
Kruispuntje
van morgen®

#maakhetverschil

Lichtmast

De lichtmast kijkt wat donker,

tot Aart Bol hem wat vraagt:

‘Ach, ik voel me niet zo lekker,

en ik word altijd geplaagd’.

‘Ze zeggen dat ik uit de hoogte doe

en neerkijk op dat spul.

Maar ik kan het toch niet helpen,

dat is toch fl auwekul?’

‘Trek het je niet aan,

ook al is het balen.

Een lichtmast als jij

moet juist altijd stralen’.

‘Dat ik deels van textiel ben,

is hier heel gewoon.

Wat dat betreft val ik

echt niet uit de toon’.

Kleren maken de man of 

vrouw, maar wat als ze 

overbodig worden? Kom uit 

de kast met de kleding! We 

kunnen er nog zoveel mee. 

Iemand anders kan de kleding 

dragen, of we maken er een 

sterke grondstof van in 

een recyclingfabriek. Van 

deze grondstof, samen 

met ingezamelde plastics, 

maken we deze lichtmast!

Kom uit de kast 
met de kleding …

En  wist  je  ook  dat …

Wist  jij  dat …

 … we gemiddeld in ons land per persoon elk jaar bijna 

50 nieuwe kledingstukken kopen en dat we jaarlijks 

€ 500,- meer gaan besteden aan nieuwe kleren?

 … deze lichtmast gemaakt is van 

(versleten) onderbroeken, shirts en jassen. 

Zou jouw gedragen kleding erin verwerkt zijn?

 … de korrels van textiel en plastic 

granulaat worden genoemd?

Gemaakt  van 

textiel granulaatOntmoet elkaar  

èn de toekomst.

V
.0

8
.2

0
2

2



De Verschilmakerij gelooft in bewustwording. Het hergebruik van materialen is nog geen 
tweede natuur voor de meeste mensen. Het besef dat de huidige economie onze aarde uitput 
is er zeker. Bijna iedereen is er zich van bewust dat ‘op’ straks ook echt ‘op’ is, maar de omslag 
van denken in hergebruik naar daadwerkelijk doen is toe aan een impuls. Het aanjagen van 
bewustwording en het tastbaar maken van mooie voorbeelden van circulair materiaalgebruik  
in de openbare ruimte kan een vliegwiel zijn.

Om deze bewustwording letterlijk aan te jagen hebben wij, in samenwerking met een 
creatief team dat bestaat uit een tekstschrijver, illustrator en een vormgever het ‘Kruispuntje 
van Morgen’ ontwikkeld. Een afgebakende plek in de openbare ruimte waar circulair 
materiaalgebruik de norm is. Materiaal kun je immers altijd hergebruiken. Van plastic, kleding, 
houtsnippers, gras of restmaterialen uit de voedselproductie kun je de mooiste dingen maken.

Wie dan  
wel?

Het  
is de  

hoogste 
tijd

Het Rijksbrede programma ‘Circulaire Economie’ richt zich 

op 2050. De ambitie is om samen met maatschappelijke 

partners en bedrijven in 2030 een (tussen)doelstelling te 

realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen 

(mineraal, fossiel en metalen). Inmiddels kunnen we 

concluderen dat het behalen van die doelstellingen  

geen eenvoudige opgave is. Te vaak nog zijn het plannen 

en rapporten, maar wordt er nog te weinig zichtbaar en 

concreet in de openbare ruimte gerealiseerd.

Tijd voor de  daadkracht in plaats van ‘praatkracht’!



Het ‘Kruispuntje van Morgen’ 

vormt een mooi afgestemd palet 

van producten, die uit diverse 

afvalstromen zijn geproduceerd. 

Daarnaast voegen we een aantal 

natuurlijk verduurzaamde biobased 

producten toe. De producten 

spreken aan bij jong en oud. De 

4-jarige die nog een toekomst voor 

zich heeft tot de 90-jarige die wil 

dat er nog een wereld is voor de 

volgende generatie

Het Kruispuntje

Bij elk product wordt 
een informatie-
bord geplaatst met 
toelichting over het 
gebruikte materiaal 
en een passend en 
speels gedicht dat 
wordt ‘uitgesproken’ 
door de gids van het 
kruispuntje Aart Bol! 
Op de picknicktafel 
wordt een speciaal 

ontwikkeld bordspel 
aangebracht dat  
met biobased inkt 
geprint is op rijst-
vliesbeplating. Het 
spel neemt mensen 
mee, confronteert  
en daagt uit. Met als 
oogst: de bezoekers 
van het Kruispuntje 
stimuleren mee  
te doen.

Van waardeloos
naar waardevol



Een Kruispuntje 
met inhoud

Algemeen themabord geprint op  

rijstvlies composiet (géén gebruik van folie)

Wegverharding met belijning  

gerecyclede autobanden en  

biobased coating voor de strepen

Verkeerslicht** rijstvliescomposiet

Verkeerlicht mast verduurzaamd hout

Techniekkast rijstvliescomposiet, 

Nederlands verduurzaamd hout en sedum dak

Picknicktafel  

natuurlijk verduurzaamd Nederlands hout

Bordspel op picknicktafel geprint op 

rijstvlies composiet (geen gebruik van folie)

Duikelrek  

natuurlijk verduurzaamd Nederlands hout

Bank gerecycled plastic

Afvalbak textielgranulaat

Verkeersbord rijstvliescomposiet

Product-themaborden geprint op 

rijstvliescomposiet (geen gebruik van folie)

Draagconstructies borden  

natuurlijk verduurzaamd Nederlands hout, 

textielgranulaat, gerecycled plastic

 * Met betrekking tot de materiaalkeuze voor genoemde producten kan nog een mogelijke wijziging worden doorgevoerd.

 ** Indien elektriciteit t.b.v. de verkeerslichten op locatie niet beschikbaar is worden als alternatief een drietal aansprekende verkeersborden (en bijbehorende 

palen van biobased en circulair materiaal aan het Kruispuntje toegevoegd. 

De samenstelling van  het Kruispuntje van Morgen  op een rijtje!  *



Het Kruispuntje laat zien dat niet 
alles lijkt wat het is. Zo op het oog 

zijn alle ‘objecten’ van hout of staal 
Niets is minder waar

 Materialen kun je altijd hergebruiken  
Van plastic, kleding, rijstvlies, gras en 

bijvoorbeeld houtvezels kun je de 
mooiste dingen maken

 Het kruispuntje mag klein zijn het 
is groots qua duurzaamheid
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Op het ‘Kruispuntje 
van Morgen’  

ben je verbaasd,  
wat er allemaal  

kan, maar we  
hebben wel haast.

Dus samen...
De Verschilmakerij werkt met partners 
aan de realisatie van een netwerk van 
pleintjes en kruispuntjes in geheel 
Nederland. Een landelijke spreiding 
kan een grote bijdrage leveren aan de 
bewustwording en een vliegwiel vormen 
voor acceptatie en verdere ontwikkeling 
van hergebruik van reststromen en het 
toepassen van duurzame materialen.

Het project wordt op termijn ondersteund 
door een website waarop de diverse 
locaties zijn terug te vinden. Hier wordt 
ook achtergrondinformatie gegeven over 
de materialen, kunnen foto’s, filmpjes 
en ervaringen worden gedeeld en komt 
materiaal beschikbaar dat kan worden 
gebruikt voor bijvoorbeeld spreek-
beurten van kinderen. Daarnaast werkt 
De Verschilmakerij aan een lespakket 
voor basisscholen om de verbinding te 
maken tussen de begrijpelijke theorie van 
duurzaam en circulair materiaalgebruik 
en de praktische toepassing in de 
buitenruimte. Het ontwikkelen van een 
nieuwe circulaire economische orde 
groeit immers en daarin moeten we 
vooral mensen (en kinderen) meenemen.

Waarom moeilijk als het 
makkelijk kan?!



1. Algemeen themabord
2. Wegverharding met belijning
3. Verkeerslicht
4. Techniekkast
5. Picknicktafel

6. Duikelrek
7. Bank
8. Afvalbak
9. Verkeersbord

Helemaal  
van (de) (k)aart!

Bij elk product wordt een product-themabord geplaatst. De samenstelling 
kan, vanzelfsprekend in overleg, per Kruispuntje van Morgen verschillen.
Inmiddels zijn in Nederland een aantal concepten gerealiseerd,  
zeer de moeite waard om zo’n concept van De Verschilmakerij in de 
praktijk te bezoeken.
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Het op korte termijn realiseren 
van kruispuntjes is geen ambitie 
maar een verantwoordelijkheid. 
De Verschilmakerij kan dit 
niet alleen, maar heeft hier 
partners voor nodig. Overheden, 
bewonersverenigingen, 
milieucorporaties, het 
bedrijfsleven, koepels van 
ondernemers, afdelingen 
van Rotary of Lions Clubs, 
schoolbesturen, verenigingen en 
stichtingen. Met elkaar hebben 
we een mooie uitdaging om in 
Nederland iets moois tot stand 
te brengen.

Vanzelfsprekend wordt op een 
speciaal ‘rijstvliesbord’ bij het 
Kruispuntje aangegeven welke 
partner het heeft gerealiseerd  
en wordt dit opgenomen  
op de website.

Een ‘Kruispuntje van Morgen’ 
wordt door de Verschilmakerij ge-
leverd vanuit het Gelderse Varik. 

De Verschilmakerij werkt voor  
het plaatsen van de ‘Kruispuntjes 
van Morgen’ samen met diverse  
partners. Deze kunnen voor 
plaatsing maar ook voor 
eventueel benodigde onder-
houdswerkzaamheden zorg-
dragen. Veelal wordt door de 
partner de voorkeur gegeven aan 
het zelf aanleggen en plaatsen of 
wordt dit ondergebracht bij  
organisaties die in het betreffende 
gebied mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt inzetten.  
Een inclusieve arbeidsmarkt  
is ook een duurzaam doel 
op zich en past opti-
maal bij de gedachte 
van het ‘Kruispuntje 
van Morgen’.

Op korte termijn…



Aart’s doelen: 
voor een  
betere toekomst

Dit is ons moment, onze kans tot succes! 
Laten we de mouwen opstropen  
en samen de afvalbergen omzetten in 
inspirerende Kruispuntjes.

Laten we  
er iets moois  
van maken!

En wij leefden 
nog lang 

(duurzaam) 
en gelukkig



In De Verschilmakerij werken we, gevestigd  
in het hart van Fruitdelta Rivierenland, 
dagelijks aan hergebruik van grondstoffen 
en circulariteit. Zo werken we met onze 
projectpartners aan de regionale verwerking 
van allerlei grondstoffen tot nieuwe circulaire  
toepassingen en producten. Ook bouwen 
we mee aan de oprichting van een textiel-
sorteercentrum in onze regio en is de ambitie 
dat we er voor zorgen dat we vrijvallende 
textielvezels samen met plastic grondstoffen 
kunnen inzetten voor nieuwe producten.  
Alles om te komen tot een mooie, degelijke 
en vooral ook duurzame openbare ruimte!
 
Alleen gezamenlijk kunnen we deze 
beweging maken. In een keten van samen-
werking. Hierbij gemotiveerd door de nood-
zaak om hergebruik van grondstoffen en 
circulariteit verder te brengen in Nederland.  
Doe je mee? Een netwerk van  
‘Kruispuntjes van Morgen’ en ‘Pleintjes van 
Morgen’ maakt echt het verschil!

Doe je mee 
voor de dag
van morgen?

Concept Mark Hofman, 
deverschilmakerij.nl
Teksten Fred Eggink
Illustraties Arie van Vliet, 
arievanvliet.nl
Ontwerp en opmaak Leon Gerritse, 
kameleon-ontwerp.nl
Launching partner OFN, ofn.nl

www.deverschilmakerij.nl t: 085-0204904

Ontwikkelingspartners  
avri.nl en werkzaakrivierenland.nl

#maakhetverschil


