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siloplein 2019

VOORWOORD
Circulaire economie, duurzaamheid, CO2 reductie,
energietransitie, grondstoffen-management en ga zo
maar door. Onze regering is druk bezig om dit soort
thema’s in rap tempo in onze maatschappij te integreren. Het beleid dat hier uit voortkomt heeft direct
invloed op ons allemaal.
Voor veel mensen is het allemaal nog onbekend
terrein. En daar willen we met “ZLND 2050: siloplein
2019” verandering in brengen.
We willen mensen door middel van het festival op een
toegankelijke, heldere, actieve en inspirerende manier
kennis laten maken met circulariteit en duurzaamheid.
Kortom, wat betekenen al deze noodzakelijke doelstellingen voor ons en wat kunnen we doen om te helpen
deze doelstellingen te behalen?
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DOELSTELLINGEN ZLND 2050

We willen van ZLND 2050 een jaarlijks terugkerend evenement maken, waarbij
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulair- en milieuvlak centraal
staan. Tijdens het evenement zullen wij een ruimte inrichten waar we de dragende
partners van ZLND 2050 kunnen laten zien hoe zij omgaan met deze thema’s.
Om dit te realiseren willen we een commissie opzetten, waarvoor elke dragende
partner één commissielid beschikbaar stelt. De functie van deze commissie is om
ieder jaar opnieuw te bepalen wat de huidige relevante ontwikkelingen zijn, en erop
toe te zien dat deze op aantrekkelijke wijze worden bemiddeld gedurende het
festival. Dus het gaat zowel om inhoud, als om het bemiddelen van deze inhoud
naar een breed publiek.
De eerste drie edities gaan we als volgt gebruiken:
2019 - in de eerste editie gaan we de basisstructuur van het evenement opzetten
die we de komende jaren kunnen gebruiken. We zoeken de verbinding met lokale
belangrijke en dragende partners om gezamenlijk ZLND 2050 mogelijk te maken.
2020 - na evaluatie van 2019 gaan we de goede punten versterken en de zwakke
punten vervangen. We gaan het evenement opschalen qua invulling en programmering.
2021- we hebben nu de basis staan, we kunnen in dit jaar de basis neerzetten voor
de komende negen jaar en daarbij een duidelijke koers kiezen. In 2030 zetten we
een nieuwe stok in de grond en kunnen we groots uitpakken en laten zien of de
gestelde doelen behaald zijn.
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WAAROM ZLND 2050?

„We need breakthroughs in
how we make things, grow
food, and move people and
goods - not just how we power
our homes and cars.“
- Bill Gates

Circulair en duurzaam ligt nog te veel op een niveau van politiek, provincie, ontwikkelaars en andere proffesionals die ermee te maken hebben. Er is nog weinig focus
op de consument: en onbekend maakt onbemind.
Wij willen hier verandering in brengen en al deze zaken op een leuke en praktische
manier aan de consument laten zien. Vandaar “ZLND 2050”. En 2050 is niet voor
niets gekozen, dit is een belangrijke stip aan de horizon.
Want de politieke doelstellingen voor 2050 zijn:
– De Nederlandse economie moet volledig circulair zijn. Dat wil zeggen een economie waarin zoveel mogelijk producten zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt.
Dat vergt tot 2050 heel veel innovatie, wat betreft producten zelf maar ook de
manier waarop ze worden gemaakt en gebruikt.
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from doing), we would cut total emissions by just a quarter.
To prevent the worst effects of climate change, we need to get to zero net greenhouse gas emissions in every sector
of the economy within 50 years—and as the IPCC recently found , we need to be on a path to doing it in the
next 10 years. That means dealing with electricity, and the other 75% too.

–Europa de broeikasgassenuitstoot
met 85% wil hebben teruggebracht.
Where do greenhouse gas emissions come from? I like to break it down into five main categories—what I call the
grand challenges
climate energietransitie
change :
Deze doelstelling
vraagtin stopping
om een
van fossiel naar vernieuwbare
energieën. Maar er is nog veel meer voor nodig: zo veroorzaakt onze agricultuur
Electricity (25%). Although there’s been progress in the renewable energy market, we still need more
(dus uiteindelijk
wat we
eten wind
enanddrinken)
evenveel
broeikasgassen
de productie
breakthroughs.
For example,
solar need zero-carbon
backup sources
for windless days, long periodsals
of
cloudy weather, and nighttime. We also need to make the electric grid a lot more efficient so clean energy can be
van elektriciteit.
Innovatie in de agricultuur, maar ook veranderingen in wat we eten
delivered where it’s needed, when it’s needed.
zijn hier evenzogoed
En
moet
Agriculturenodig.
(24%). Cattle
are aop
huge eenzelfde
source of methane; inmanier
fact, if they were
a country,gekeken
they would be theworden naar alle
third-largest emitter of greenhouse gases! In addition, deforestation—clearing land for crops, for instance—
andere productieprocessen,
transport en onze gebouwde omgeving!
removes trees that pull CO2 out of the air, and when the trees are burned, they release all their carbon back into
the atmosphere.

Manufacturing

(21%). Look at the plastic, steel, and cement around you. All of it contributed to climate

beeld:
gates notes, 07.02.19.: https://www.gatesnotes.com/Energy/My-plan-for-fighting-climate-change
change. Making cement and steel requires lots of energy from fossil fuels, and it involves chemical reactions that
release carbon as a byproduct. So even if we could make all the stuff we need with zero-carbon energy, we’d still
need to deal with the byproducts.
Transportation

(14%). Low-emission cars are great, but cars account for a little less than half of

emissions today—and thateen
share willgroot
shrink in the
future.met
More emissions
from
Zo is 2050 wattransportation-related
betreft duurzaamheid,
jaar
nog come
grotere
doelstellingen.
airplanes, cargo ships, and trucks. Right now we don’t have practical zero-carbon options for any of these.
Enerzijds staat er
een enorme innovatie te gebeuren, die anderzijds samengaat met
Buildings (6%). Do you live or work in a place with air conditioning? The refrigerant inside your AC unit is
gas. In addition, it takes a lotDat
of energy
to run air conditioners,
heaters, lights,
and other appliances.
veranderingena greenhouse
in de samenleving.
laatste
zal impact
hebben
op onze gewoonThings like more-efficient windows and insulation would help. This area will be more important over the next
tes, onze consumptie.
few decades as the global population moves to cities. The world’s building stock will double in area by 2060.
That’s like adding another New York City every month for 40 years.
final 10% is a sixth, miscellaneous category that includes things like the energy it takes to extract oil and gas.)
Wij vinden dat(The
deze
doelstellingen ook in Zeeland gethematiseerd moeten worden.
I think these grand challenges are a helpful way to think about climate change. They show how energy isn’t just
In de vorm van
en
tussen
in bovengewhatdiscussie
runs your house and
youruitwisseling
car. It’s core to nearly every
part of your regionale
life: the food you eat,stakeholders
the clothes you wear,
the home you live in, the products you use. To stop the planet from getting substantially warmer, we need
noemde productieen consumptieprocessen. Maar ook in de vorm van een stukje
breakthroughs in how we make things, grow food, and move people and goods —not just how we power our
homes
and
cars.
bemiddeling naar een breder publiek, de samenleving en de consument toe. De
These challenges are only getting more urgent. The world’s middle class has been growing at an unprecedented rate,
doelstelling van
ZLND 2050, beginnend met editie Siloplein 2019, is om jaar na jaar,
and as you move up the income ladder, your carbon footprint expands. Instead of walking everywhere, you can
naar de grootse doelen van 2050 toe te leven.
https://www.gatesnotes.com/Energy/My-plan-for-fighting-climate-change?fbclid=IwAR1UnVLhGc3NCNU61kI5QIovc41riip_pHCOGg4n76hiq3buDjzSzl7H2B8

Daarbij gaan wij uit van een positief toekomstbeeld. Wij willen in de provincie
bijdragen aan de bewustwording en draagvlak voor deze grote transities en proberen deze in een positief daglicht te zetten. Wij geloven dat alles dat zal moeten
veranderen, ook zal veranderen. De bijdrage van het festival zien we daarin – deze
verandering ook leuk te maken en zoveel mogelijk mensen daarin deel te laten
nemen.
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WAT GAAN WE DOEN?

beeld: glastonbury festival

Festival ZLND 2050, siloplein 2019. Tweedaags duurzaamheidsfestival op vrijdag
20 en zaterdag 21 september 2019.
Vrijdag richten de activiteiten zich op business-to-business. Doel:
–bedrijven en instellingen in de regio die zich bezig houden met het thema
duurzaamheid bij elkaar brengen.
–Zeeuwse inhoudelijke discussie over een duurzame toekomst bevorderen. Symposium over een duurzame toekomst voor Zeeland met interessante sprekers ook van
buiten de regio.
Zaterdag breed publiek op toegankelijke wijze benaderen. Informeren over de rol
van duurzaamheid in onze (Zeeuwse) toekomst. Bewustzijn over onze eigen ecologische footprint vergroten en op speelse wijze handvatten aandragen hoe we deze
in de toekomst kunnen verbeteren. Speciaal programma voor kinderen.
Gedurende beide dagen:
–een braderie waarin kramen/stands beschikbaar zijn voor partners.
–een randprogramma met muziek, biologisch en regionaal eten en drinken (zonder
plastic en met zo min mogelijk afval).
–leuke aankleding en invulling van thema’s rondom duurzaamheid. Denk van een
proefrit in een Tesla, tot het afsluiten van een persoonlijk klimaatakkoord, zelf electriciteit opwekken voor een (silent) disco, gekweekt biefstuk eten, vlotten bouwen uit
restmateriaal (kinderen) tot een biologische markt met regionale producten.
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PROGRAMMAONDERDELEN
PER SECTOR

duurzame productie & consumptie
–”plasticsoep”: dutch wavemakers laboratorium,
–kledingruil
–duurzaam winkelen (supermarkten,
mode)
–repaircafé

persoonlijke energie
–persoonlijke footprint
–persoonlijk klimaatakkoord

energie opwekken
–elektriciteit > zelf stroom opwekken (energiefiets)
–windenergie > windmolenpark
op terrein
(windmolens, energyball)
–zonne-energie: > PV in
zonnebloem vorm
–waterstof zonnepanelen
–waterkrachtcentrale
(Oosterscheldekering)
-energie-batterij-eilanden

duurzaam eten & drinken
–vegetarisch
–vleesvervangers (seaweedburger
etc.)
–biologisch en lokaal
–foodwaste - over de datum eten

duurzaam transport
–elektrische auto’s met batterij:
proefrit verschillende prijsklassen
–elektrische auto’s zonder batterij:
waterstof auto (vraagstuk groene
waterstof)

bouwen
–presentatie Rothuizen circulair bouwen
–circulair bouwen nooit meer slopen Sinkegroep
(+ video ROTOR deconstruction?)
–duurzame monumenten innovaties
–high-tec oplossingen bouw/installaties
–groene bouwmaterialen

bron grafiek: global greenhouse gas emissions by sector. IPCC (2014);
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
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beeld: plattegrond concept indeling siloplein

ZLND 2050 siloplein 2019

p. 8 / 10

WAAR
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beeld: siloplein aan de Kleverskerkseweg te Middelburg

Aan de rand van het centrum en ingeklemd tussen het spoor en het kanaal door
Walcheren ligt een stukje vergeten Middelburg. We hebben het over het bedrijventerrein aan de Kleverkerkseweg, met als trots middelpunt de oude graansilo. Ooit
was dit een innovatief en toonaangevend terrein.
Helaas heeft dit terrein in de afgelopen decennia zijn functie verloren. In 2010
heeft Rothuizen zich over het terrein ontfermt. Daarbij was de eerste focus de oude
graansilo weer in ere herstellen en er een multifunctioneel kantoorpand van te
maken. Na een intense ontwerp- en ontwikkelperiode staat er nu een prachtige
locatie waar naast Rothuizen ook de HZ, Kunstuitleen Zeeland en andere ondernemers hun intrek in hebben genomen. Het is een prachtig multifunctioneel, passief en
hedendaags gebouw geworden met sterke industriële uitstraling.
Deze locatie leent zich bij uitstek voor dit evenement. Industrieel erfgoed aan een
voormalige binnenhaven langs het kanaal door Walcheren. Het hart van het festival
zal op het fundament van de afgebrande loods zijn, een intieme plek tussen het water, de mooie verweerde bakstenen gevels van de opslaghallen en de stalen buizen
op het terrein van buurman Herstaco.
In de toekomst zien wij volgende edities van het festival ook op andere locaties. Het
festival moet, net als het onderwerp duurzaamheid, in beweging blijven.
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DOOR WIE

beeld: impressie festivalhart

Het festival wordt georganiseerd door Bella Festa, Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen en THIJSGUTBERLET Architecten.
Bella Festa organiseert naast ZLND 2050 de stads- en havenfeesten in Middelburg
en heeft ruime ervaring in het opstarten, organiseren en runnen van initiatieven en
festivals in de regio.
Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen is een bureau dat op het vlak van
duurzaamheid niet alleen veel know-how meebrengt, maar ook met nieuwsgierigheid en pioniersgeest aan dit thema blijft werken. Zo realiseert Rothuizen op dit
moment een circulair zorggebouw voor zorginstelling Emergis.
THIJSGUTBERLET Architecten is een jong bureau dat 2017 in Middelburg werd
gevestigd. Vanuit een achtergrond in tentoonstellingsvormgeving en tijdelijke architectuurprojecten en een interesse in het beleven van braakliggende plekken in de
stad werkt het bureau mee aan de inhoud en uitstraling van het festival.
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