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kantelen



2



3

1. Doelstelling
Volgens Rotmans naderen alle maatschappelijke sectoren hun houdbaarheidsdatum, 
omdat de mens niet langer centraal staat. Mensen ontwikkelen zelf alternatieven en voe-
ren die uit. Samen vormen zij de beweging van onderop, essentieel voor de transitie naar 
een beter aangepaste en duurzame samenleving en economie. 

4DF kantelt mee, want dit zijn de doelstellingen:
 - Het meest duurzame evenement ter wereld.
 - Maatschappelijk verantwoorde organisatie.
 - Bijdragen aan de circulaire economie.
 - Balans tussen People, Planet en Profit.
 - Meerwaarde voor Nijmegen en regio. 

Dat doet 4DF met een platform van bedrijven en organisaties die langdurig betrokken zijn 
bij de doelstellingen van de 4DF. 

“We leven niet in een tijdperk van 
verandering maar in een verandering 

van tijdperk” 
Jan Rotmans; hoogleraar transitiekunde
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4DF zijn een proeftuin waar nieuwe innovaties kunnen worden uitgetest en zich kunnen 
ontwikkelen tot nieuwe business.

De feesten als een levend laboratorium: 7DF – the living lab. Zeven dagen stappen zon-
der footprint. Kortom: 

Party into the future.
Definitie living lab: een gebruikersgeörienteerd open innovatiepark waarin nieuwe oplos-
singen op 1:1 schaal kunnen worden ontwikkeld en getest in een public-private-people 
partnership. De innovatieve testen kunnen leiden tot permanente verbeteringen in Nijme-

gen zelf waar ook de stad als geheel iets aan heeft. De 4DF is vooral op zoek naar smart, 
creatieve en duurzame oplossingen.

Via de website www.partyintothefuture.nl wordt ruchtbaarheid gegeven aan de nieuwe 
werkwijze. De site is vooral gericht op bedrijven die gebruik willen maken van het living 
lab en een partnership met 4DF willen aangaan. Ook kan via deze site de bezoeker meer 
betrokken worden bij de verduurzaming van de feesten. 

2. Living Lab

Aandachtspunt:
Betrek de bezoekers en startup bedrijven nadrukkelijker bij dit concept. 
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3. Monitoring
Doel: Meest duurzame evenement ter wereld.
Aansluiting bij Nationale Klimaatcoalitie: Klimaatneutraal in 2050.
Nijmeegs Energie Convenant: 3% reductie Co2 per jaar van 2013 t/m 2015.

Monitoring: Co2 footprint van Royal Haskoning DHV.
In 2014 is de Co2 footprint met 5% afgenomen t.o.v. 2013. De winst wordt vooral 
geboekt bij de kleinste categorieën. Van de resterende 8.000 ton Co2 komt 
bijna alles  door restafval (15%), treinkilometers (25%) en vooral autokilometers 
(58%). Inzetten op fiets en OV blijft dan ook nodig en een focus op elektrische 
auto’s kan een bijdrage leveren aan een schoner wagenpark. 
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4. Milieu-evolutie
Als het gaat om het milieuvraagstuk dan is er een evolutie in de problematiek en aanpak 
te zien. Eind vorige eeuw ging het nog vooral om terugdringing van de directe vervuiling 
van natuur, bodem, geluid en lucht. Begin deze eeuw is de focus meer en meer komen te 
liggen op de indirecte vervuiling van teveel koolstof (Co2) in de atmosfeer. De gevolgen 
van Co2-uitstoot zijn niet direct hier en nu te merken, maar wel elders en straks. Onder 
de noemer van verduurzaming is het gewenst minder afhankelijk te worden van fossiele 
brandstoffen. Langzaamaan krijgt het containerbegrip duurzaamheid dan ook steeds 
meer de invulling van het streven naar autarkie; economische onafhankelijkheid van het 
buitenland. Steden willen steeds vaker zelfvoorzienend worden op het gebied van ener-
gie en voedsel en de lokale economie stimuleren in circulaire zin. Dit alles hoort bij de 
kanteling. 
Kortom, van milieubeheer ontwikkelt de aanpak zich naar verduurzaming en uiteindelijk 
naar economische zelfstandigheid. Duurzaamheid is economie geworden. 

Omdat tegengaan van directe vervuiling tegenwoordig goed geregeld is in de wetge-
ving en via gemeentelijke vergunningverlening en handhaving (volgens Alara-principe: 
As Low As Reasonably Achievable) gaan we daar in dit overzicht niet meer op in. Milieu 
hygiënisch handelen is wat dat betreft de norm geworden. 
 
We zitten tegenwoordig dus in een fase waarin we proberen de indirecte vervuiling door 
Co2-uitstoot tegen te gaan en dat doen we steeds vaker door te kiezen voor decentrale 
oplossingen op het gebied van energie, mobiliteit, voedsel, productie en consumptie. 
Daarom onderscheiden we de volgende onderwerpen voor de Vierdaagsefeesten: 
a. Afval;
b. Energie;
c. Mobiliteit;
d. Voedsel
e. Nieuwe activiteiten
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De afvalproblematiek blijft pregnant. 
Al het afval op straat levert geen duurzaam imago op en een deel van het plastic afval 
komt terecht in de rivier en levert op die manier een bijdrage aan de vermaledijde plastic 
soep in de oceaan.  
Het beste is te komen tot minder afval maar sinds het verbod op glaswerk is dat moeilijk 
te realiseren.
Het gaat dus veel eerder om het hergebruikgehalte van het afval.
Uiteindelijk is gekozen voor PET; voor nu de minst schadelijke en best herbruikbare fos-
siele plasticsoort.

Na een intentieverklaring met de horeca in 2013 heeft 4DF in 2014 gedraaid op één 
monostroom, in plaats van allerlei verschillende soorten plastic door elkaar. Men is 
overgegaan op PET-glazen die na inzameling gerecycled en omgezet worden in nieuwe 
glazen en frietbakjes. De verwerking van PET is daarmee rond: er wordt gewerkt met een 
afvalreinigingsdienst (DAR), een afvalverwerkingsdienst (ARN) en een recyclingsbedrijf 
uit Arnhem. Omdat de monostroom van het afval zorgt voor een bijzonder goede recy-
cling, neemt de Co2-footprint van 4DF naar verwachting behoorlijk af. 

Aandachtspunten:
Vraag is wel of het PET-afval wel goed genoeg gescheiden 
wordt aangeleverd? 
Kan dat beter? 
Kan de verwerking en recycling niet ook in Nijmegen plaats 
vinden?
En is er na PET nog iets beters voor handen zoals PP polypro-
pyleen of biodegradable grondstoffen?
Niet stil blijven staan dus. 4DF heeft op dit punt een regiefunc-
tie en zorgt middels de vergunningen voor een structuur in 
de stad voor een monostroom.  Als er iets beters op de markt 
komt kan dit meteen worden overgenomen. 
Ultiem doel is het afval van fossiele bronnen uit te bannen en 
te kiezen voor biologisch afbreekbaar materiaal, wat vergist 
kan worden bij de ARN.
Aandachtspunt daarbij is hoe andere actoren tijdens de Vier-
daagseweek (supermarkten en snackbars) eveneens verplicht 
kunnen worden gebruik te maken van het gelijksoortig af-
breekbaar materiaal.  

Er is een green deal in de maak over afvalvrije festivals. Dit 
wordt getrokken door Green Events en de vraag is of 4DF 
mee doet en mee mag doen. Inmiddels zijn er ook contacten 
met Nederland Schoon en samen met het Nijmeegse advies-
bureau D&B wordt gekeken of het gedrag van het publiek in 
positieve zin kan worden beïnvloed. Het evenement kan een 
bijdrage leveren aan de bewustwording over de plastic soep.  

a. Afval
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4DF nemen groene stroom af van de gemeente Nijmegen middels Certificaten van Oor-
sprong van ARN. De stroom die de ARN produceert uit het verbranden van afval mag 
voor 40-50% worden gerekend als groen omdat het hier biomassa betreft. 
De stroomrekening voor het verbruik op alle buitenlocaties was in 2014 in totaal 32.882,- 
voor 78 MegaWatt. Dat zijn ongeveer 350 zonnepanelen die het hele jaar door stroom 
leveren of 1,5% van de stroom die een windmolen van de energiecoöperatie Windpower 
Nijmegen levert. 

Huismerk Energie is een Nijmeegse energieleverancier van Nederlandse groene stroom. 
Huismerk Energie is in onderhandeling met de energiecoöperatie WindpowerNijme-
gen  om de energie van de Nijmeegse windmolens, die in 2016 worden opgeleverd, af 
te nemen. Het zou mooi zijn als de 4DF vervolgens voor het verbruik tijdens de feesten 
energie van deze windmolens afneemt via Huismerk Energie. Dan wordt Nijmeegse 
schone energie geleverd aan een Nijmeegse energieleverancier en afgenomen door een 
Nijmeegs evenement en is de cirkel rond. Huismerk Energie is in onderhandeling met 
4DF voor participatie in het platform. Volgende stappen die gezet kunnen worden is het 
verduurzamen van het verbruik van de Nijmeegse horeca, MKB en de bezoekers van de 
feesten.  

b. Energie
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Dieselvrije feesten:
Er zijn nog drie dieselaggregaten actief tijdens de feesten: Valkhof, Hunnerpark en 
Kronenburgerpark. Op termijn komt daar nog een plek bij: het stadseiland. Ze moeten 
worden vervangen door stroomkasten, omdat diesel veel vervuiling oplevert. Zo verstookt 
de Matrix per jaar maar liefst 10.000 liter diesel tijdens hun evenement in het Hunnerpark. 
Samen met de gemeente en Alliander/Locol wordt bekeken of er extra meterkasten kun-
nen worden geplaatst. Vooralsnog wordt dit onderzoek beperkt tot Hunnerpark, stadsei-
land en Brakkenstein. 

Treinen op groene stroom:
De treinen van de NS rijden in 2015 inmiddels al op 50% windenergie. In 2018 moet dat 
100% zijn. Dat is goed nieuws voor de Co2-footprint van 4DF. 

Verder loopt er nog iets met Green Battery. Dit is een grotef mobiele accu die stroom 
rechtstreeks aftapt van windmolens en waarmee vervolgens een podium van stroom kan 
worden voorzien.

Aandachtspunt:
4DF kan bijdragen aan vergroting van het draagvlak voor 
windmolens. Dit omdat straks waarschijnlijk de feesten draaien 
op windenergie en omdat de treinen ook zullen rijden op wind. 
Zo kan worden overwogen om 4DF nadrukkelijker te verbinden 
aan de bewonerscoöperatie WindpowerNijmegen als lid of 
aandeelhouder. Bovendien krijgt Windpower al een standplaats 
tijdens de feestweek om leden en aandeelhouders te werven. 
Ook promotie van zonne-energie tijdens de feesten in de zo-
merhoofdstad is een optie.
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4DF wil stimuleren dat mensen met het Openbaar Vervoer en met de fiets naar het evene-
ment komen. Tijdens de week worden dan ook zo’n 350 extra NS-treinen ingezet.
Er wordt met de NS gewerkt aan een 4Daagseabonnement via de OV-chipkaart.
Hoe dat eruit ziet is nog onduidelijk. 

Er zijn ook promotieacties voor OV-fiets. Er moeten wel voldoende fietsen ter beschikking 
staan tijdens de week. Ook wordt er voor voldoende fietsenstallingen gezorgd in het 
centrum. 

Voor busvervoer werkt men met een voor bezoekers voordelige stappenkaart. En er wor-
den nachtbussen ingezet.

Zijn er mensen die perse met de auto willen komen dan wil 4DF stimuleren dat vooral te 
doen met elektrische auto’s. Dit jaar wil 4DF het elektrisch rijden promoten. Door de elek-
trische rijder een privilege te geven in de binnenstad. Op een plek in het centrum wordt 
een groene loper uitgelegd en de e-rijders in de watten gelegd. Het wordt een plek voor 
de Very Electric Persons (VEP’s). Natuur & Milieu wil graag mensen laten kennismaken 
met elektrisch rijden en hebben voorgesteld een pendeldienst met elektrische auto’s te 
verzorgen vanaf de transferia naar de binnenstad. Voor dit doel wil 4DF BMW interesse-
ren deel te nemen aan het platform. De laadpalen kunnen (deels) worden geleverd door 
het nieuwe bedrijf Park and Charge. Op deze manier heeft de stad er ook wat aan want 
na de Vierdaagseweek blijven de laadpalen gewoon staan. Gedacht wordt ook aan de 
inzet van prototype carports met zonnepanelen, lantaarnlaadpalen en de thuisbatterij 
(voor opslag zonne-energie). 

c. Mobiliteit

Aandachtspunten:
Privilege voor taxi’s op groengas en elektriciteit (bijvoorbeeld een zichtbare en exclusieve standplaats)? 
Proberen te komen tot de Nijmeegse taxi (alle taxi’s met dezelfde uitstraling)? 
Inzet van fietstaxi’s?  
Hoe staat het met de transferia voor auto’s? Zijn daar nog verbeteringen mogelijk?
In hoeverre kun je bezoekers die met fiets en OV naar 4DF gaan belonen (o.a. middels de OV-kaart)? 
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4DF wil vanaf dit jaar een bijdrage leveren aan de verduurzaming van het voedsel wat 
genuttigd wordt tijdens de feesten. Duurzaam wil dan vooral zeggen dat het milieuvrien-
delijk en eerlijk wordt geproduceerd en het liefst in de eigen regio. 

Voor dit doel is een traject uitgestippeld. Via een ‘foodprint’ wil 4DF stapsgewijs komen 
tot verduurzaming van de voedselketen. Ook dit moet kantelen. Milieuvriendelijk voedsel 
moet de norm worden en het andere abnormaal. De foodprint kan worden gezien als een 
checklist en een 0-meting. Op basis hiervan kan worden overwogen om koplopers te 
belonen (via media-aandacht of korting op de prijs) en achterblijvers te stimuleren meer 
hun best te doen (eventueel via het vergunningentraject).  

Naast de foodprint wil 4DF een tiental vrije plekken voor mobiele voedselstands vergeven 
aan de meest duurzame concepten (foodtrucks; haute frituur). Op die manier stimuleer 
je ook de verduurzaming. En als slagroom op de taart komt er ook een smaakmarkt waar 
regionale producten te verkrijgen zijn. 

Kraanwater:
Een van de partners in het platform is Vitens. Dankzij de inzet van Vitens heeft de stad elf 
watertappunten in het centrum, waar mensen gratis water kunnen tappen. Dit jaar wordt 
getracht een stap verder te zetten met een poging om de flesjes bronwater van Spa en 
Chaudfontaine in de horeca uit te faseren. Gedacht wordt aan de verkoop van flesjes 
Vitens kraanwater of gebotteld bronwater uit Beek-Ubbergen.  

d. Voedsel
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e. Nieuwe activiteiten
Groen en natuur:
In hoeverre vormt de natuurwetgeving een 
hindernis voor 4DF en in hoeverre kunnen 
de feesten bijdragen aan meer natuur in de 
stad?
 - De stad heeft vaak meer biodiversiteit 

tegenwoordig dan het landelijk gebied. 
De stad werkt als een soort veilige 
haven voor soorten die elders in de ver-
drukking komen door o.a. de intensieve 
landbouw. Als we iets met dit gegeven 
willen doen dan kan gedacht worden 
aan zaken als wildernis in de stad, 
stadssafari i.r.t. the small five. Eventueel 
is dit te koppelen aan het kinderpro-
gramma. 

 - Kunnen we komen tot een innovatieve 
manier van omgaan met de natuurwet-
geving zodanig dat natuur en vermaak 
heel goed samen gaan? Dit is van 
belang voor de invulling van het nieuwe 
stadseiland. 

 - Kan het groen in het centrum diverser 
en meer ingericht worden zodanig dat 
het interessant wordt voor bijen, mus-
sen, gierzwaluwen etc? Denk ook aan 
nestkastjes. En zijn hier partijen voor 
te interesseren die middels dit soort 
projecten deelnemer worden van het 
platform? Te denken valt aan Intratuin. 

Maatschappelijk Verantwoord ondernemen:
Er zijn elk jaar vrijwilligers nodig voor een 
aantal activiteiten tijdens de feesten. Er 
wordt ingezet op vrijwilligers van Breed, 
zorginstellingen en studentenverenigingen 
uit het Nijmeegse zoals Phocas. Is er meer 
mogelijk?

Openbare ruimte:
In het kader van de living lab zou ook 
gekeken kunnen worden naar de openbare 
ruimte en de openbare verlichting. Deze is 
verder te verduurzamen met LED-verlich-
ting. Philips heeft bijvoorbeeld in Veghel 
een proef lopen met licht en geluid in de 
openbare ruimte om te onderzoeken of dat 
effecten oplevert voor het koopgedrag. 
Volgens wetenschappers kan licht bijdra-
gen aan een goed humeur bij bezoekers. 
Dat kan gunstig zijn voor de veiligheid en 
waardering voor het feest. Bij Philips en 
Osram is gepolst of er interesse bestaat in 
deelname aan het platform. Aangeboden 
is om te experimenteren tijdens 4DF met 
LED-verlichting in de openbare ruimte en 
op de podia. Indien dit lukt krijgt de stad 
ook een blijvende duurzaamheidsimpuls. 

Andere mogelijkheden:
 - Bestrating;
 - Openbaar groen;
 - Afwatering;
 - Belichting gebouwen.

Bewustwording:
Hoe beloon je duurzaam gedrag? Kunnen 
we een beloningsstructuur ontwikkelen? 
Met OV of fiets korting op iets? 
In samenwerking met het Nijmeegse bu-
reau D&B wordt gewerkt aan een proef om 
gedrag positief te beïnvloeden als het gaat 
om mobiliteit en afval. 
De introductie van duurzame dinsdag kan 
helpen om het draagvlak voor verduurza-
ming van de Vierdaagsefeesten te vergro-
ten en het imago van Nijmegen als duurza-
me stad te versterken. 
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