
Planet Prosperity Foundation 
 en het onderwijs

Op 1 en 2 november 2007 organiseerde 

de Planet Prospertiy Foundation in 

MeccMaastricht het eerste Let’sCradle! 

Congres in Nederland. Dit congres was 

bedoeld om het Cradle to Cradle concept 

onder de aandacht te brengen van de overheid 

en het bedrijfsleven. De stichting voelt zich 

echter ook verantwoordelijk voor de werkne-

mers, beleidsmakers en wetenschappers van 

de toekomst. Het is dan ook het uitdrukkelijk 

streven van de stichting om leerlingen van het 

voortgezet onderwijs en studenten te betrek-

ken bij hun activiteiten. 

Hoger Onderwijs 
Negen derdejaars studenten van de Academie voor Beeldende 
Kunsten te Maastricht (onderdeel Hogeschool Zuyd) vormen 
samen Artisjok. Een jong bedrijfje opgericht in het kader van 
hun vakopleiding. Geïnspireerd door de ideeën van Michael 
Braungart en William McDonnough zijn ze met het Cradle to 
Cradle concept aan de slag gegaan en ontwierpen zij  volledig 
biologisch afbreekbare designmeubels, onder de naam 
“Misfi t”. De jonge groep werd geassisteerd door Limburgse 
bedrijven als Biopearls en DSM. Tijdens het congres hielden 
de studenten een zeer inspirerende presentatie waarbij ze 
vertelden over het proces dat ze hadden doorgemaakt om tot 
hun product te komen en de samenwerking met het bedrijfs-
leven. Eén klant hebben ze tijdens het congres in ieder geval 
enthousiast weten te maken: de provincie Limburg bestelde 
een aantal van hun meubels voor de Floriade 2012.

Voortgezet Onderwijs
Ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben zich tijdens 
het congres gepresenteerd. De stichting heeft alle scholen 
voor voortgezet onderwijs in Limburg de DVD Afval is Voedsel 
(VPRO documentaire) toegestuurd, met daarbij de vraag of 
leerlingen tijdens het congres een oproep wilden doen aan de 
samenleving om maatregelen te treffen voor een duurzame 
samenleving. Drie scholen hebben hierop gereageerd. In 
 overleg met deze scholen en uitgaande van hun kennis en 
ervaring, zijn leerlingen bij het programma van het Cradle to 
Cradle Congres betrokken.

www.planetprosperity.org ■ marion@planetprosperity.org



V   ier leerlingen van het Porta Mosana 

College (Maastricht) gingen op het 

podium in gesprek met GS-lid Bert Kersten 

over de mogelijkheden van Cradle to Cradle 

in de provincie Limburg. Twee leerlingen 

van het St. Maartenscollege (Maastricht) 

 vertelden over hun onderzoek naar fi jnstof in 

Maastricht. Vijf leerlingen van het Bouwens 

van der Boijecollege (Helden-Panningen) 

deden een sketch over de ecologische voet-

afdruk. Alle leerlingen en hun begeleidende 

docenten kijken terug op een inspirerende en 

leerzame dag. Hieronder volgt een indruk van 

hun reacties.

C2C: de toekomst! 
Het Cradle to Cradle congres was een fantastische ervaring. 
Ik had de documentaire van Tegenlicht al op televisie gezien 
en toen ik hoorde over het congres in het Mecc was ik meteen 
enthousiast. De Cradle to Cradle fi losofi e spreekt me erg aan, 
voornamelijk  natuurlijk door het positivisme dat ervan afspat. 
Het is duidelijk dat mensen hun leefwijze aan zullen moeten 
passen om de wereld leefbaar en gezond te houden, hoe we 
dit het beste kunnen doen is echter onduidelijk. C2C is een 
mooi initiatief dat een aanzet geeft tot nadenken over onze 
 toekomstige wereld, maar vooral ook motiveert om de uitda-
ging dat ons milieuprobleem met zich meebrengt aan te gaan 
en actie te ondernemen. 

En als leerling mocht ik nu ook nog een bijdrage leveren aan 
dit congres! Als voorbereiding hebben we de documentaire 
‘Afval = voedsel’ bekeken en over de toepasbaarheid van 
Cradle to Cradle in en om Maastricht gebrainstormd. De 
vragen die bij ons opkwamen hebben we op papier gezet en 
tijdens ons korte interview op Bert Kersten afgevuurd. Een 
beetje spannend vond ik het natuurlijk wel om voor zo’n groot 
publiek op te treden, maar toen we eenmaal op het podium 
zaten verdwenen mijn zenuwen al gauw. Het publiek was niet 
duidelijk zichtbaar en Fons de Poel stelde ons helemaal op ons 
gemak. Het was vooral heel erg leuk om te doen en achteraf 
ook nog eens positieve reacties te krijgen. 

Ik vond het een hele bijzondere dag en ben blij dat ik dit mee 
heb mogen maken. Want we geloven er alle vier in dat onze 
wereld initiatieven als C2C hard nodig heeft! 

door Isabella Rossen (16)

C2C, Ik ben helemaal vóór.
Het is een vernieuwend, revolutionair idee én (als het daad-
werkelijk op veel terreinen wordt uitgevoerd) dé oplossing voor 
het grote probleem waar we op het moment op school en op 
het nieuws mee worden doodgegooid. Ik had er nog niet van 
gehoord van te voren maar al na het kijken van de DVD ‘afval 
is voedsel’ was ik helemaal vóór. Hier zou ik wel meer van 
willen weten, en mijn steentje aan bij willen dragen. Daarom 
schreef ik me op school meteen in voor het congres.

Ik had me van te voren niet gerealiseerd dat het zo massaal 
en belangrijk zou zijn (met allerlei belangrijke mensen in het 
publiek) en dus voor het congres totaal niet nerveus. Toen ik 
de zaal in stapte en al die mensen zag moest ik wel even slik-
ken. Maar eenmaal op het podium zelf waren alle zenuwen 
verdwenen. 

Het was vooral een leerzame dag. Ik heb echt het idee dat 
C2C het verschil kan maken en ik vind het heel erg leuk dat ik 
erbij was toen dit vernieuwende idee voor een van de eerste 
keren in Nederland gepresenteerd werd. Er is nog een heel 
lange weg te gaan maar ik hoop toch dat er, voordat ik zo oud 
ben als professor Hueting, een heleboel veranderd is in deze 
wereld met behulp van C2C! 

door Wennie Waeijen (16)

Foto: Bert Kersten met leerlingen aan tafel.



Meer dan lesstof
Voor een docente die leerlingen werkelijk wil laten ontplooien 
en ontwikkelen is de uitnodiging voor een congres zoals C2C 
een unieke gelegenheid om leerlingen ook verder te laten 
kijken dan lesstof.

De voorbereidingen verliepen vrij vlot, te meer daar deze 
twee leerlingen goed wisten waar ze zelf mee bezig waren 
(fi jnstof). Het is overigens altijd opvallend dat, als je leerlingen 
enthousiast weet te maken, de begeleiding slechts in de 
marge plaats hoeft te vinden.

Wij zijn heel blij dat we als school getuige hebben mogen 
zijn van dit congres; de twee leerlingen zullen de boodschap 
absoluut verder dragen (is trouwens al gebeurd: er is veel 
over gesproken).

Voor de uitnodiging hierbij mijn oprechte dank!!!

Drs.Ir. Vera Boumans, docente natuurkunde 
St. Maartenscollege

Complimenten
Naar aanleiding van ons project op school over aerosolen 
zijn wij gevraagd om hierover iets te komen vertellen op het 
Cradle to Cradle congres. Natuurlijk hebben we met veel 
enthousiasme toegezegd, want dit soort congressen zul je 
niet veel meemaken. Er werden veel interessante dingen 
 verteld. Ook het hele concept “Cradle tot Cradle”spreekt 
me erg aan, ondanks dat ik er voorafgaand aan het congres 
eigenlijk nog nooit van had gehoord. Na een lange dag waren 
Aniek en ik aan de beurt om ons woordje te doen. In het begin 
is dat natuurlijk erg moeilijk om tegen zo’n grote groep mensen 
te moeten praten. Gelukkig is het allemaal goed gegaan. Na 
afl oop hebben we ook van verschillende mensen complimen-
ten gekregen over onze bijdrage aan het congres. Kortom, ik 
vond het heel leuk om het congres te mogen  meemaken. Ik 
heb er veel van geleerd en ik denk dat ik in de toekomst nog 
veel zal gaan horen over Cradle tot Cradle

Maarten Bovy (15)

Trots
Donderdag 1 november heb ik met 4 leerlingen het congres 
Cradle to Cradle bezocht. Via de schoolmail kregen alle 
docenten een oproep met de vraag welke leerlingen interesse 
voor dit congres hadden. Uit de leerlingen die ik heb geïnfor-
meerd meldden Bente, Wennie, Isabella en Naomi zich aan. 

De leerlingen hadden inmiddels de opdracht gekregen om 
een interview met Bert Kersten voor te bereiden over de toe-
pasbaarheid van het C2C-concept in Limburg. De leerlingen 
hadden deze vragen zelf opgesteld zonder de hulp van een 
docent. Het interview met Bert Kersten ging heel goed. Het is 
als docent erg mooi om te ervaren hoe goed en inzichtelijk 
zij de vragen hadden voorbereid en hoe kritisch zij konden 
 reageren in een dialoog en dat voor zo’n groot publiek. 
Gezien de vele leuke reacties daarna van medecongres-
gangers en sprekers ben je als docent dan gewoon heel trots!

Ingrid Ottenheijm, docent economie PortaMosana College

Profi elwerkstuk
De voornaamste reden dat ik aan het Cradle to Cradle congres 
mee wilde doen, was dat ik een profi elwerkstuk over klimaat-
verandering maak. Ik had nog nooit van Cradle to Cradle 
gehoord, maar volgens mijn mentor kon ik het wel gebruiken 
voor mijn profi elwerkstuk, en daar heeft ze gelijk in gekregen. 
Het Cradle to Cradle congres was ook een heel erg leuke, 
 interessante, geweldige, inspirerende dag, die ik zeker in 
mijn profi elwerkstuk zal verwerken. Het was een ervaring om 
voor zo’n groot publiek met de gedeputeerde over het beleid 
in Limburg te mogen praten. Achteraf kregen we heel wat 
 complimentjes over de ‘pittige’ vragen die we hadden afge-
vuurd, en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat Limburg zich 
op deze manier profi leert en zich onderscheidt van andere 
 provincies door zich in te zetten voor onze omgeving en 
 klimaat vind ik heel goed. Ik hoop dat C2C nog veel gevolg 
zal krijgen in Nederland en in de rest van de wereld.

door Naomi Heijnen (17)

Zelfvertrouwen
Toen ik te horen kreeg dat ik naar dit congres mocht gaan, 
keek ik er erg naar uit. Ik dacht er iedere dag aan. Ik was 
vooral erg nieuwsgierig, want zoiets had ik nog nooit meege-
maakt. Na me voorbereid te hebben door iets te lezen over 
Cradle to Cradle, vond ik het een doordacht concept. Voor mij 
was de voorbereiding vooral informatie opzoeken bij het KNMI 
en goed nadenken wat ik er zelf van vond. Ook heb ik de fi lm 
An Inconvenient Truth bekeken. De beste voorbereiding is 
voor mij echter nog steeds vertrouwen hebben in mezelf! 
Eenmaal op de dag zelf, keek ik mijn ogen uit. Voor zover ik 
het kon begrijpen, probeerde ik de sprekers te volgen. Ik vond 
dat de mensen die het concept Cradle to Cradle in hun bedrijf 
toepasten heel bijzonder, zoals Artisjok en Shaw. Op het 
podium was ik helemaal niet meer zenuwachtig en vond ik 
het alleen al geweldig om te zien hoe al de 650 mensen aan-
dachtig naar me luisterden.

Aniek Linssen (13)



Anne Creemers uit Helden-Dorp, Noortje 

Vrolijk uit Panningen, Nicole Smits uit 

Koningslust en Manon Hanssen en Lisan 

Wolters uit Kessel hebben tijdens het con-

gres indruk gemaakt met hun sketch over de 

 ecologische voetafdruk.

“Op luchtige wijze hebben we vlak voor het diner in een 
 toneelstuk Cradle to Cradle uitgebeeld en toegelicht. Het was 
erg speels. We beelden een gezin uit bestaande uit een vader, 
een moeder en twee kinderen die C2C in de praktijd toe wilden 
passen. Anne lichtte het toneelstuk toe met een passende 
inleiding. Tijdens het diner kregen we veel lof toegezwaaid. 
We hadden de boodschap goed verpakt en verkocht”, stellen 
Noortje en Manon.

Minister Cramer
Milieuminister Jacqueline Cramer was onder de indruk van 
de BBC-leerlingen, die met dit C2C-project examenpunten 
konden scoren. Ze hadden het grootscheeps aangepakt. 
“We liepen de hele dag met roze T-shirts door het MECC. 
Op de T-shirts stond “Verbeter de wereld begin”. 

C2C-project BBC-leerlingen

Die slogan was duidelijk. Duurzaam met energie omgaan, 
begint ook bij jezelf”, merkt Anne op. “We hebben heel veel 
opgestoken die dag. C2C leeft in de regio. Het bedrijfsleven 
en de politiek willen investeren in duurzame energie. Zij kijken 
verder dan de waan van alledag” de vijf meiden hadden goede 
redenen om in roze T-shirts te lopen. De kleur roze is een 
 positieve kleur. “Zo moet je ook naar de toekomst kijken. Met 
z’n allen kunnen we ervoor zorgen, dat ook ónze toekomst 
roze gekleurd wordt” zegt Noortje, gesteund door toestem-
mend geknik van Manon en Anne. 

Tien met griffel
“Onze plankenkoorts in het MECC hebben we niet voor 
niets gehad, want na terugkeer in Panningen kregen we te 
horen, dat we een 10 hadden gekregen voor dit project. Dat 
is  natuurlijk mooi meegenomen”, besluit Anne het gesprek. 
Nicole Smits en Lisan Wolters waren niet aanwezig bij het 
gesprek, maar hebben ook hun steentje bijgedragen aan het 
welslagen van het project. Het zou voor de 5 VWO-leerlingen 
een mooie beloning zijn, wanneer ook minister Jacqueline 
Cramer zo’n roze T-shirt aan zou trekken. In ieder geval bewij-
zen deze BBC-leerlingen dat maatschappelijke betrokkenheid 
bij het Bouwens van de Boijecollege hoog in het vaandel wordt 
gedragen.

Bron: Heldens Nieuws, nummer 46 (door Mat Nellen)
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