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OP DE FIETS NAAR DE FILMSET
DUURZAAM PRODUCEREN | DE NEDERLANDSE FILMINDUSTRIE MOET VERGROENEN

HET NEDERLANDSE FILMFONDS HEEFT NU EEN 
‘SUSTAINABILITY MANAGER’. Zij ziet toe op het 
vergroenen van de Nederlandse filmindustrie, iets waar 
in Hollywood en Groot-Brittannië al aan wordt gewerkt. 
‘We hebben de morele plicht onze invloed te gebruiken 
om duurzaamheid te promoten.’

REPORTAGE

E
EN DRUILERIGE DINS-
DAGMIDDAG in de 
Amsterdamse wijk 
Buitenveldert. Een 
week geleden nog 
viel hier het zoveelste 
slachtoffer in de Mo-
cro-oorlog, maar de 
roodwitte linten die 

een deel van de straat afzetten, markeren van-
daag geen crime scene: het gaat om gereserveer-
de parkeerplaatsen voor de filmploeg van de 
BNN-politieserie Smeris. 
In een gigantisch penthouse wordt vandaag 
een scène opgenomen met een Vlaamse ‘topcri-
mineel’. Crewleden lopen in en uit met appara-
tuur, de visagiste staat standby. Op het eerste 
gezicht is dit een doorsnee filmset, maar dat 
klopt niet helemaal. Producent Pupkin (Loft, 
Aanmodderfakker) heeft zich gecommitteerd 
aan het Green Film Making Project. Dit project, 
in 2010 geïnitieerd door duurzaamheidsplat-

form Strawberry Earth, wil de Nederlandse 
film- en televisiewereld helpen verduurzamen. 
Pupkin is, net als onder meer Habbekrats, 100% 
Halal en Lemming Film, een van de deelnemers 
aan dit langlopende project en probeert films 
en series waar mogelijk duurzaam te produce-
ren. Er wordt zoveel mogelijk met available light 
(natuurlijk licht) gedraaid, er wordt gecar-
pooled van en naar de set en er wordt eco-vrien-
delijk setmateriaal ingehuurd, van duurzaam 
decorhout tot led-verlichting. IJswater Films in-
troduceerde de groene ‘do-goodiebag’, met een 
hervulbare waterfles, twijgpotloden en eco-
snacks, die vooraf aan de productie wordt uit-
gedeeld aan cast, crew, figuranten en locatie-
houders. 

NAAR DE FEBO
Sabine Smits, productieleider bij Smeris, be-
zocht verschillende workshops over groen film-
maken. ‘Alle beetjes helpen. We vragen acteurs 
of ze hun scripts op de iPad willen lezen, de 

scriptgirl gebruikte de app Script Supervisor 
voor de scriptcontinuïteit, zodat nog meer op 
papier wordt bespaard.’ Op het productiekan-
toor wordt eveneens papierloos gewerkt, afval 
wordt gescheiden en er wordt biologisch ge-
luncht. Dat laatste gebeurt ook op de set. Op het 
parkeerterrein staan de crew- en castleden van 
Smeris in de rij bij de cateringbus. Ze lunchen 
aan biertafels in een tochtige kelderbox van het 
flatgebouw: polderglamour ten top. 
Opnameleider Evert van Setten noemt de film-
wereld nog ‘hopeloos ouderwets’ als het op ver-
duurzaming aankomt. ‘Neem die massa’s pa-
pieren scripts en callsheets. Als jullie naar je 
werk gaan, krijg je toch ook geen geprinte rou-
tebeschrijving mee?’ 
‘Zullen we vanavond de wrapborrel bij kaars-
licht houden?’ grapt de cameraman die naast 
hem zit. 
Op de set van Pupkins succesfilm Aanmodder-
fakker was het eten niet alleen biologisch, 
maar werd er ook om de dag uitsluitend vege-
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tarisch gekookt, vertelt producent Iris Otten. 
‘De crew vond het niks. Na de vleesloze lunch to-
gen ze, verlangend naar “krachtvoer”, alsnog 
naar de Febo om een hamburger uit de muur te 
trekken. Ik vond het wel aandoenlijk.’ Otten 
laat zich hierdoor niet ontmoedigen. ‘We doen 
ons best te verduurzamen, maar je kunt niet 
verwachten dat zoiets in één keer lukt.’ 

RONDTREKKENDE KARAVAAN
Vorig seizoen verbleef de hele ploeg van Smeris 
vijf maanden op een studentencampus in Til-
burg. Figuranten en props werden lokaal ge-
zocht, zodat geen onnodige kilometers werden 
afgelegd. Smits: ‘Op één plek verblijven is duur-
zaam, voordeliger én het versterkt de onderlin-
ge band op de set. Dat is de beste combinatie die 
je je kunt wensen als producent.’ Ze merkt dat 
steeds meer mensen in de film industrie zich be-
wust worden van de noodzaak te vergroenen. Al 
is er ook weerstand, blijkt op de set van Smeris. 
Op het terras van het penthouse maakt de erva-
ren geluidsman David Carmiggelt een opname 
met de Vlaamse acteur. ‘Green filmmaking? Wat 
is dat!?’ sneert Carmiggelt. Die reactie is type-
rend voor de vaak conservatieve houding van de 
‘gevestigde orde’ in de filmwereld, zegt Chai Lo-
cher, projectleider en binnen Strawberry Earth 
een van de drijvende krachten achter het Green 
Film Making Project. ‘Filmmakers leven in een 
creatieve bubbel. “Val ons niet lastig met duur-
zaamheid” is bij de oudere garde nog de heer-
sende gedachte. Creatief en innovatief gaan 
vaak samen – kijk naar architectuur – maar de 
filmwereld is er relatief laat mee.’ Dat heeft alles 
te maken met het werken onder grote (tijds)
druk en de losvaste verbanden, is zijn verkla-
ring. ‘Een filmploeg is een rondtrekkende kara-
vaan. In een korte periode wordt er heel intens 
aan één project gewerkt, daarna valt de hele 
troep weer uit elkaar. Het is makkelijker iets te 
veranderen als je langdurig samenwerkt.’ 

DE AIRCO UIT
Dankzij financiering van onder meer het minis-
terie van Economische Zaken kon het Green 
Film Making Project de afgelopen jaren twintig-
duizend euro prijzengeld beschikbaar stellen 
voor een duurzame filmcompetitie. Dat bedrag 
trok veel filmmakers over de streep, erkent Lo-
cher. ‘Maar al snel raakten veel filmers en pro-
ducenten daadwerkelijk geïnspireerd. Bij de eer-
ste “groene” workshops die we organiseerden, 
kwamen tien man opdagen, tijdens de laatste 
bijeenkomsten zaten de zalen bomvol. Het is 
langzaamaan een beweging aan het worden.’ 
De jonge generatie filmmakers en acteurs is 

zich meer bewust van de noodzaak tot verduur-
zaming, ziet Locher, die voor het project ook sa-
menwerkte met filmstudenten. ‘Ze verbazen 
zich erover als er op een set nog níét standaard 
met led-verlichting en schone energie wordt ge-
werkt, of water uit wegwerpflesjes wordt ge-
dronken in plaats van uit meegebrachte Dop-
pers.’ 
Actrice Thekla Reuten behoort tot die jonge ge-
neratie acteurs. Tot 1 januari dit jaar was zij am-
bassadeur van het Green Film Making Project. 
‘Op filmsets in het buitenland is het bijvoor-
beeld normaal dat je trailer gekoeld of juist ver-
warmd wordt. Ik zet de airco of de verwarming 
altijd uit zodra ik de set op ga, maar als ik terug-
kom, is-ie gewoon weer voor je aangezet. In 
Hollywood heerst de gedachte dat acteurs in de 
watten moeten worden gelegd. Voor mij is het 
het onnodige verspilling.’ Soms is het wel fijner 
om alleen vervoerd te worden naar een filmset, 
vooral als je extreem vroeg op pad moet, zegt 
ze. ‘Het is vooral een kwestie van anders leren 
denken.’ 
Als ambassadeur kreeg ze, op de set van de 
Duitse film Hotel Lux waarin zij meespeelde, ac-
teur en producer Michael Herbig zo enthousi-
ast over green film making dat hij bij zijn film 
Buddy (2013) een eco-manager aanstelde. ‘Met 
een speciale calculator hield de productie bij 
hoeveel CO2 er bespaard werd. De hele crew en 
cast reisde per trein naar de filmset,’ vertelt 
Reuten. ‘Het leuke aan film is dat het een bio-
toop is, alles uit het dagelijks leven komt op een 
set voorbij. Op al die gebieden kun je kleine ver-
anderingen doorvoeren.’ 

KLIMAATNEUTRALE FILMSTUDIO
Nu zijn sterallures bij de nuchtere Thekla Reu-
ten ver te zoeken, maar bij veel van haar colle-
ga’s in Hollywood ligt dat anders, vertelt eco-
manager Emellie O’Brien vanuit New York via 
Skype. ‘Veel high profile acteurs staan erop met 
hun privéjet te reizen. Een groter symbool van 
excessieve consumptie is er niet.’ Hoewel de 
hybride onder filmsterren in L.A. de auto du 

jour is, is jetpoolen op groene energie nog lang 
niet aan de orde. Maar het grootste obstakel 
vormt volgens O’Brien vaak de crew: ‘Ze zijn 
vastgeroest in hun gewoontes en moeilijk  
te motiveren.’ Toch probeert de 28-jarige 
O’Brien, opgeleid aan de New York Film Acade-
my, met haar bedrijf Earth Angel de film-
industrie aan de Amerikaanse oostkust te 
 verduurzamen. Ze was betrokken bij miljoe-
nenproducties als Noah met Russell Crowe, 
The Amazing Spider-Man 2 en recenter Annie en 
het familiedrama Three Generations. In een 
door Sony Pictures gelanceerd ‘achter de 
schermen’-filmpje van Spider-Man 2 (zie vn.nl) 
is te zien hoe het bubbly eco-meisje de meest 
doorgewinterde crewleden weet te enthou-
siasmeren voor zoiets saais als het scheiden 
van afval. Haar Twitter-account @ecospidey 
had binnen no time duizenden volgers. 
Hoe krijgt ze iedereen om? ‘Ik maak net zulke 
lange dagen als de rest van de ploeg en ben 
niet te beroerd om de prullenbakken in te dui-
ken. Bij Spider-Man deelde ik aan het begin van 
een productie herbruikbare waterflessen uit 
en ik benoemde elke week een Green Crew-
member of the Week, die een speciaal T-shirt 
van me kreeg.’ Amerikaanser wordt het niet, 
maar het werkt: Spider-Man 2 is de grootste kli-
maatvriendelijke blockbuster uit de geschie-
denis van Sony Pictures tot nu toe. Tot haar 
grootste triomf rekent O’Brien echter niet díé-
film, maar het doneren van de warme maal-
tijden door de voltallige crew van Noah aan 
slachtoffers van Orkaan Sandy. Een actie die 
navolging kreeg op de set van Annie in New 
York, waar 6645 doggie bags met eten aan het 
eind van de draaidag werden uitgedeeld bij lo-
kale opvangtehuizen voor daklozen. 
O’Brien dankt haar werk als eco-manager 
deels aan een geruchtmakend rapport uit 
2006 van de University of California, Los An-
geles (UCLA) over de impact op het milieu van 
de film- en televisie-industrie in Californië. 
Hollywood bleek de op een na vervuilendste 
industrie te zijn, na de transportsector. De eer-
ste reactie van de studiobazen in Hollywood 
was om die feiten onder de rode loper te  
vegen, maar het tij begon te keren toen een 
aantal invloedrijke studio’s het belang van 
duurzamer filmmaken begon in te zien. Eco-
supervisors als Emellie O’Brien werden aange-
steld en gerenommeerde regisseurs als Dar-
ren Aronofski en James Cameron stonden 
erop dat hun films milieuvriendelijker ge-
draaid werden. Cameron had iets goed te ma-
ken: zijn kaskraker Titanic is een van de meest 
milieu-onvriendelijke films uit de recente film-

‘Filmmakers 
leven in een 
creatieve 
bubbel. “Val 
ons niet lastig 
met duur-
zaamheid” is 
de gedachte.’ 
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klimaatneutrale filmstudio, MBS Media Cam-
pus in Hollywood. ‘We zijn het aan de toekomst 
van onze kinderen en de planeet verplicht,’ ver-
klaarde hij tegen de krant.

EEN HOLLANDS BEWOLKTE DAG
Ook aan deze kant van de Atlantische Oceaan is 
het idee van green film making geland. In Groot-
Brittannië is de British Standard 8909 ontwik-
keld, een blauwdruk voor het maken van een 
duurzame film. The British Film Institute heeft 
zich hieraan verbonden, net als de BAFTA. Deze 
Engelse variant van de Oscars werkt onder 
meer met de door de BBC ontwikkelde tool ‘Al-
bert’, die de ecologische footprint van een pro-
ductie uitrekent en inmiddels intensief ge-
bruikt wordt. 
Het Green Film Making Project kreeg voor el-
kaar dat het Nederlands Filmfonds, een van de 
invloedrijkste spelers in de filmindustrie, sinds 
begin dit jaar structureel aandacht besteedt 
aan groen filmmaken. Els Rientjes, voorheen 
werkzaam bij IDTV en Fu Works, gaat aan de 
slag als de eerste Nederlandse sustainability ma-
nager. Projecten die door het Filmfonds worden 
gefinancierd, worden gestimuleerd en gehol-
pen bij duurzaam filmen en produceren. Het 
delen van kennis over innovatie met filmma-
kers wordt ook een van de taken van Rientjes. 
Hiermee neemt het Filmfonds het stokje over 
van het Green Film Making Project en Strawber-
ry Earth, dat haar eco-pijlen vanaf nu op de 
mode- en design-industrie zal richten, opnieuw 
met Thekla Reuten als ambassadeur.
Op eigen houtje experimenteren met een ag-
gregaat op zonne-energie klinkt leuk, maar als 
het apparaat niet blijkt te werken op een Hol-
lands bewolkte dag, levert het voornamelijk ir-
ritatie op, ontdekten ze bij Pupkin. De kersver-
se eco-manager van het Filmfonds wil daarom 
eerst afspraken gaan maken met duurzame fa-
cilitaire bedrijven en leveranciers, zodat in de 
toekomst verscheidene filmprojecten van hun 
diensten gebruik kunnen gaan maken. 

ZAPP YOUR PLANET
Al die moeite steken in het verduurzamen van 
de film- en televisie-industrie, zet dat nou wel 
zoden aan de dijk? Er zijn grotere vervuilende 
industrieën in de wereld, zegt Emellie O’Brien. 
‘Maar de entertainmentindustrie is enorm 
zichtbaar en heeft de grootste culturele impact 
op onze levens. We hebben de morele plicht die 
invloed te gebruiken om duurzaamheid te pro-
moten.’ 
Ook bij de Nederlandse omroep raakt men 
daarvan overtuigd. NPO-voorzitter Henk 

geschiedenis. Een groot deel van de film werd 
opgenomen in een reusachtige tank gevuld 
met 19 miljoen liter chloorwater, dat na afloop 
rücksichtslos in de Californische zee werd ge-
dumpt, waardoor het lokale oceaan leven ern-
stig werd aangetast. Daar móést een goede 
daad tegenover staan: voor Camerons eco-fan-
tasysprookje Avatar liet hij op de daken van de 
gigantische filmstudio’s 36.000 zonnepanelen 
installeren. Aan The Washington Post vertelde de 
regisseur/producent onlangs dat de komende 
Avatar-sequels op zonne-energie gedraaid zul-
len worden. Allemaal vanuit de eerste volledige 

 Hagoort riep onlangs alle omroepdirecteuren 
bij elkaar om zijn plannen voor een duurza-
mer omroepbestel voor te leggen. ‘Het klimaat 
en een leefbare planeet voor de toekomst zijn 
de grootste uitdagingen van deze tijd. Als pu-
blieke omroep bereiken we wekelijks tachtig 
procent van alle Nederlanders. Dat betekent 
dat we mensen kunnen mobiliseren. De poli-
tiek en het bedrijfsleven proberen al dingen op 
het gebied van duurzaamheid, maar de parti-
cipatie van het publiek blijft nog achter.’ 
De publieke omroep kent al inhoudelijk ‘groe-
ne’ programma’s, zoals Kassa Groen en Zapp 
your Planet, en redacties als die van Tegenlicht 
besteden veel aandacht aan duurzame onder-
werpen. Dat is mooi, maar er is meer nodig, 
zegt Hagoort. ‘Dat begint met commitment van 
alle omroepen. En die is er nu.’ Concrete uit-
spraken mag Hagoort nog niet doen, maar in 
de aanloop naar de klimaattop in Parijs eind 
dit jaar zullen we zowel via radio en tv als on-
line steeds meer van die structurele vergroe-
ning gaan merken. Duurzaam televisiemaken 
moet de komende jaren een vanzelfspreken-
heid worden, vindt Hagoort. Hoe hij dat denkt 
door te voeren? ‘Niet met dwang. Maar ik kan 
me voorstellen dat we financieringsvoorwaar-
den gaan verbinden aan duurzaam tv-maken. 
Dan moet je eerder denken aan het belonen 
van goede initiatieven dan aan strafkortingen. 
We zullen workshops organiseren en brengen 
mensen met expertise in contact met pro-
grammamakers.’ Ook geldt: practice what you 
preach. De hele keten van tv-maken moet er, 
als het aan Hagoort ligt, van doordrongen ra-
ken. De oud-EO-directeur heeft een missie: ‘We 
kunnen de generatie na ons niet laten zitten 
met de vraag: wat hebben de mensen met de 
macht nu betekend? Ik ga er vanuit dat ieder-
een bij de Publieke Omroep, of het nu bij 
Nieuwsuur is of bij Spuiten & Slikken, wil bijdra-
gen aan een humane samenleving. Samen-
werken aan een groene toekomst is iets moois, 
niet een gigantisch probleem waar je moede-
loos van wordt. Het verbindt mensen.’ 

LEVENSECHTER
Sterker: programmamakers krijgen er nieuwe 
energie van, weet Marina Blok, hoofd drama 
bij de NTR. Blok heeft de nodige invloed in 
film- en televisieland en zorgde ervoor dat 
haar omroep zich voor het telefilmprogram-
ma KORT!, het podium voor jonge filmmakers, 
aansloot bij het Green Film Making Project. 
‘We zitten in zwaar weer bij de publieke om-
roep, dat drukt op de stemming. Je verlangt 
dan erg naar een lichtpuntje. Dit is er zo eentje. 

Onze deelname aan het project genereerde 
nieuw elan onder medewerkers. Het boorde 
creativiteit aan, ook buiten KORT!’ 
Als voorbeeld noemt ze de serie A’dam-E.V.A., die 
duurzaam gedraaid werd. Gefilmd op één loca-
tie, Amsterdam, met catering uit fietskratten 
en gebruikmakend van het voor de serie zo ty-
perende natuurlijke licht. Blok: ‘Niet alleen zie 
je de acteurs vaak door het beeld fietsen, vrijwel 
iedereen kwam per fiets naar de set.’ 
Blok vindt overigens dat duurzaamheidsover-
wegingen beperkt moeten blijven tot de ‘ach-
terkant’ van het filmmaken. ‘Het moet niet zo 
zijn dat we straks alleen nog maar huiskamer-
drama’s uitzenden omdat die “groener” ge-
maakt kunnen worden.’ 
A’dam-E.V.A.-regisseur Norbert ter Hall deelt die 
mening. ‘Ik ben er trots op dat de serie duur-
zaam geproduceerd is. Maar het is niet meer 
dan een mooi bij-effect van de artistieke keuzes 
die we hebben gemaakt.’ Zo’n keuze was bij-
voorbeeld om met een extreem klein team van 
negen man te werken, met relatief weinig tech-
nische hulpmiddelen. Meestal lopen er zeker 
vijfentwintig man op een set rond. ‘Wat je niet 
kunt, met zo’n klein team, is de werkelijkheid 
naar je hand zetten. Maar je kunt wél op plek-
ken draaien waar je met een enorme ploeg niet 
komt. Zoals in de Bijlmerbajes. Op die manier 
kun je opgaan in de realiteit. En dat zie je terug 
in het verhaal: het is levensechter.’ 
Ter Hall probeert ook op een andere manier in-
vulling te geven aan de duurzaamheidsge-
dachte, namelijk door films te maken die wat 

langer meegaan dan de waan van de dag. Zijn 
serie Het Gordijnpaleis van Ollie Hartmoed uit 
2011 is nu al vijf keer uitgezonden. ‘Dat is ook 
een vorm van duurzaam filmmaken.’
Op het bureau van Marina Blok belanden we-
kelijks scenario’s waarin het verhaal voortdu-
rend van locatie A naar locatie B wordt ver-
plaatst. ‘Vaak denk ik: is dat wel nodig? Moeten 
we nu naar de andere kant van het land, of kan 
het verhaal ook op één plek verteld worden? 
Het gaat erom dat we ons bewust worden van 
de afwegingen die we maken.’ De NTR geeft zelf 
het goede voorbeeld door de interne verhui-
zing die op stapel staat aan te grijpen voor een 
‘duurzaamheidsslag’, van bewegingsmelders 
voor de verlichting tot het plaatsen van slimme 
metertjes die de energiebesparing tonen. 

MEER WINST MAKEN
Filmmaken in Nederland is sappelen. Is groen 
filmmaken dan niet een luxe die de industrie 
zich helemaal niet kan permitteren? Zoals de 

‘Het moet niet 
zo zijn dat we 
alleen nog 
maar huiska-
merdrama’s 
maken omdat 
die “groener” 
zijn.’ 

Ga naar

vn.nl/duurzaamfilmen
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GROENE SUPERHELD
Superschurk The Green Goblin is niet het enige 
dat groen is aan de film ‘The Amazing 
Spiderman-2’. Dat is te zien in dit 
achter-de-schermen-filmpje van producent Sony 
Pictures. De superheldenfilm won the Green Seal 
Award, een duurzaamheidsaward van The 
Environmental Media Association (EMA). Even 
wat filmfeiten op een rij: 49,7 ton aan 
materialen werd gespaard voor donatie of 
hergebruik, 193.000 plastic wegwerpwater-
flesjes werden uitgespaard en 52% van het totale 
afvalmateriaal werd gerecycled. Ook werd er 
geïnvesteerd in de gemeenschap door onder 
meer te helpen bij herstelwerkzaamheden en het 
planten van bomen in het New Yorkse East River 
Park, een van de filmlocaties die beschadigd 
werd door hurricane Sandy. 
Met al deze inspanningen werden ook de nodige 
groene biljetten bespaard, zo’n 400.000 dollar. 

keuze voor een plofkip ook snel gemaakt is 
wanneer je nog maar een paar euro op de bank 
hebt staan? Maar duurzaam filmen hoeft niet 
duurder te zijn. ‘Het kan een productie geld op-
leveren,’ zegt eco-manager Emellie O’Brien. ‘Als 
je het goed aanpakt, leidt het tot efficiënter 
werken en dus tot kostenbesparing. Decors en 
kleding opnieuw gebruiken, papierloos wer-
ken, filmen met beschikbaar licht, watertanks 
op de set in plaats van flesjes, carpoolen, het 
brengt uiteindelijk allemaal geld in het laatje. 
Serieus geld, want de gerenommeerde Morgan 
Stanley Capital World Index toonde in 2009 al 
aan dat bedrijven die duurzaam presteren elf 
procent meer winst maken dan bedrijven die 
dat niet doen. O’Brien: ‘Kijk, mensen gaan niet 
naar Spider-Man omdat het zo’n milieuvriende-
lijke film is. Maar ze worden zich wél steeds 
meer bewust van het feit dat er dingen moeten 
veranderen.’ Filmers die in The Big Apple draai-
en, krijgen van de staat New York een derde bo-
venop hun budget cadeau, omdat ze de stad er-
mee promoten. Er zijn plannen om die 
loyaliteitsbonus in de toekomst alleen nog uit 
te keren aan studio’s die zo eco-vriendelijk mo-
gelijk werken. Het duurt eindeloos om in de 
Amerikaanse politiek iets voor elkaar te krij-
gen, zegt O’Brien. ‘Maar dat beleid gaat er ko-
men, binnen tien jaar,’ voorspelt ze. 
Marina Blok van de NTR denkt dat het in Ne-
derland sneller zal gaan. ‘We moeten nog hard 
aan de bak, maar binnen vijf jaar is de Neder-
landse film en tv-wereld volledig verduur-
zaamd.

Producenten willen wel duurzamer produceren, zegt Els Rientjes, de nieuwe 
sustainability manager voor het Nederlandse Filmfonds, maar het  ontbreekt 
vaak aan kennis om het te doen. Dat wil ze veranderen.

Is een sustainability manager in de Nederlandse filmindustrie nodig? 
‘Ik denk dat het Nederlands Filmfonds heel goed heeft gezien dat de filmsector 
structureel ondersteund moet worden bij het verduurzamen van het filmproces. Ik 
heb gemerkt dat veel producenten duurzamer willen produceren, maar het ontbreekt 
vaak aan kennis en tijd om het te doen. Uit ervaring weet ik dat de deadlines hard 
zijn en dat de kwaliteit en inhoud van de film altijd voorgaat. Ik zou zelf heel blij zijn 
geweest als er iemand was geweest die de kennis en ervaringen met me had gedeeld 
aan de voorkant van het proces. Dat is nu precies wat ik wil betekenen.’

Wat ziet u als uw grootste opdracht? 
‘Voorlopig om te motiveren en inspireren en makers voorafgaand aan hun productie 
te stimuleren om duurzaam te werken. Er zijn veel goede initiatieven en voorbeelden 
van hoe het kan, ook in andere branches. Ik probeer die in elk geval in de etalage te 
zetten. Daarnaast zal ik proberen om de leveranciers ook te motiveren mee te 

denken om groener te kunnen aanleveren, waardoor het voor de producenten 
makkelijker wordt dit ook toe te passen in hun maakproces. Als de producent steeds 
duurzamer in wil kopen, zijn de leveranciers bereid om te investeren in onderzoek 
en het leveren van groenere tools.’

Wat wilt u aan het einde van het jaar in elk geval bereikt hebben? 
‘Volledig duurzaam produceren is een proces dat jaren zal gaan duren. Maar 
iedereen die een kleine stap maakt, helpt mee om de keten sluitend te maken. 
Daarnaast is delen een motto dat moet worden overgenomen. Met de kennis van 
elkaar en anderen maken we samen grotere stappen. In elk geval zal het gewoon 
moeten worden dat we duurzaam gaan produceren en dat blijft een proces waar 
constant nieuwe inzichten en technieken in gebruikt kunnen worden.’

‘Het zal gewoon moeten worden om duurzaam te produceren’
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