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Naar een duurzame
cultuursector
Tools, gidsen en organisaties
voor de volgende stap

De wereld wordt door klimaatverandering bedreigd, 
maar de culturele sector kan haar helpen redden. Door zélf  
te verduurzamen, en zo anderen te inspireren hetzelfde te doen. 
Door te verbeelden wat er op het spel staat, en zo de noodzaak 
tot actie invoelbaar te maken. Door zijn creativiteit aan te wenden 
voor nieuwe ideeën en oplossingen. Tools, gidsen en organisaties  
die hierbij kunnen helpen zijn verzameld in deze Boekman Extra: 
het eerste deel in een reeks ‘Verkenningen’ waarin een  
actueel thema wordt belicht vanuit de Kennisbank van  
de Boekmanstichting.
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p. 1: Lotte van den Berg en Daan ’t Sas  
(Building Conversation): We Have Never
Been Modern, Oerol, Terschelling, 15 juni 2019.
Fotografie: Willem Weemhoff
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n Boekman 127 (Nuchelmans 2021) 
beschrijven auteurs vanuit meerdere invals

hoeken de relatie tussen cultuur en duurzaam
heid. Enkele bijdragen bieden concrete hand
vatten om met verduurzaming aan de slag te gaan. 
Als aanvulling daarop verschijnt gelijk tijdig met 
het tijdschrift deze Boekman Extra. Zoals het 
inleidende artikel van Boekman 127 stelt zijn er 
‘vele tools, handleidingen, samen werkings
verbanden en ondersteunende organisaties’ 
beschikbaar die bij verduurzaming kunnen 
helpen (Schrijen 2021, 6). Maar hoe vind je die, 
en waar begin je met zoeken?

Deze Boekman Extra beschrijft beknopt zo’n 
veertig publicaties, websites en organisaties die 
de culturele sector kunnen helpen de volgende 
stap in verduurzaming te zetten: een selectie uit 
de rijke Kennisbank van de Boekmanstichting, 
aangevuld met bronnen die de afgelopen twee 
jaar een rol speelden in het onderzoek dat de 
Boekmanstichting deed naar duurzaamheid in 
de culturele sector. De nadruk ligt daarbij op 
bronnen met een praktische insteek, en op 
bronnen die over duurzaamheid in specifiek de 
cultuursector gaan. Omdat lezers verschillende 
informatiebehoeften hebben, zijn deze in vier 
paragrafen verdeeld, die steeds gedetailleerder 
op het verduurzamingsproces ingaan. 

De bronnen in de paragraaf ‘Inspiratie’ laten 
zien wat op het gebied van verduurzaming zoal 
mogelijk is, en wat dit kan opleveren. ‘Tools’ 
bevat instrumenten die kunnen helpen bij een 
specifiek deel van het verduurzamingsproces, 
terwijl de bronnen in ‘Handboeken’ een uit
gebreider en wat gestructureerder overzicht van 
te nemen stappen bieden. ‘Adviezen’ benoemt 
ten slotte organisaties die kunnen adviseren en 
begeleiden bij het doorlopen van een volledig 
verduurzamingsproces.

Inspiratie
Veel publicaties over cultuur en duurzaamheid 
tonen dat verduurzaming niet alleen nood
zakelijk, maar ook heel inspirerend en waarde
vol kan zijn. De publicaties Duurzaamheid in de 
culturele sector (MVO Vlaanderen 2016) en 
Duurzame creativiteit (Jansen 2016) benoemen 
aanstekelijke voorbeelden, zoals een concert 
waarbij het publiek voor de stroom zorgt, een 
gratis parkeerticket voor bezoekers die een 
carpoolselfie laten zien, en het eerste gebouw  
dat volledig is opgetrokken uit tweedehands 
materialen die via Marktplaats zijn gekocht.  
Dat enthousiasme is ook merkbaar bij de 
organisa ties die aan het woord kwamen in de 
publicatie Duurzaamheid in de culturele sector 
(Schrijen 2019a) of tijdens de bijeenkomst State 
of Sustainability in 2019 (Leden 2019) of 20201. 
Zo laat de Hermitage in Amsterdam zien hoe
veel milieuwinst samenwerking kan opleveren, 
en probeert Parkpop als festival net zo groen te 
worden als het Zuiderpark waarin het plaats
vindt.

Wie inspiratie bij verduurzaming zoekt,  
moet vooral ook naar erfgoed kijken, leert het 
essay Niets is zo duurzaam als een monument 
(Meurs 2021). Is een monument – dat decennia 
of eeuwenlang beschermd en ‘gerecycled’ wordt 
– niet immers een schoolvoorbeeld van duur
zaam heid? Desondanks is er ook in historische 
panden veel milieuwinst te behalen. Een 
monumenten status kan verduurzaming bemoei
lijken, maar met maatwerk en slimme oplos
singen is veel mogelijk. De videoserie Zien 
verduurzamen doet verduurzamen en de website 
www.duurzaamerfgoed.nl bieden verschillende 
voorbeelden. 
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https://www.boekman.nl/tijdschrift/boekman-127-cultuur-en-duurzaamheid/ 
https://www.boekman.nl/tijdschrift/boekman-127-cultuur-en-duurzaamheid/
https://www.boekman.nl/tijdschrift/boekman-127-cultuur-en-duurzaamheid/
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=49814
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=49814
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=46493
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48056
https://www.boekman.nl/actualiteit/verslagen/verslag-state-of-sustainability-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=SFV-nfsKrPQ&list=PLLUO6P9k0Bpp-ISDFzgtcW-_VWysdciAY
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=49757
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/zien-verduurzamen-doet-verduurzamen
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/zien-verduurzamen-doet-verduurzamen
http://www.duurzaamerfgoed.nl
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klimaat acties van wereldsteden – van laatst
genoemde publicatie is ook een Nederlandse 
samenvatting (Schrijen 2019b) beschikbaar. 
Voorbeelden van duurzame (cultuur)beleids
initiatieven op nationaal niveau zijn daarnaast 
verzameld in het Compendium of Cultural 
Policies and Trends2 en het rapport The arts and 
environmental sustainability (Moore et al. 2014). 

Tools
Misschien wel de belangrijkste stap in het 
verduurzamingsproces is het vaststellen van de 
uitgangssituatie, zodat inzichtelijk wordt op 
welke aspecten verbetering mogelijk is. Meer 
dan 5000 culturele organisaties wereldwijd 
gebruiken hiervoor de Creative Green Tools,  
die door Julie’s Bicycle gratis beschikbaar 
worden gesteld. Een toegankelijk Nederlands 
alternatief is My State of Sustainability. Na invul
len van gegevens over onder meer elektrici teits, 
gas en waterverbruik, bezoekers aantallen en 
afvalstromen volgt een beknopt advies met 
quick wins en benchmarkgegevens. Op een 
vergelijk bare manier helpt de Zelfscan 
Duurzaam Monument monumenteigenaren  
op weg met duurzame maatregelen op basis van 

Aangezien de klimaatcrisis niet ophoudt bij  
de grens, beperken ook inspirerende initiatieven 
om deze tegen te gaan zich niet tot Nederland.  
In het Verenigd Koninkrijk zetten culturele 
organisaties met ondersteuning van Julie’s 
Bicycle grote stappen op het gebied van duur
zaam heid. De Resource Hub op de website  
van deze organisatie staat vol met webinars, 
publicaties en podcasts over dit thema. Net als 
de Boekmanstichting besteden de kennis
instituten voor cultuur en cultuurbeleid in Duits
land en België veel aandacht aan duurzaamheid. 
Kulturpolitische Gesellschaft wijdde er  
bijvoor beeld een themanummer van zijn 
Kulturpolitische Mitteilungen (Sievers et al. 2019) 
aan, en het Belgische Kunstenpunt verzamelt 
publicaties en praktijkvoorbeelden in het dossier 
‘Duurzaamheid en kunst in transitie’.

Voor overheden zijn er eveneens inspirerende 
voorbeelden buiten de landsgrenzen te vinden. 
De publicaties Culture and climate change: 
handbook for city leaders (Tickell et al. 2017) en 
Culture & climate change: 14 world cities tackling 
climate change through culture (Latham et al. 
2019) belichten de creatieve en culturele 
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https://www.boekman.nl/actualiteit/verslagen/via-cultuur-naar-een-duurzame-stad/
https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-filter/custom-report/?cid=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C43%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%2C21%2C22%2C23%2C25%2C26%2C27%2C24%2C29%2C30%2C31%2C32%2C33%2C34%2C44%2C35%2C36%2C37%2C38%2C39%2C40%2C28%2C41%2C42&tid=%2C12&rso=c
https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-filter/custom-report/?cid=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C43%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%2C21%2C22%2C23%2C25%2C26%2C27%2C24%2C29%2C30%2C31%2C32%2C33%2C34%2C44%2C35%2C36%2C37%2C38%2C39%2C40%2C28%2C41%2C42&tid=%2C12&rso=c
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48439
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48439
https://juliesbicycle.com/reporting/
https://mystateofsustainability.nl/
https://zelfscan.duurzaam-monument.nl/
https://zelfscan.duurzaam-monument.nl/
https://juliesbicycle.com/category/resource_hub/
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=200055906
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=200055906
https://www.kunsten.be/dossiers/transitie-en-ecologische-duurzaamheid/
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=47396
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=47396
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48077
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48077
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uitgebreider of gestructureerder verduur zamings
proces vorm te geven. Een voorbeeld is Jonge sla 
(Daniels et al. 2012), dat duurzame stappen laat 
zien, maar vooral ook hoe deze in een organisa tie 
geborgd kunnen worden. Bijzonder uitgebreid is 
daarnaast de BREEAM-NL richtlijn. BREEAM 
is een internationaal keurmerk voor de duur
zaamheid van gebouwen en de manier waarop 
deze beheerd en gebruikt worden, met een zeer 
uitgebreide beoordeling. Hoewel de (technische) 
richtlijnen achter deze beoordeling vooral 
bedoeld zijn voor professionele beoordelaars, 
kunnen organisaties ze ook zelf gebruiken om  
te kijken op welke aspecten de duurzaamheid 
van een gebouw verbeterd kan worden. 

de huidige situatie. Een andere bekende tool  
is de Milieubarometer, die al sinds 1999 helpt 
CO2uitstoot en milieuimpact in kaart te 
brengen en met branchegenoten te vergelijken. 
In tegen stelling tot de eerdere tools is de  
Milieu barometer niet gratis, al zijn er branche
verenigingen en gemeenten die een gratis 
abonnement aanbieden.

Naast tools om de startsituatie te schetsen,  
zijn er vele die op een beknopte manier ideeën 
bieden voor de volgende stap. De Groene 
Menukaart visualiseert welke duurzame 
maatregelen er te nemen zijn in woonhuizen, 
monumenten, podia en musea, en biedt 
informatie over advies, uitvoering en finan
ciering. De tool behorende bij de Zero Waste 
Expeditie bevat maatregelen op het gebied van 
afvalpreventie en –scheiding (zie Roest et al. 
2021). De website www.cultuurzaam.be biedt 
checklists aan voor organisaties en makers,  
naast praktische informatie over bijvoorbeeld 
duurzaam reizen of ethisch bankieren. Ethiek  
en reizen stonden ook centraal in de reeks 
bijeenkomsten over fair international cultural 
cooperation die DutchCulture tussen 2018 en 
2020 organiseerde. Het tweede hoofdstuk van  
de afsluitende publicatie An exploration of 
possibilities and challenges of fair international 
cultural cooperation (DutchCulture 2021) bevat 
praktische aanbevelingen.

Ook voor (lokale) overheden zijn er tools die 
kunnen helpen bij het verduurzamen van de 
culturele sector. De publicatie Duurzaamheid in 
de culturele sector (Schrijen 2020) bevat niet 
alleen veertig ideeën voor culturele organisaties 
die willen verduurzamen, maar ook zeventien 
beleidsinstrumenten die gemeenten kunnen 
gebruiken om dit proces te ondersteunen of te 
versnellen. Een vergelijkbaar overzicht van 
beleidsinstrumenten biedt Rapport gereedschaps-
 kist duurzaam erfgoed (Bruinsma et al. 2020), 
bedoeld om monumenten en beschermde 
gezichten mee te nemen in de energietransitie.

Handleidingen
Waar bovenstaande bronnen vooral ideeën 
aandragen voor duurzame acties die organi saties, 
makers en overheden kunnen onder nemen,  
zijn er ook publicaties die kunnen helpen een 
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https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=50078
https://richtlijn.breeam.nl/
https://www.milieubarometer.nl/nl/home/
https://www.degroenemenukaart.nl/nl
https://www.degroenemenukaart.nl/nl
https://www.zerowasteexpeditie.nl/
https://www.zerowasteexpeditie.nl/
http://www.cultuurzaam.be
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=50069
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=50069
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=50069
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=49682
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=49682
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=49412
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=49412
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Advies
Met gezond verstand en de (online) beschikbare 
informatie is het mogelijk om al veel duurzame 
acties te ondernemen. Om echter álle kansen op 
dit gebied te benutten kan het nuttig zijn om 
advies in te winnen van een organisatie die zich 
in verduurzamingsvraagstukken specialiseert.  
Er zijn in Nederland verschillende organisaties 
die zich daarbij vooral op de culturele sector 
richten. Bureau 8080 is een advies en project
management bureau op het gebied van duur
zaam heid. Het bouwt collectieven, managet 
projecten, creëert inzicht, adviseert, begeleidt en 
is de aanjager van een duurzame verandering in 
binnenstedelijke gebieden en de culturele sector. 
Ook Green Stages is sectorbreed actief in het 
verduurzamen van culturele locaties, festivals en 
evenementen, zowel op individueel als collectief 
niveau. Daarnaast ondersteunt het bureau 
gemeenten in het maken van duurzaamheids
beleid voor de cultuur, sport en evenementen
sector.

Andere organisaties richten zich op deelsectoren 
van de culturele sector. Green Events onder
steunt de evenementenindustrie, middels advies 
en een uitgebreid kennisplatform met nuttige 
tools, zoals een index van interessante websites 
en een digitale toolbox. Tools zijn ook te vinden 
op de site van Green Film Making, waar sustain
a bility manager Els Rientjes is in te huren als 
consultant bij het ontwerpen van duurzame 
filmproducties (zie Rientjes 2021). Monument
eigenaren kunnen ten slotte terecht bij De 
Groene Grachten, dat adviseert en begeleidt bij 
verduurzamingsprojecten, kennisplatforms 
ontwikkelt en gebiedsgerichte aanpakken 
coördineert.

Tot slot
De Boekmanstichting hoopt dat de hier 
verzamelde publicaties, websites en organisaties 
uitnodigen tot verder lezen, en inspireren en 
helpen bij het verduurzamen van culturele 
praktijken en cultuurbeleid. Hoe meer organi
saties, makers en overheden met genoemde 
bronnen en hulpmiddelen aan de slag gaan,  
hoe meer nieuwe inzichten er ontstaan waar 
anderen in de sector van kunnen profiteren.  
De Boekman stichting kijkt ernaar uit deze ook 
de komende jaren actief te blijven verzamelen  

Er zijn ook handleidingen die zich richten op  
een specifiek aspect van duurzaamheid of deel 
van de culturele sector. Zo laat de gids Creative 
spaces for nature (Badiali et al. 2019) vooral zien 
wat culturele organisaties kunnen doen op het 
gebied van biodiversiteit. Tourende artiesten 
kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de 
Green touring guide (Polania Giese et al. 2015), 
bioscoopeigenaren van Das grüne kinohandbuch 
(Heidsiek 2018) en filmmakers van de publicatie 
How to green film production? (so far) (Holtman 
2014).

Veel informatie over verduurzaming is beschik
baar voor de festival en evenementensector. 
Beknopt is bijvoorbeeld de Richtlijn duurzame 
evenementen (Gemeente Amsterdam 2020),  
met duurzaamheidseisen waaraan vergunnings
plichtige evenementen in Amsterdam moeten 
voldoen. Strikt genomen geen handleiding, maar 
wel een overzicht van duurzame maatregelen  
die een organisator kan nemen. Een uitgebreider 
inzicht daarin biedt de gids Leave a trace not a 
footprint (Julie’s Bicycle et al. 2020), die tips, 
voorbeelden en leessuggesties voor zowel over
heden als organistoren bundelt, en daarbij ingaat 
op beleid, energie, afval, inkoop, transport, 
compen satie, water, biodiversiteit en geluid.  
Op het aspect afval valt verder in te zoomen met 
de Toolkit afvalvrije festivals (Voort et al. 2018), 
het resultaat van de Green Deal Afvalvrije 
Festivals.

Hoe meer organisaties,
makers en overheden 
met genoemde bronnen 
en hulpmiddelen aan  
de slag gaan, hoe meer 
nieuwe inzichten er 
ontstaan waar anderen 
van kunnen profiteren

Ô
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https://bureau8080.nl/
https://www.greenleisure.nl/dienstverlening/green-stages/
https://greenevents.nl/
https://greenfilmmaking.nl/
https://www.degroenegrachten.nl/
https://www.degroenegrachten.nl/
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48457
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48457
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48610
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=50079
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=50080
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=50081
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=50081
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=49802
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=49802
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=50082
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in haar bibliotheekcatalogus en het online 
dossier ‘Duurzaamheid’ en zal wanneer nodig 
ook de inhoud van deze Boekman Extra daarop 
aanpassen. •
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Noten
1 www.youtube.com/watch?v=SFVnfsKrPQ&list=PLLUO6P9k0BppISDFzgtcW_ 

VWysdciAY
2 www.culturalpolicies.net/database/searchbyfilter/customreport/?cid=1%2C2%2C3%2 

C4%2C5%2C6%2C43%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15% 
2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%2C21%2C22%2C23%2C25%2C26%2C27%2C24% 
2C29%2C30%2C31%2C32%2C33%2C34%2C44%2C35%2C36%2C37%2C38%2C39% 
2C40%2C28%2C41%2C42&tid=%2C12&rso=c
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Boekman Extra is een 
onregel   matig verschijnende 
digitale uitgave van de 
Boekman  stichting. 

De Boekmanstichting 
verzamelt en verspreidt 
kennis en informatie over 
kunst en cultuur in beleid en 
praktijk. Het werkterrein 
omvat het kunst- en cultuur-
beleid van de overheden, 
particuliere financiering  
van kunst, de sociaal-
economische en juridische 
aspecten van de kunsten  
en het kunstenaars beroep, 
marketing en sponsoring, 
culturele organisaties en 
manifestaties, kunst in 
relatie tot (nieuwe) media, 
cultuurbehoud, kunst-
educatie, amateurkunst  
en kunstvakonderwijs. 

Zie ook www.boekman.nl
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