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RODE LOPER -- RODE LOPER

Waar moet het naartoe met de aarde? Michael Jackson zong er 20 jaar 
geleden al over. Gelukkig gaven talloze ondernemers antwoord tijdens 
de Rode Loper, dé Twentse nieuwjaarsbijeenkomst waar maar liefst 24 
netwerkorganisaties én minister-president Mark Rutte aan meededen.

Mister Duurzaam, Harm Edens, presenteerde de Rode Loper. Dat deed hij 

op zijn bekende, humoristische manier. Aangrijpende filmpjes, inspirerende 

ondernemersinitiatieven en indrukwekkende cijfers rolden daarbij over het podium. 

Allemaal in relatie tot de duurzame doelen (global goals) van de Verenigde Naties. 

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van 

tijdperk”, schetste de tv-presentator. 

Reddingsacties

De aanwezige minister-president Mark Rutte vertelde: “Ik eet nog slechts af en toe 

vlees.” Hij hoopte verder dat succesvolle Twentse bedrijven een brug naar Duitsland 

zouden vormen om samen nieuwe ‘reddingacties’ te bedenken voor de aarde.

Weg met die wijsvinger

Het spetterende programma werd afgesloten met een indrukwekkende speech van 

studente Sevim Aktas. Zij raadde iedereen aan: “Ga niet meer praten en wijzen wie 

er wat moet doen, maar zet gewoon zelf de eerste stap.” Dus… u bent aan zet!

Wat gaat ú 
duurzaam doen?
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Meer lezen? Meedoen? www.twente.com/rode-loper
















1: Een studentenkoor 

opende indrukwekkend met 

de Earth Song van Michael 

Jackson. Het koor sloot 

Rode Loper af met Imagine 

van John Lennon.

2: Eelco Osse 

(Machinefabriek 

Boessenkool, links) 

overhandigde Rutte een 

schaalmodel vliegwiel dat 

energie opslaat en pieken 

in het elektriciteitsnet 

opvangt. De minister-

president over deze 

toepassing: “Misschien 

handig als presse-papier…”

3: Eten en drinken uit plastic 

maakt het vrouwelijke 

hormoon oestrogeen aan, 

dat vet vasthoudt. Harm 

Edens (rechts): “Als mannen 

kunnen we nu zeggen waar 

onze dikke buik vandaan 

komt. We kunnen er echt 

niks aan doen :-).” Maar 

eh… houdt hij op de foto zijn 

buik nu in...?

4: Het Theaterhotel in 

Almelo zat stampvol. Al 

weken in het voren was er 

geen toegangskaart meer 

te krijgen.

5: Watergraaf Stefan Kuks 

(Waterschap Vechtstromen, 

links): “Betegel je tuinen 

niet meer. Dan gaat water 

beter de grond in.” Harm 

Edens pleitte daarop bij 

lelijke, volledig bestrate 

tuinen met zo’n betonnen 

hondenbeeld voor een 

sticker met de tekst ‘slecht 

voor het milieu’.

6: Niels Moshagen en Jaap 

Fris willen dat iedereen 

in de wereld meedoet 

(global goal 10). Met Star/T 

helpen ze statushouders 

in Nederland op weg. 

“We vertellen nu eens de 

pósitieve verhalen, over hun 

kennis en kunde.”

7: Mary Kok-Willemsen 

richt zich via voetbal 

op global goal 5: 

gendergelijkheid. Met haar 

FootballEquals Academy 

werkt ze aan gelijkheid 

tussen (jonge) mensen. 

“Jongens en meiden zien 

hier geen verschillen, 

alleen overeenkomsten en 

samenwerking. Als het in 

het voetbal kan, kan het 

overal.”

8: Wouter Stadhouders 

(StadLandWater) gaat 

vanuit global goal 6 voor 

‘nul op de watermeter.’ “Ik 

hoop dat er geen druppel 

drink- of regenwater meer 

in het riool komt. Wees dus 

voortaan bewuster als je de 

kraan opendraait.”


