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Inleiding 
Voor u ligt het jaarplan DZKM 2023. In dit document nemen wij u mee in onze plannen voor komend jaar, na 
onze korte terugblik op afgelopen tijd.  

De gehele DZKM-community, met Erik Krijnsen als Community Manager en Wessel Tiessens als senior-
adviseur aan het stuur, heeft zich in 2022 ingezet om de DZKM weer een stap verder te brengen. 2022 was 
het jaar van het concreet maken van de doelstellingen door dit met de community op te stellen en het te 
toetsen bij experts van de verschillende thema’s. In 2023 gaan we verder met het concretiseren van 
tussenstappen richting de einddoelen. Deze tussenstappen willen we in de toekomst aanbieden in hapklare 
brokken zodat deelnemers uit de community zichzelf kunnen helpen bij het behalen van de doelen. Als 
community kunnen we zo de nodige stappen zetten om de duurzaamste kilometer van Nederland te worden. 

Wij zullen ons het komende jaar inzetten om het programma nog een stap verder te brengen richting het 
einddoel van 2023: de duurzaamste kilometer van Nederland. Een les die wij meenemen uit voorgaande jaren 
is dat focussen op een aantal projecten erg belangrijk is om de DZKM concreet tot uiting te laten komen. 
Afgelopen jaar is dit gedaan door drie concrete aanjaagprojecten op te pakken, te kennen stationsplein, 
logistieke stromen en parkeerplaats delen. Daarnaast is aan het eind van het jaar de website vernieuwd, 
zodat alle berichten bij elkaar staan en nieuwe bezoekers sneller kunnen achterhalen wat de duurzaamste 
kilometer inhoudt. De nieuwe bewoners en bedrijven die binnen het gebied vestigen willen we aanhaken, want 
alleen samen kom je ver. 

2023, zal in het teken staan van het opstellen van de roadmap voor de komende jaren. We hebben hiervoor al 
afgetrapt met een community bijeenkomst op 19 januari. In deze bijeenkomst haalden we door de community 
gedragen ideeën op, die we zoveel mogelijk zullen verwerken in de roadmap. 

Aan het eind van 2023 zijn de einddoelstellingen concreet en breed gedragen, zijn de tussenstappen 
gedefinieerd en heeft de community aangegeven welke tussenstappen zij zouden kunnen doen. Gedurende 
het jaar en voornamelijk in het laatste kwartaal worden voorbereidingen getroffen voor het overdragen van 
de DZKM. 

 

Leeswijzer 
Dit jaarplan is opgebouwd uit verschillende onderdelen beginnende met de organisatiestructuur. Daarna 
wordt de basis op orde uiteengezet: de dagelijkse gang van zaken zoals de stuurgroep, community 
bijeenkomsten en de marketing. Dan volgt een hoofdstuk over de (mogelijke) overdracht van de DZKM in 2024 
en de weg daar naartoe. In het hoofdstuk binnenboordmotor gaan we in op de samenwerking met de 
gemeente Leiden en hoe we deze in 2023 willen verbeteren om tot meer concrete resultaten te komen. 
Aansluitend wordt ingegaan op de projecten van komend jaar. Tot slot worden de thema’s tijd en financiën 
toegelicht. 

  

Erik Krijnsen 
Community manager 
DZKM 
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Organisatie 
De organisatie van het projectteam DZKM blijft in 2023 deels hetzelfde. Een verandering ten opzichte van 
afgelopen jaar zijn de aanjaagtrajecten. Door tegenvallende opkomst en het (mede daardoor) uitblijven van 
vervolgstappen, krijgen deze aanjaagtrajecten geen vervolg.  In plaats van de aanjaagtrajecten starten we 
daarom met een “binnenboordmotor”. Vraag-gestuurd werken met 1 been binnen de gemeente Leiden. Zo 
werken we niet meer vanuit het initiatief, maar vanuit de vraag. Dit zorgt ervoor dat we energie stoppen in 
dat wat ook energie oplevert. 

Inhoudelijk houden we ons komend jaar bezig met de volgende 4 
sporen: 

1. Basis op orde 
2. Overdracht 
3. Binnenboordmotor 
4. Uitvoering van projecten (afhankelijk van wat er uit 3 

komt) 

In het schema hiernaast is per onderdeel een inschatting 
gegeven voor het percentage van de totale uren van die aan het 
onderdeel besteed zullen worden. 

 

Organisatiestructuur 
De organisatiestructuur van 2021 wordt grotendeels behouden in 2022. Net als voorgaande jaren zal de 
community manager een centrale rol vervullen tussen de stuurgroep en de community. Ook is de community 
manager als deelnemer aan de projectgroep tijdelijkheid stationszone de schakel tussen vraagstuk en 
initiatief. Tenslotte is de community manager verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verschillende 
projecten. Bij zowel het oppakken van de vraagstukken uit de gemeentelijke projectgroep als de uitvoering 
van projecten heeft de community verschillende rollen. Deze zijn in het schema hieronder weergegeven.  

4. Projectuitvoering (20-30%) 

3. Binnenboordmotor (25-30%) 

2. Overdracht (5-10%) 

1. Basis op orde (40%) 

* De projectgroep tijdelijkheid stationszone moet nog vorm krijgen en de naam is indicatief. 
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Stuurgroep 
De stuurgroepleden van 2022 zullen ook de stuurgroep vormen in 2023.  

 

 

 

Een planning met bijeenkomsten van de stuurgroep is opgenomen in het hoofdstuk “Planning”. Vragen aan de 
stuurgroep kunnen voorafgaand aan de bijeenkomsten worden gestuurd aan erik@urbansync.nl. 

 
Regievoering 
Urban Sync blijft de onafhankelijke regievoerder. De regievoerder werkt zowel voor projecten als voor de 
organisatie en is de schakel intern en de link naar buiten. Vanuit Urban Sync zal het team bestaan uit: 

 

  

In de uitvoering worden Erik en Per verder ondersteund door stagiairs van de Hogeschool Den Haag.  

Rol / verantwoordelijkheid Verantwoordelijke 
Projectleider en community manager Erik Krijnsen 
Verantwoordelijke Basis op Orde Erik Krijnsen 
Verantwoordelijke Overdracht Erik Krijnsen/Per Prins 
Aanspreekpunt gemeente/Binnenboordmotor Erik Krijnsen 
Projectontwikkeling binnenboordmotor Per Prins 
Projectleider Uitbreiding the Field Erik Krijnsen 
Projectleider Roadmap Doelstellingen Per Prins 
Marketing Per Prins 
Ondersteuning Per Prins  
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Basis op orde 
Basis op orde is het beginsel van DZKM en bestaat uit de dagelijkse gang van zaken: de stuurgroep, 
community management, community bijeenkomsten, jaarplan en verslag, het ANWB-model en de marketing. 
Zonder de basis op orde houdt de DZKM min of meer op te bestaan. Deze zaken lopen zonder meer goed of 
hebben goed gelopen in de afgelopen jaren. Hier zijn dus ook geen veranderingen.  

Stuurgroep  
De frequentie van de stuurgroep meetings blijft hetzelfde, namelijk eens per maand. Eenmalig vindt de 
stuurgroep meeting op locatie plaats.  Elk overleg vereist voorbereiding en resulteert in verslaglegging, om 
transparantie te waarborgen. 

Community management  
Community management blijft hetzelfde als 2022: aangestuurd door Erik. Deze taak houdt in dat Erik het 
aanspreekpunt is voor buitenaf, de bemensing van het project aan te sturen en te zorgen voor de link tussen 
de community en de stuurgroep. Daarbovenop komt dit jaar de binnenboordmotor bij de gemeente.  

Community bijeenkomsten   
Net als de voorgaande jaren zullen er weer twee community bijeenkomsten georganiseerd worden. De eerste 
bijeenkomst vond plaats op 19 januari 2023. Hier hebben we ideeën opgehaald binnen de community voor 
projecten, initiatieven en de tussenstappen naar de einddoelen. De opgehaalde ideeën gebruiken we als input 
door het jaar heen en zijn te vinden in bijlage 2.  

Daarnaast krijgt de “week van de DZKM” een vervolg in 2023. Onderdeel van deze week zal in ieder geval weer 
een community bijeenkomst zijn. Tot slot wordt dit jaar ook een eindejaar bijeenkomst georganiseerd waarin 
we doorkijken naar de toekomst van de DZKM en terugblikken op de afgelopen jaren.  

De community bijeenkomsten worden verder aangevuld met thematische bijeenkomsten. Een overzicht van 
de bijeenkomsten vindt u in het hoofdstuk planning. 

DZKM Pop-up store op Leiden Centraal tijdens de week van de DZKM 2022 
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Jaarverslag 2023 
Eind 2023 zal er worden teruggeblikt op het afgelopen jaar en de afgelopen jaren. Samenhangend met de 
overdracht zal er een uitgebreider jaarverslag worden opgesteld met daarin de getrokken lessen uit 5 jaar 
Duurzaamste Kilometer.   

Marketing 
De marketing en communicatiewerkzaamheden worden voornamelijk door de community manager opgepakt. 
Marketing- en reclamebureau Depart blijft betrokken voor advisering en uitvoering van bepaalde 
werkzaamheden, zoals het community event en andere branding activiteiten. Daarnaast wordt er een 
marketingplan geschreven voor 2023, dit wordt in Q1 van 2023 opgeleverd.  

Ook de gemeente gaat in 2023 actiever aan de slag met Branding en zal voor de gebiedsontwikkeling een 
beeldmerk gaan hanteren. Dit vraagt onderlinge afstemming om de (beeld)merken elkaar te laten versterken. 

Binnenboordmotor 
Vanuit de gemeente is geadviseerd om in plaats van vanuit een initiatief (uit de DZKM) projecten te 
ontwikkelen, vanuit een gemeentelijk probleem of opgave projecten op te zetten. Hierbij kan de creativiteit 
en kennis vanuit de DZKM worden ingezet. Zo wordt voorkomen dat projecten vanuit de DZKM de gemeente 
extra belasten, en complexiteit aan het gebied toevoegen. Daarbij moet deze aanpak er ook voor zorgen dat 
bijeenkomsten en initiatieven vaker opvolging krijgen en momentum langer vastgehouden kan worden. Dit is 
in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt. 

ANWB-model  
Naast de kernwerkzaamheden en de binnenboordmotor bieden we diensten aan vanuit de DZKM-community 
volgens het ANWB-model. Dit houdt in dat er op de website van de Duurzaamste Kilometer hapklare diensten 
en producten worden aangeboden die de afnemers kunnen helpen bij het verduurzamen van hun 
bedrijf/instelling. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de circulaire afvalscan, de duurzame mobiliteitscan, 
het vergroenen van buitenruimtes voor bedrijven, enzovoorts. Deze diensten en producten kunnen bedrijven 
binnen of buiten de DZKM individueel tegen een vergoeding zelf bestellen. Via het ANWB-model organiseren we 
voor DZKM deelnemers gezamenlijke inkoopacties om duurzaam minder duur te maken. Goed doen moet 
immers lonen! 

Komend jaar zullen wij werken aan het uitbreiden van het aanbod met oplossingen die zijn voortgekomen uit 
DZKM projecten, en vergroten we de impact van dit aanbod door meer gebruik te maken van sociale media. 
Daarnaast vullen we het ANWB-model met oplossingen uit het ‘roadmap’-project .  
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Overdracht 
Uiterlijk voor de zomer moet vanuit de gemeente duidelijk zijn of de opdracht voor het community 
management wordt verlengd en in welke vorm. Als de DZKM geen vervolg krijgt aan het einde van 2023 dan 
moeten een aantal taken belegd worden bij lokale Leidse partijen. Dit zijn onder andere het organiseren van 
bijeenkomsten, de projectsturing, het contact met Leidse partijen, het ANWB-model, en de website. Tijdens 
en na de zomer voeren we gesprekken om deze taken waar mogelijk bij lokale partijen te beleggen. 

Informeren en betrekken community  
Een verandering van management heeft consequenties voor de community. Bij het besluit al dan niet de DZKM 
in de huidige vorm voort te zetten moet de community op de hoogte gesteld worden. Daarbij moet de 
community gebruikt worden om relevante partijen boven tafel te krijgen en te kijken welke partij(en) taken 
op zich kunnen nemen. 

Eventuele overdracht onderdelen als ANWB model/website  
Voor de overdracht van de website zal een pakket gemaakt worden van de teksten, formats en afbeeldingen, 
evenals de inloggegevens van de website. Verder worden de verschillende producten van het ANWB-model 
overgedragen met de aanwezige informatie en de contactpersonen.  

Jaarplan 2024 
Het jaarplan geeft richting wat er dat jaar gedaan zal worden, welke meetings er plaatsvinden en welke 
projecten er uitgevoerd worden. Daarbij is het jaarplan 2024 afhankelijk van de vorderingen in 2023. In de 
begroting wordt rekening gehouden met een jaarplan voor 2024, maar wordt ook een alternatief geboden 
voor de kosten in het geval er geen doorgang vindt. 

Handleiding duurzame community 
In 2023 hebben we gemerkt dat de DZKM niet de enige is in zijn soort. De DZKM werd vaak gevraagd om input 
en kennis van communities met overheden, bedrijven en burgers. Als onderdeel van de overdracht zal daarom 
een handleiding duurzame community worden opgesteld. Met dit handboek kunnen nieuwe duurzame 
samenwerkingsvormen leren over de valkuilen van deze samenwerkingsvorm. Zo krijgen ze een vliegende 
start en houden we de DZKM-nalatenschap levend. Duurzaamste (kilo)meters hoeven immers niet per sé in 
Leiden gemaakt te worden. De handleidingen kunnen daarbij gratis beschikbaar worden gesteld, óf voor een 
vergoeding in de “ANWB-winkel” op de website. In dat geval zouden de opbrengsten een duurzame 
bestemming kunnen krijgen.  
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Binnenboordmotor 
Vanuit de gemeente is aangegeven dat de complexiteit van het DZKM-gebied enorm is. Daarom is het de 
afgelopen jaren moeilijk gebleken om ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de DZKM. Er spelen simpelweg 
zo veel zaken in het gebied dat nauwelijks met zekerheid kan worden gezegd of er bijvoorbeeld ergens iets 
tijdelijk ingepast kan worden. Daarbij zorgen initiatieven vanuit de DZKM voor méér werk, in plaats van minder 
werk. De aansluiting tussen DZKM en gemeente kan dus beter. 

Vanuit de gemeente is daarom geadviseerd om vanuit een gemeentelijk probleem of opgave projecten op te 
zetten. Hierbij kan de creativiteit en kennis vanuit de DZKM worden ingezet. Zo wordt voorkomen dat 
projecten vanuit de DZKM de gemeente extra belasten en complexiteit aan het gebied toevoegen. Daarbij 
moet deze aanpak er ook voor zorgen dat bijeenkomsten en initiatieven vaker opvolging krijgen en 
momentum langer vastgehouden kan worden. 

Aansluiten bij gemeentelijke projectgroepen 
Voorgesteld wordt om de community manager deel te laten nemen aan gemeentelijke project overleggen van 
projecten binnen de DZKM. De community manager kan zo zelf maar in samenspraak met de gemeente vanuit 
vraagstukken en kansen die blijven liggen projecten formuleren. De gemeente wordt zo ontlast en de 
communicatie en afstemming tussen gemeente en DZKM wordt zo verbeterd.  

De precieze opzet van deze samenwerking of samenstelling van een projectgroep vanuit de gemeente is nog 
niet duidelijk en is nog onderwerp van gesprek.  

Oppakken creatieve vraagstukken 
In het complexe gebied rond het station heeft de gemeente niet altijd de tijd om vraagstukken die vragen om 
creativiteit op te pakken. Ook kan het zijn dat er baat bij is om met een andere bril op naar een vraagstuk te 
kijken. Bij deze vraagstukken kan de kennis en samenwerking vanuit de DZKM uitkomst bieden. Vanuit de DZKM 
zijn deze vraagstukken uitgelezen mogelijkheden om duurzaamheid een plek te geven. 

Mogelijkheden in de tijdelijkheid oppakken 
Doordat het gebied rond het station de komende jaren 
onderhevig zal zijn aan veel verandering, zullen de kansen 
binnen het gebied voor een groot deel liggen in de 
tijdelijkheid. Tijdelijke situaties als leegstand of een 
braakliggend stuk grond die kansen bieden voor 
duurzame oplossingen of initiatieven of placemaking. 
Deze tijdelijke situaties kan een tijdelijke functie worden 
gegeven binnen de zes thema’s van de DZKM. 

Hoewel het voor de gemeente Leiden een uitdaging zal 
blijven om overzicht te krijgen in waar de kansen liggen, 
heeft de tijdelijkheid veel potentie. Het oppakken van 
mogelijkheden voor tijdelijke inpassing draagt per direct 
positief bij aan de directe omgeving. Daarbij geeft het de 
mogelijkheid om tijdelijke duurzame inpassingen te 
verplaatsen en zo veel zichtbaarheid te creëren.  

  

Het stationsplein biedt mogelijkheden in de tijdelijkheid 
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Link naar community/DZKM 
De rol van de community verandert met het oppakken van deze creatieve vraagstukken en mogelijkheden in 
de tijdelijkheid niet: net als voorheen halen we de kennis uit de community. Waar dat kan pakken we zaken 
gezamenlijk op. Het verschil zit hem daarin dat we alleen daarvoor input vragen waar ook daadwerkelijk 
ruimte voor is. Kortom: de inspanningen gaan niet verloren. Dit zal uiteindelijk zorgen voor meer efficiënte 
tijdsbesteding voor zowel organisatie als communityleden, en een groter gevoel van voldoening. 

Werkwijze 
Hoewel nog niet met zekerheid te zeggen valt of, hoeveel en wat voor soort projecten er uit de 
“binnenboordmotor” zullen rollen, wordt er organisatorisch wel rekening mee gehouden. Zowel financieel als 
qua bemensing wordt ruimte gereserveerd om deze projecten op te kunnen pakken. Dit is terug te zien in de 
financiële paragraaf. 

Vanuit de gemeentelijke projectgroep tijdelijkheid worden vraagstukken door de community manager 
meegenomen naar de community. Zij gebruiken hun gecombineerde kennis om samen na te denken over het 
vraagstuk. De community manager werkt dit als uit als projectvoorstel en neemt het mee terug naar de 
gemeente. Hier “bewaakt” hij ook de opvolging en voortgang van het projectvoorstel en koppelt dit terug aan 
de community. 

 

Uitvoering projecten 
De uitvoering van de projecten zal voor de 
meeste gevallen bij de gemeente liggen. 
Waar mogelijk worden projecten zodanig 
vormgegeven dat de community bij de 
uitvoering betrokken kan worden. Urban 
Sync heeft veel ervaring bij het opzetten 
van dergelijke projecten en placemaking.  

Met het betrekken van de community bij de 
uitvoering van projecten beogen we de 
DZKM naar de mensen te brengen en 
daarmee het bereik te vergroten. De 
bijeenkomsten kunnen zelfs als 
bedrijfsuitje of teambuildingactiviteit 
worden aangeboden aan communityleden. 

  

Samen groen doen op de CarWeide in Den Haag 
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Projecten 
Naast de reguliere werkzaamheden van de community manager, de overdracht en de projecten die uit de 
binnenboordmotor rollen voeren we in 2023 drie projecten uit. 

Buitenruimte uitbreiding “The field” 
In 2023 wil de field uitbreiden met een circulair, demontabel paviljoen. Dit paviljoen staat nu nog in 
Diergaarde Blijdorp. De plaatsing van het paviljoen betekent ook dat de inrichting van de field anders wordt: 
een kans voor de DZKM!  

De DZKM zal de landschapsinrichting om het nieuwe 
paviljoen heen als project oppakken. Door het jaar heen 
organiseren we bijeenkomsten om deze buitenruimte 
duurzaam in te richten samen met de community. Daarbij 
willen we naar het voorbeeld van het aanjaagtraject voor 
het stationsplein samen ideeën verzamelen en samen 
ontwerpen, maar dit keer ook samen aan de slag gaan! 
Daarbij willen we de bijeenkomsten koppelen aan 
bijvoorbeeld een boomplantdag, de NL-doet dag, het NK 
tegelwippen of een andere themadag organiseren. 

De uitbreiding van the Field biedt kansen voor DZKM 
projecten die we de afgelopen jaren om verschillende 
redenen niet op hebben kunnen pakken of verder kunnen 
brengen. Omdat the Field geen openbare ruimte is, kunnen 
initiatieven die eerder bleven liggen hier een plek krijgen. 
Daarmee wordt the Field tot een proeftuin met ruimte voor 
placemaking.  

In Q1 van 2023 wordt in samenwerking met PLNT Leiden 
een projectplan opgesteld voor het project.  
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Roadmap maken 
In 2023 geven we een vervolg aan het opstellen van doelstellingen door te werken naar een zogenaamde 
“roadmap”. Dit stappenplan naar onze doelen omschrijft de te nemen tussenstappen tot de einddoelen 
behaald zijn. We vullen deze roadmap met producten en maatregelen die communityleden kunnen 
aanschaffen en nemen om hun doelen te verwezenlijken. 

Bij het vullen van de tussenstappen maken we gebruik van dat wat er al is (bijvoorbeeld een biodiversiteits-, 
of afvalscan, beschikbare data over hittestress etc.). Daarbij maken we ook weer gebruik van de kennis en 
connecties van de community middels een aantal bijeenkomsten. Aan het einde van 2023 zijn al deze 
maatregelen en producten terug te vinden in onze “ANWB-winkel”.  Omdat het grotendeels bestaande 
producten zijn, kunnen ze ook ná 2023 via de website worden aangeboden, ongeacht of de DZKM een vervolg 
krijgt in 2024, of niet. 

 

Onafhankelijk van een overdracht streven wij ernaar om commitment te organiseren: partijen die zich 
committeren aan een taak. Meerdere partijen die eenzelfde tussenstap ondernemen kunnen ervaringen, 
risico’s en kosten delen.  

Indien de DZKM overgedragen wordt zal er een additioneel draaiboek worden opgesteld om te kunnen werken 
met de roadmap. Dit is inclusief de bijbehorende personen en contactgegevens. 

In Q1 van 2023 wordt in samenwerking met PLNT Leiden een projectplan opgesteld voor het project.  

Toevoegen thema 7: gezondheid en welzijn 
In 2023 maakt partner Climate Matters werk van het toevoegen van een 7e thema aan de DZKM: Gezondheid & 
Welzijn. Het toevoegen van het thema zal daarbij het voorbeeld format volgen van de andere thema’s, en zal 
worden voorzien van een concrete doelstelling. Voor dit traject zal Roel Cremer verantwoordelijk zijn. 

In Q1 van 2023 stelt Climate Matters hiertoe in samenwerking met de community manager een projectplan 
op.   

  

De roadmap om tot de doelen te komen is gebaseerd op het OGSM-model (Objectives, Goals, Strategy & Measures) 
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Planning 
Voor het komende jaar staan in ieder geval de volgende bijeenkomsten gepland. Gedurende het jaar houden 
we de community op de hoogte van de planning middels de website en de socials. 

Maand Datum Wat Locatie 
Januari 13 Stuurgroepmeeting Januari - 
 19 Bijeenkomst doelen PLNT, brainstorm 
Februari 14 Stuurgroepmeeting Februari - 
Maart 14 Stuurgroepmeeting Maart - 
 30 Project Roadmap Workshop 1 PLNT/ tbd 
April 7 Stuurgroepmeeting April - 
Mei 16 Stuurgroepmeeting Mei - 
 18 Project Roadmap Workshop 2 PLNT/ tbd 
Juni 13 Stuurgroepmeeting Juni - 
Juli 11 Stuurgroepmeeting Juli - 
September 12 Stuurgroepmeeting September - 
 18 t/m 22 Week van DZKM n.v.t. 
 21 Workshop 3 PLNT/ tbd 
Oktober 10 Stuurgroepmeeting Oktober - 
November 09 Terugkoppeling workshop/recap PLNT/ tbd 
 14 Stuurgroepmeeting November - 
December 14 Eindejaarsborrel PLNT/ tbd 
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Financiën 
Bij het opstellen van de begroting voor 2022 is ervan uitgegaan dat de partners van de DZKM de bijdragen 
voortzetten zoals in 2022. De bijdragen zijn verdeeld in drie categorieën:  

1. financiële bijdragen ten behoeve van de organisatie van de DZKM 

2. specifieke projectbijdragen (projectgebonden) 

3. bijdragen in-kind 

De inkomsten van partners zijn primair bedoeld voor het uitvoeren van projecten. De bijdrage van de 
gemeente Leiden voor de dagelijkse organisatie van de DZKM/proceskosten.  

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen met een uitgebreide begroting. 

Financiële bijdragen: 
Gemeente Leiden €96.000,- 

Totaal  €96.000,- 
Specifieke projectbijdragen 

Bioscopen Leiden  
(t.b.v. afvalscans/afval bestaat niet) 

€3.000,- 

Totaal  €3.000,- 
 

Bijdragen in-kind: 
Achmea 80 uren t.b.v. Stuurgroep 
Centrummanagement Leiden 80 uren t.b.v. Stuurgroep 
Climate-Matters €10.000,- in uren  
Rabobank  80 uren t.b.v. Stuurgroep 

2 parkeerplaatsen voor elektrisch deelvervoer van MyWheels 
Ruimte en catering bij Rabobank t.b.v. bijeenkomsten 

LDE Centre for sustainability 80 uren t.b.v. Stuurgroep 
 

De verdeling van de financiële bijdragen ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:  

Basis op orde € 28.120,- 
Overdracht  € 7.030,- 
Binnenboordmotor € 7.125,- 
Projectuitvoering  € 49.685,- 
 Reservering voor projecten uit “binnenboordmotor” €13.300,- 
 Uitbreiding The Field €10.640,- 
 Roadmap Doelstellingen DZKM €11.590,- 

Overige kosten € 18.000,- 
Totaal  € 95.805,- 
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Slotwoord 
Met de bovenstaande plannen bouwen we dit jaar verder aan de Duurzaamste Kilometer. Met veel energie zijn 
we 19 januari begonnen met de eerste bijeenkomst. Tegelijkertijd weten we dat de plannen sterk afhankelijk 
zijn van de samenwerking met andere partijen. Zo is de binnenboordmotor sterk afhankelijk van de 
samenwerking met de gemeente Leiden, en hangt het project op The Field af van projectpartner PLNT. 

Dat daargelaten zetten we dit jaar vol in op samenwerking met communityleden en we nodigen daarom 
iedereen uit om zijn beste beentje voor te zetten en volop mee te doen met alle activiteiten van 2023. Alleen 
samen kunnen we de wereld veranderen. 
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Bijlage 1: begroting 
Uitgaven: 

 

Overdracht 
Onderdeel Begrootte uren Euro 
Jaarplan 2024 32 € 3.040 
Netwerken 12 € 1.140 
Communicatie 10 € 950 
Overleg intern en extern 20 € 1.900 
Subtotaal 74 € 7.030 

 

Binnenboordmotor 
Onderdeel Begrootte uren Euro 
2 wekelijks overleg 45 € 4.275 
Opstellen projectvoorstellen 30 € 2.850 
Subtotaal 75 € 7.125 

 

Project: Uitvoering projecten binnenboordmotor (reservering) 
Onderdeel Begrootte uren Euro 
2x projectuitvoering inclusief bijeenkomsten en out of pocket kosten - € 19.000 
Subtotaal - € 19.000 

 

Project: Uitbreiding The Field 
Onderdeel Begrootte uren Euro 
Opstellen projectplan 12 € 1.140 
Ontwerp 32 € 3.040 
Organisatie bijeenkomsten en uitvoering 48 € 4.560 
Overleg intern en extern 20 € 1.900 
Subtotaal 112 € 10.640 

 

Project: Roadmap doelstellingen DZKM 
Onderdeel Begrootte uren Euro 
Opstellen projectplan 12 € 1.140 
Organisatie bijeenkomsten en uitvoering 45 € 3.040 
Uitwerking en verslaglegging 47 € 4.560 
Overleg intern en extern 18 € 1.900 
Subtotaal 122 € 11.590 

Basis op Orde 
Onderdeel Begrootte uren Euro 
Stuurgroepbijeenkomsten en voorbereiding 34 € 3.230 
Overleggen intern en extern 20 € 1.900 
Communitybijeenkomsten voorbereiding en uitvoering 60 € 5.700 
Jaarverslag 2023 20 € 1.900 
Marketing 80 € 7.600 
Week van de DZKM voorbereiding en uitvoering 70 € 6.650 
Netwerken 12 € 1.140 
Subtotaal 296 € 28.120 
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Overige kosten  
Onderdeel Begrootte uren Euro 
Begeleiding marketing door DEPART - € 5000 
Gadgets, relatiegeschenken, promotiemateriaal en drukwerp - € 2.000 
Zaalhuur - € 2.500 
Catering - € 1.900 
Week van de DZKM out of pocket kosten  € 1.500 
Eco Street Art bijdrage  € 3.000 
Out of pocket kosten Project “Gezondheid & Welzijn”  € 500 
Subtotaal - € 18.000 

 

Totaaloverzicht  
Basis op orde € 28.120,- 
Overdracht  € 7.030,- 
Binnenboordmotor € 7.125,- 
Projectuitvoering  € 55.000,- 
 Reservering voor projecten uit “binnenboordmotor” €19.000,- 
 Uitbreiding The Field €10.640,- 
 Roadmap Doelstellingen DZKM €11.590,- 

Overige kosten € 18.000,- 
Totaal  € 101.505,- 
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Bijlage 2: ideeën bijeenkomst 19 januari 2023 
 

Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel Inspiratie en experimenteren in de DZKM 

Pitch Experience centre voor de DZKM realiseren 

Uitleg: 
In 2022 voegen we een Smart Building toe aan de Field waarmee we de inhoudelijke ambities en 
uitdagingen nog beter kunnen vertellen. Het gebouw is reeds biobased ontwikkeld, demontabel en voorzien 
van slimme meterkast en toepassingen. Het wordt een experience centre voor inspiratie, experimenten en 
daarnaast te leren en onderzoeken. Het smart building zal zijn eigen energie opwekken uit zonnepanelen, 
meetbare gevel en mogelijke off the grid met batterij uitgevoerd. 
 
Stemmen: 10 

 

Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen / Mentaal welzijn 

Doel E-mobility hub bij the field  

Pitch Verschillende e-voertuigen huren 

Uitleg: 
- Een hub waar: e-bikes/ e-scooters/ e-scootmobielen  
- Gehuurd kunnen worden en opgeladen kunnen worden, maar tegelijkertijd als een ontmoetingsplek 

dient voor mensen/ouderen om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie kunnen drinken na/ voor 
het gebruik. Om eenzaamheid tegen te gaan.  

 
Stemmen: 6  
 
Combinatie ander idee: Opgeladen met duurzame stroom  
Verandering: Alleen i.p.v. fossiel vervoer, dus bijv. i.p.v. auto. Anders negatieve impact. Dus ism 
parkeergarage.  
Toevoeging: combineren met openbaar vervoer aanbod door bijv. Korting op trein-of buskaart.  
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Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel Cool down city 

Pitch Gratis bomen voor iedereen in Leiden  

Uitleg: 
Bij the Field worden boompjes gekweekt die gratis kunnen worden opgehaald wanneer ze wat gegroeid 
zijn. Bewoners van Leiden kunnen deze ophalen om in hun eigen tuin of straat te planten. Boomzaailingen 
verdwijnen zo niet bij het tuinafval want deze worden ook weer ingeleverd om te groeien bij the field 
Zo vervoudigen we het aantal bomen in Leiden.  
 
Toevoeging: www.meerbomen.nu heeft inzamelen en bomenhubs ook in leiden en delen uit 
 
Toevoeging 2: combineren met voorbeelden gevelgroen  
 
Toevoeging 3: kijk ook eens bij struikroven.nu 
 
Stemmen: 5 
 
 

 

Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel Vergroening, urbane gebieden mobiel. Meer groen.  

Pitch Straatmeubilair – boom/planten bakken gemaakt door de Leidsche sociale werkplaats.  

Uitleg: 
- Mobiele boom/ planten bakken inzetbaar waar nodig 
- Met water reservoir voor water langer vast te houden, minder arbeid om water te geven.  
- Gemaakt sociale werkplaats  
- De gemaakt van duurzame materialen met x% hergebruikte materialen.  

 
Stemmen: 5  
 
Toevoeging: Bakken via DZB en ontwerp/plaatsing climate matters (is al in ontwikkeling Ton B). 
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Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel Minder vervoer logistieke stromen bundelen en afval via inzamelhelden = grondstof 

Pitch Vervolg aanhaken meer partners die samenwerken 

Uitleg: 
Beter zicht voor alle partijen op route naar minder + schoon vervoer en meer delen 
 
Toevoeging: afspreken om op max 3 dagen in de week pakketjes te laten bezorgen of afval te laten 
ophalen 
 
Toevoeging 2:andere projecten van 2ES als inspiratie gebruiken 
 
Stemmen: 3 

 

 

  

Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel Biovergister 

Pitch Zakelijk en particulier plantaardig afval en foodwaste verzamelen en vergisten tot gas 

Uitleg: 
- Dichtbij, want in de DZM KM 
- Vaste ophaal dagen  
- Ophaaldienst met de bakfiets 
- Bemand door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
- Opbrengst voor the field  
- Gas  

 
Toevoeging: Voorbeeld: waste-transformers Amsterdam 
Verandering: Compost installatie  
 
Stemmen: 3  



Jaarplan 2023 – Duurzaamste Kilometer  
 

21 
 

Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel Koffiedik ophalen voor hergebruik/als grondstof gebruiken. Verminderen vervuiling 
overig afval 

Pitch  

Uitleg: 
- Bedrijven verzamelen onafhankelijk hun koffiedik 
- Als deze bakken (20 L) vol zijn, brengen bedrijven hun bak terug richting Arriva 
- Service team brengt de bakken naar Alphen ad Rijn 
- In Alphen ad Rijn worden bakken aangemeld via seenons-app 
- Rijnvicus (ontwikkel bedrijf Alphen ad Rijn) haalt koffiedik op en verwerkt deze 

Toevoeging: wat kunnen we doen met het koffiedik? Zwammen? Daarna verwerken als papier of andere 
toevoeging? 
Toevoeging 2: toepassing: koffiedrap als compost bio kunststof 
 
Stemmen: 2 

 

Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel  
 

Pitch Delen van bebouwde ruimte  

Uitleg: 
 

- De uitdagingen van DZKM integraler oppakken en in dit kader (delen van de daken en mogelijk nog 
meer delen) 

Ton B. 
Bij  
A/ duurzame energie  
B/ Dio Bio divers groen  
C/ Droge voeten 
 
Stemmen: 2  
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Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel Meer de natuur haar gang laten gaan 

Pitch Beheerplan voor de DZKM. Zorg voor verwildering, niet elke maand er aan zitten, maar 
het voor mens & dier. Inheemse soorten, verschillende hoogten etc.  

Uitleg: 
Planten worden te kort gehouden & tekort gedaan. Goedkoper om minder beheer er op te zetten. Beter 
voor de zaden etc.  
Gebroeders groen.  

- Beheerplan voor de hele DZKM. Ook op de groene (groenblauwe) daken --> zie resilio  
 
Stemmen: 2  
 
Combinatie met ander idee:  

- Groen onderhoud the field gezocht  
- Combineren met groep singelpark Ton B 

 

Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel In 2045 alle energie 100% duurzaam opgewekt (lokaal) 

Pitch Klimaatdoelstellingen van het klimaatakkoord  betekent nu actie 

Uitleg: 
- Meten alle actuele verbruken van deelnemers  weii methode (paris proof) 70 kwh/m2 
- Analyse  verbeter potentie  maatregelen (advies koppelen aan vraag  ANWB functie) 
- Consolideren aanpak 
- Plannen uitvoeren 
- Meten realisatie (paris proof doel) 
- PDCA 

 
Verbetering: doelstelling toevoegen voor energie efficientie bijv 45% minder energie gebruik 
 
Stemmen: 1 
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Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel Waterberging tijdens piekbuien 

Pitch  

Uitleg: 
Waterretentieboxen van gerecycled plastic gecombineerd met de aanplant van bomen en planten. Dient als 
tijdelijke wateropvang. Gebruikt in Zwolle en Apeldoorn bij de herinrichting van de stations.  
 
Stemmen: 1 
 
Combinatie met ander idee: i.c.m. bioBio divers groen, i.c.m. smart building grijs watersysteem.  

 

Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel Bio Bio divers groen. 3 – 30 – 300 formule toepassen in combi met blauw 

Pitch  

Uitleg:  
Doel vastleggen om voldoende kaden te hebben. En om concrete actie te organiseren (tijdelijke en 
definitieve maatregels)  
 
Stemmen: 1  
 
Toevoeging: Bed and breakfast “...” 

 

Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel In 2045 is het totale groenoppervlak van de DZKM en is de Bio diversiteitswaarde hoog 

Pitch Meer verticaal Bio divers groen 

Uitleg: 
Door de verdere inbreiding en hoogbouw in de DZKM ontstaat meer mogelijkheid voor verticaal groen. 
Voorbeelden zijn achterkant Keypoint crown business center en The Fizz studentenwooneenheden 
complex.  
 
Stemmen: 1 
 
Toevoeging: Verticaal groen aan de gevel bij heineken in de vorm van hop aan staaldraden tegenover 
Leiden Centraal. 
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Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel  

Pitch Right to challenge 

Uitleg: 
Right to challenge bij groenbeheer en onderhoud 
 
Stemmen: 1 
 

 

Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel Guerrilla wijzigen van ruimtegebruik 

Pitch  

Uitleg: 
I.H.I.C.V “werkzaamheden” 
Ingrijpen in de ruimte  

- Plaatsen van plantenbakken  
- Nieuwe routes creëren (loop/fiets)  
- Verblijfsruimte i.p.v verkeersruimte  

Testen, wat werkt.  
 
Stemmen: 0  
 
Combinatie ander idee: Samen veel bio groen.  

 

Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel Emissie terug laten verdienen om onder ikma’s belasting te houden 

Pitch  

Uitleg: 
- Inventariseren alle EV auto’s binnen de bedrijven en onderzoek of deze via de NEA ofwel 

marktmechanisch via HBE’s  
 
Stemmen: 0 
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Thema Droge voeten | Slimme warmte en koude | Duurzame energie voor iedereen | Afval 
bestaat niet | Schone mobiliteit delen | Bio divers groen 

Doel Indicatoren opstellen zodat het te monitoren valt 

Pitch  

Uitleg: 
50% neerslag, werk je met het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar? En hoe ga je meten hoeveel er 
geinfiltreerd is? 
 Onverhard oppervlak 100% geinfiltreerd 
 Semi verhard 
 Afwatering?  hoeveel procent? 
 Oplossing voor verhard oppervlak?  
- Wadi, overstort oppervlakte water onder & bovengronds 

 
Toevoeging: er zijn al kaarten. Doelen moeten hoger namelijk. Berekende neerslag 2040 is nu al behaald. 
Toevoeging 2: Met de indicatoren kun e ook jaarlijks rapporteren ‘waar staan we nu’? 
 
Stemmen: 0 

 

 


