorbeeld van een behoefte die leeft en die duurzaam en lokaal wordt ingevuld door stadsbewoners.
Stichting Leiden Oogst / Het Zoete Land vertelt graag in andere wijken hoe je een buurtmoestuin opzet!
• Zoals Volkstuinen samenwerken in de Leidse Bond voor Amateurtuinders, kan ook de verbinding en
leergroep van Stadstuinen steunend zijn (Ecotuin van DZB kun je voedsel en eieren kopen).
• Ook GroenDichterbij Leiden waar ieder die mooie groene gevels, tuinen en compostbuurtplekken wil een
oproep kan plaatsen in de facebookgroep. In het jaar van de tuin 2021 zullen tuinambassadeurs die eerst
luisteren tuinideeën geven (info@annemarievandam.nl) Via NextDoor kun je ook veel mensen bereiken.
• Meer hangend (eetbaar) groen in binnenstad: deze-straatboer-brengt-industrieterreinen-tot-leven/
(Ondersteuning: Samen aan de Slag, www.GroeneDakenLeiden.nl en Liane van Tol.)
• Bij het kerstbomenasiel willen steeds meer mensen een boom kunnen adopteren. Daarvoor is wel een
adoptiekerstbomen-voorziening met beheerder nodig.
• Tegel eruit, plant erin? Binnenkort kun je bij kinderboerderij Merenwijk een boompje halen voor in je tuin
uit het Merenwijkpark, dat nooit tot wasdom zou zijn gekomen. (GroenDichterbij en MeerBomenNu)
• Naar analogie van de Tiny Forests, kan er op overhoekjes in de openbare ruimte van Leiden ruimte worden
gegeven aan Tiny Urban Flower Fields. Stadskruidentuinen die bijdragen aan de biodiversiteit en sociale
cohesie. Ontworpen en aangelegd door (of onder begeleiding van) specialisten en onderhouden door
mobiele tuinteams, scholen, BSO of buurtcentrum.
• Containertuinen - tuinen om de vuilniscontainers, onderhouden door de buurtbewoners. De bakken
kunnen gemaakt worden door restmaterialen.
• Composthoop en/of wormenhotel per buurt/ blok zodat meer mensen kunnen composteren.
Stedelijke ontwikkeling en inkoopbeleid
• Leegstaande panden opkopen voor kleinere niet commercials bedrijven, ateliers voor kunstenaars e.d.;
onderzoeken hoe technische experts mee kunnen denken over duurzame economische oplossingen,
aanhaken bij jaar van de wetenschap, 2022. Voor&Door Leiden van Stadslab sluit daar op aan.
• Woningbouwopgave zou een goed onderwerp zij om binnen de donut te realiseren! De gemeente moet
anders omgaan met ontwikkelopgaven om binnen de grenzen van het donutmodel te blijven.
• Bij het inkoopbeleid van gemeente Leiden en Leidse bedrijven liggen kansen om de donut gedachte toe te
passen. Duurzamer inkopen met ook oog voor de sociale impact van het inkoopbeleid.

