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In 2019 hebben wij onze duurzaamheidsvisie naar buiten gebracht 

middels een manifest. In onderstaand document staan de resultaten 

die dusver behaald zijn met het hele team en onze partners: 

 

Onze waardes hebben we vertaald naar drie speerpunten: 

1. Grondstofbehoud 

2. Lokaal nalatenschap 

3. CO2 reductie 

 

 

 

1. GRONDSTOFBEHOUD 

- Plastic Promise, we doen mee aan de Plastic Promise (www.plasticpromise.nl). Onze promise is een reductie van 90% op 

wegwerpplastic in 2020. We nemen ook deel aan de hierbij horende industrie gesprekken.  

- Herbruikbare bekers. We zijn geheel overgestapt op hardcups in 2019. Dit zijn herbruikbare bekers van PP, we delen deze met 

andere partijen zodat ze zo vaak mogelijk worden ingezet. Dit bespaart jaarlijks 1,5 miljoen wegwerpcups.  

- We hebben een verbod op plastic food disposables, blow-ups en confetti. De foodcourt gebruikt alleen bio-disposables.  

- We zijn overgestapt waar mogelijk op universele signing, zoals bij de barren, deze wordt nu 20 keer ingezet. 

- Al het decor wordt waar mogelijk circulair gebouwd, hergebruikt door onszelf of het zijn huurmaterialen.  

- Marketing. We hebben onze disposable marketing uitingen herzien, we zijn gestopt met zadelhoesjes, uitdeelboekjes en flyers. 

universeel waar mogelijk en minder drukwerk. We communiceren online tips over hoe je duurzaam het festival kan bezoeken. 

 

2. LOKAAL NALATENSCHAP  

- Bijenoases. In 2019 zijn we gestart ons eigen goede doel ‘Local Legacy’ en halen hier geld voor op bij onze gastenlijstingang. 

Dit jaar was de besteding gericht op de aanleg van bijenoases. We hebben 500m2 bijenoase aangeplant in de polder waar 

Soenda plaats vindt met 35 vrijwilligers, die kregen tevens een workshop. We hebben samengewerkt met het Recreatieschap en 

Stichting Bijenoase. Tevens is er een mooi educatiebord over de stand van de bijen geplaatst bij de ingang van het park.  

- Compensatieprogramma. Onze artiesten compenseren bij Trees 4 all die bomen aanplant in NL en in het buiten land ( 1,2, tree 

programma) 

- In onze club WAS. hebben we een gratis avond georganiseerd over consumeren en vliegen gericht op jongeren. Bij WAS. halen 

we tevens geld op voor Prisma Groep, die werkt met culturele LGBTQ vluchtelingen.  

- We werken waar mogelijk met lokale cateraars. 

- Draagvlak. Met al onze partners hebben we de visie besproken en hopen we ook hen te hebben geïnspireerd te verduurzamen. 

Met onze acties, workshops en online communicatie hopen we tevens de bezoekers te inspireren een steentje bij te dragen. 

 

3. CO2 REDUCTIE 

- Vlees. Onze foodcourt is 75% vegetarisch geworden en komt zo lokaal als mogelijk. We monitoren de cateraars en helpen ze 

hoe ze duurzamer kunnen worden. Denk aan de volgorde van de menulijsten, benaming van gerechten, volgorde van impact ( 

liever kip dan vlees), welke disposables ze kunnen kiezen. Tevens zijn we op kantoor vegetarisch gaan eten.  Met onze 

crewcateraar werken we naar een meer vegetarisch aanbod in 2019 , naar 80% in 2020  en naar een meer lokaal aanbod van 

crewdrank. 

- Vervoer. We bieden onze artiesten actief de trein aan en we hebben een stijging van ongeveer 15% van ons treinverkeer 

geboekt in 2019.  De artiesten compenseren hun vluchten, indien die genomen worden, via Trees 4 all, die bomen aanplant en 

behoudt in NL en in het buitenland, vanaf 2020 worden we hier CO-2 partner en dragen we zo zelf ook ons steentje bij. 

- Stroom. We werken met een Slim Stroom Plan. Hierbij wordt gekeken naar de optimale stand en instellingen om zo min 

mogelijk stroom te verbruiken en naar opties voor netstroom. Blauwe diesel en innovaties. We kijken naar opties om Blauwe 

Diesel toe te voegen in ons stroomplan en houden overige  innovaties in de gaten.  

2020 

We zijn trots op deze resultaten en op ons team, we hebben zin om in 2020 de lijst verder aan te vullen. Middels onze jaarlijkse 

duurzaamheidsdag en training als team zullen we de punten voor volgend jaar opnieuw gaan bepalen en herijken.

 

Waardes  2019 Elevation Events: 

- Grondstofbehoud 

- Minder CO2 

- Voorbeeldfunctie 

- Plastic Promise 

- Reductie afval 

- Hergebruik 

- Draagvlak 

- Lokaal ondernemen 

- Plastic Promise 

- Hergebruik 

- Draagvlak 

 

http://www.plasticpromise.nl/

