
Studie
Boj heeft zijn studie 
planologie afgerond 
aan de Universiteit 
van Amsterdam. De 
ondernemer in hem 
werd aangewakkerd 
door de overburen. 

Studio/K
Zo heten die over-
buren dus. Het com-
plex in de Indische 
Buurt is een bios-
coop/restaurant/
café/club dat wordt 
gerund door stu-
denten. ‘Ik dacht: dit 
is zo spannend, hier 
moet ik aan mee-
doen.’

Groene steden-
bouwers
Met zijn stichting 
Urban Greeners 
ondersteunt Boj 
inmiddels meerdere 
duurzame start-ups. 
Die allemaal gemeen 
hebben dat zij bou-
wen aan een groe-
nere toekomst van 
onze steden. 

CV

‘Het zijn alle-
maal jonge 
ondernemers, 
dwarsdenkers 
en dromers die 
elk op hun eigen 
manier bouwen 
aan de  groene 
stad van de 
 toekomst’N
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Nieuwe Revu portretteert 
de leiders van een nieuwe 
generatie. Zij helpen 
Nederland vooruit door 
de juiste vragen te stellen 
of door zelf de antwoor-
den te geven. Deze week: 
 Urban  Greeners-oprichter  
Boj van den Berg (31). 

Wat is jouw beste beslissing van de laat-
ste twaalf maanden?
‘Deze zomer heeft Urban Greeners voor de twee-
de keer het GROW Festival georganiseerd. Alme-
re heeft een bloeiende hiphop- en skatecultuur. 
Daar wilden wij een festival voor organiseren, 
maar dan wel op onze manier: groen en duur-
zaam. Dus op het podium een vet hiphopfeest, 
met een zo klein mogelijke ecologische voetaf-
druk. Geen belerend vingertje, maar wel kijken 
naar duurzame oplossingen voor vragen als: wat 
eet en drink je daar, hoe ga je naar het toilet, hoe 
wek je energie op, wat doe je met je afval? De 
eerste editie deden we op het Atlantisstrand, dit-
maal wilden wij het festival per se organiseren 
op Utopia. Zo heet het eiland dat tijdens de 
komende Floriade de creatieve hub van Urban 
Greeners wordt.’ 

Wat is jouw link met de Floriade? 
‘Nadat ik was afgestudeerd als planoloog, was 
een van mijn eerste klussen er eentje voor de 
gemeente Almere. Daar hielp ik mee met het 
ontwikkelen van de plannen om de Floriade 
hiernaartoe te halen. Dat was een big deal, want 
deze wereldtuinbouwexpo wordt maar eens in 
de 10 jaar gehouden en trekt zo’n 2 miljoen 
bezoekers. En het lukte: in 2022 vindt de Floria-
de hier plaats, aan de oever van het Weerwater. 
Maar ja, toen we de nominatie hadden verzil-
verd, zat mijn klus erop. En begon het onderne-
merschap te kriebelen. Daarom heb ik 3 jaar 
geleden Urban Greeners opgericht.’ 

En wat doet Urban Greeners precies?  
‘Wij helpen kleine, duurzame start-ups om hun 
plannen van de grond te krijgen. Het zijn alle-
maal jonge ondernemers, dwarsdenkers en dro-
mers die elk op hun eigen manier bouwen aan 
de groene stad van de toekomst.’ 

En hoe groot is jouw stichting? 
‘Er hangen nu ongeveer vijftien start-ups onder 
Urban Greeners. De plek waar wij nu zitten, de 
Drijfveer, is een duurzame vergaderlocatie die 
vorig jaar is geopend. De muren bestaan uit 
gevild schapenwol en hennep, en de wanden 
zijn geïsoleerd met hennepvezel. De dakcon-
structie is gemaakt van gekweekte acacia-bomen 
die onverkoopbaar waren geworden omdat ze 
door de polderwind krom waren gegroeid. Wij 
helpen ook een broer en zus die een plantaardig 
parfum hebben ontwikkeld. Jaarlijks wordt in 
Nederland honderden miljoenen kilo’s aan 
sinaasappelschillen weggegooid. Zij hebben uit 
afvalschillen de geurolie gedestilleerd. Inmid-
dels is deze Verschil Eau d’Orange uitverkocht. 
Nu zijn ze een parfum aan het maken van de 
kerstboom die op de Dam in Amsterdam stond.’  

Klinkt allemaal fantastisch, maar hoe 
levensvatbaar zijn al die bedrijfjes? 
‘Dat verschilt per start-up. Bij de selectie kijken 
we serieus naar hoe schaalbaar en economisch 
rendabel hun ideeën zijn. We willen ook niet 
aan het begin van hun ideevorming zitten. De 
mensen die zich bij ons aansluiten, moeten al 

hebben bewezen dat ze durven en willen onder-
nemen. Maar goed, het zijn allemaal beginnende 
bedrijfjes, dus je weet dat je een risico loopt. Er 
gaan start-ups afvallen, maar een aantal zal ook 
juist heel goed gaan lopen.’ 

En die hebben straks op de Floriade dus 
hun eigen eiland om zichzelf aan de wereld 
te laten zien? Wat een luxe.
‘Voor mij als planoloog is dit sowieso een ultie-
me droom. De gemeente gaat 60 hectare terrein 
bouwen voor alle paviljoens. En na de expo 
wordt het een blijvend stadsdeel waar mensen 
zullen wonen, werken en hun kinderen naar 
school gaan. Ons Utopia-eiland begint al steeds 
meer vorm te krijgen. We zijn bezig met het 
inrichten van een kas van 200 vierkante meter 
die we zo hebben ontworpen dat hij natuurlijk 
wordt verwarmd. Onder de kas, dat het kloppen-
de hart van Urban Greeners gaat worden, ligt 
een buizensysteem waarmee we warmte in de 
grond kunnen opslaan, of juist eruit kunnen 
halen. En een van onze belangrijkste projecten 
is het Voedselbos. Het bedrijf Weerwoud gaat 
het bestaande bos op het eiland omkatten naar 
een eetbaar bos door er noten, vruchten en krui-
den commercieel te gaan produceren.’

Toch is een groot deel van het bos op 
het eiland gekapt. Dat klinkt niet heel erg 
groen. 
‘Daar waren we ook niet blij mee, maar het 
moest nu eenmaal gebeuren. Toen zeiden wij: 
laten we van de nood een deugd maken en iets 
nuttigs met al dat hout doen. Dus hebben we er 
planken van gezaagd om bankjes en podia van te 
bouwen. En van 1500 kuub houtsnippers heb-
ben wij een biomeiler gemaakt. Door het com-
posteerproces wordt het in de kern van de com-
posthoop tussen de 70 en 80 graden. Daarmee 
gaat de biomeiler ons 2 jaar lang van warm 
water voorzien. Zo zoeken wij telkens de verbin-
ding met het thema van deze Floriade: growing 
green cities.’  

Waarom is het belangrijk dat steden 
groener worden? 

‘Steden zijn supersnel aan het groeien. Daarin 
worden op tal van gebieden – kleding, voedsel, 
bouwmaterialen, energie – keuzes gemaakt 
waarbij vooral vanuit de industrie en massapro-
ductie wordt gedacht. Daarmee putten we de 
natuurlijke bronnen van onze aarde uit. Terwijl 
je dezelfde keuzes ook kunt maken vanuit 
natuurlijke principes. Dat proberen wij in het 
klein te laten zien: kijk, zo kun je een stad ook 
ontwikkelen. Met de geitenwollensokkenwereld 
heb ik niet per se zoveel. En wij gaan ook niet 
met protestborden in de hekken hangen. Ecolo-
gische bewustwording hoeft helemaal niet uit 
een schuldgevoel voort te komen. Wij zien juist 
veel liever dat traditionele grote spelers – 
gemeentes, de tuinbouwsector, de bouwsector – 
en de wereld van de groene duurzaamheid van 
elkaar gaan profiteren. Overal liggen kansjes. De 
kunst is om die te zien en te pakken.’   ✖
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