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Voorwoord

Natuur en Milieu Flevoland en de provincie Flevoland zetten zich in voor de kwaliteit van de Flevolandse samenleving. In 2030 

zal het aantal inwoners in onze provincie met bijna 50% zijn gegroeid. Ook het Flevolandse bedrijfsleven groeit snel. De provincie 

speelt in op deze dynamiek en de kansen die dat biedt.

Gedeputeerde Staten hebben zich in het collegeakkoord gecommitteerd aan meer werkgelegenheid en 60% duurzame energie 

in de komende zes jaar. Nu al is Flevoland koploper in windenergie en duurzaam bouwen. Dit betekent overigens niet dat we er al 

zijn. Er moet nog veel gebeuren. 

Het klimaat verandert. In Flevoland leven we ver onder de zeespiegel. Dit betekent dat wij ‘klimaatveranderingsproof ’ moeten 

worden. Het Flevolandse bedrijfsleven speelt daarin een belangrijke rol. De jonge groeizame economie van Flevoland ontwikkelt 

zich tot één van de meest innovatieve en meest duurzame van Nederland. De provincie wil deze ontwikkeling krachtig ondersteu-

nen. In dit boekje brengen we Flevolandse bedrijven voor het voetlicht die volop bezig zijn met Klimaatneutraal Ondernemen: 

toekomstgericht, innovatief, duurzaam. 

Bij ons liggen de kansen voor het grijpen. Kansen die al benut worden in projecten als ‘Flevoland bespaart’, ‘Nieuw Flevolands 

Peil’ (met de focus op duurzaam bouwen) en ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’. Wij hopen dat de voorbeelden in dit boekje u 

inspireren om ook uw kansen op te zoeken en ze te verzilveren. De provincie Flevoland en Natuur en Milieu Flevoland zijn u daarbij 

graag van dienst.

Anne Bliek – de Jong  Andries Greiner

Gedeputeerde Milieu Gedeputeerde Economische Zaken 

Provincie Flevoland Provincie Flevoland
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BCC

Met de slogans “everyday low pricing” en “everyday high ser-

vice” maakt BCC duidelijk wat de klanten kunnen verwachten. 

‘Goede voorlichting over het energiegebruik van apparaten 

hoort daarbij’, zegt Pieter Otten. ‘Het energielabel, bekend 

van wasmachines, koelkasten en ander witgoed, maar nog 

niet beschikbaar voor televisies en computers, vullen we aan 

met de “groene stekker”. We plakken pas een groene stekker-

sticker op een apparaat als dit voldoet aan een aantal duide-

lijke criteria voor energiezuinigheid.’ BCC verkoopt “genot en 

gemak”, zoals Otten dat noemt. ‘De verantwoordelijkheid 

voor de keuze van een product ligt geheel bij de koper. Wij 

geven tips voor het energiegebruik van de potentiële aankoop 

zodat de klant een energiebewuste keuze kan maken. Mensen 

bewust maken van het klimaatprobleem en hen erop wijzen 

dat zij er zelf iets aan kunnen doen, is de eerste stap op weg 

naar gedragsverandering.’ In zijn energievoorlichting werkt 

BCC nauw samen met het Wereld Natuurfonds (WNF), Milieu 

Centraal, Natuur en Milieu en de Hier-klimaatcampagne.

Ambassadeurs

BCC handelt ook in eigen huis zoveel mogelijk klimaatbewust. 

Otten: ‘Je boodschap moet integer overkomen. Als je niet zelf 

waarmaakt wat je zegt, heb je een probleem. Ons streven 

is om in 2012 klimaatneutraal te zijn. Sinds mei van dit jaar 

is dat al bij al onze winkels het geval. Vooraf hebben we een 

“voetafdruk” gemaakt van de invloed van de fi lialen op het 

klimaat. We zijn overgeschakeld van grijze op groene stroom, 

opgewekt uit duurzame bronnen. Verder compenseren we 

Stimuleren

energiebewust 

koopgedrag

BCC Elektrospeciaalzaken B.V., met een fi liaal in Almere-Buiten, timmert fl ink aan de weg. Het 
bedrijf geeft zijn klanten voorlichting over het energiegebruik van de apparatuur die het verkoopt, 
wijzend naar de gevolgen voor milieu én portemonnee. Over vijf jaar hoopt BCC een klimaatneutrale 
onderneming te zijn. Manager maatschappelijk verantwoord ondernemen Pieter Otten: ‘Het is voor 
95 procent zeker dat de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt. BCC is een onderdeel van de 
samenleving en dus medeverantwoordelijk voor het keren van het tij.’
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de door het gebruik van aardgas geproduceerde CO2 met 

bomen, aangeplant door Trees for Travel. Vanaf volgend jaar 

zullen we compenseren volgens de criteria, gesteld door het 

WNF. In de loop van de tijd volgen de overige onderdelen van 

ons bedrijf ’.

Onder de BCC-medewerkers is een groot draagvlak om iets te 

doen tegen de klimaatproblematiek, blijkt uit een enquête. 

Veel personeelsleden willen graag een steentje bijdragen, 

maar weten niet zo goed hoe. ‘Per winkel hebben we twee 

ambassadeurs aangesteld die, na enkele voorlichtingsbijeen-

komsten, energiebewust handelen stimuleren’, vertelt Otten. 

‘Dat werkt goed. Het heeft al veel effect als je elkaar wijst op 

simpele dingen. Bijvoorbeeld het licht uitdoen wanneer je 

een ruimte verlaat of de oplader uit het stopcontact halen als 

de batterij van je telefoon vol is.’ Alle 1.250 personeelsleden 

hebben de dvd An Incovenient Truth van Al Gore ontvangen. 

Ook nieuwe medewerkers krijgen deze fi lm, vergezeld van 

een brief met informatie over wat BCC doet op het gebied van 

milieu.

Integraal plan

‘De klimaatproblematiek kun je niet in je eentje oplossen, 

daarom zoeken wij medestanders bij diverse marktpartijen. 

We hebben een integraal plan opgesteld voor de verduurza-

ming van de elektro-industrie in Europa. Wil je werkelijk wat 

bereiken, dan moet niet alleen BCC groen zijn.’ Otten is al op 

bezoek geweest bij energiemaatschappijen en bij bedrijven 

als Ikea, Philips, ANWB, Telegraaf en Sony. In het algemeen 

vindt hij een gewillig oor voor de BCC-boodschap en -aanpak. 

‘Dat is ook het geval bij onze leveranciers. Zij reageren heel 

positief en willen er zeker de schouders onder zetten om 

energiezuiniger producten te ontwikkelen.’ Ook binnen Kesa 

Electricals plc. de beursgenoteerde multinational waarvan 

BCC een onderdeel is, staan Otten en zijn collega’s niet alleen. 

‘Zo duurzaam mogelijk ondernemen is een van de doelstellin-

gen van het concern. Geen loze woorden, het zit in de genen 

van de mensen die aan het roer staan.’ 

35 procent minder stroom

In het servicekantoor van BCC in Schiphol Rijk is het 

elektriciteitsgebruik van de verlichting in korte tijd met 

maar liefst 35 procent teruggebracht. Elektronische 

voorschakelapparaten dragen bij aan deze besparing. 

Dergelijke voorschakelapparaten komen ook in de 

magazijns van alle BCC-fi lialen.

Energiebespaartips

BCC voorziet klanten van fl yers met energiebespaartips, 

gebaseerd op informatie van Milieu Centraal. Uit de folder 

Diverse Tips: ‘Schakel apparatuur helemaal uit. Televisies, 

dvd-spelers/ -recorders en dergelijke blijven vaak in de 

stand-by stand staan. Hierdoor verbruiken ze nog steeds 

energie, ook als u ze niet gebruikt. Het stand-by gebruik is 

jaarlijks 400 tot 550 kWh, ofwel 80 tot 110 euro.’

Pieter Otten
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Gemeente Lelystad

Op zich lijkt het een gemakkelijke opgave voor iedereen die 

woont en werkt in Lelystad, geen gebruik meer maken van 

energie uit niet duurzame bronnen. Met al die windmolens 

binnen de gemeentegrenzen moet dat zo kunnen. ‘Inderdaad 

is wind de belangrijkste energiebron die bijdraagt aan het 

bereiken van onze duurzaamheidsdoelstelling’, beaamt 

Tetteroo. ‘Maar het is op dit moment onduidelijk of dat in de 

toekomst ook nog het geval is. De provincie Flevoland heeft 

met het vaststellen van een nieuwe beleidsregel gekozen voor 

een nieuw windmolenbeleid. De provincie wil minder molens, 

maar met behoud of zelfs uitbreiding van de productiecapa-

citeit. De huidige solitaire molens, met een hoogte van zo’n 

80 meter, zullen op den duur moeten verdwijnen. Zij zullen 

plaatsmaken voor 105 meter hoge molens met een grotere 

productiecapaciteit. Dat betekent dat deze molens verder uit 

elkaar komen te staan, geconcentreerd op een beperkt aantal 

locaties. Door deze beleidswijzing komt er naar verwachting 

voorlopig niet voldoende extra windenergie beschikbaar.’

Multi-fuel

Even een pas op de plaats voor windenergie, dat geldt niet 

voor het gebruik van alternatieve brandstoffen. Tetteroo: 

‘We onderzoeken de mogelijkheid om het gemeentelijke 

wagenpark op biobrandstof te laten rijden. In Lelystad kun je 

al biodiesel tanken, zowel in Almere als in onze gemeente zal 

zich een aardgastankstation vestigen. We willen dat er een 

multi-fueltankstation in Lelystad komt, we bekijken dit in het 

kader van de evaluatie van het  tankstationbeleid. Betekent 

wel dat er voldoende vraag moet zijn naar duurzamere 

brandstoffen dan aardolieproducten.’ Vanzelfsprekend kan de 

Patrick Tetteroo (CDA) is sinds begin september 2007 wethouder milieu van de gemeente Lelystad. Zijn 
ambities zijn duidelijk: ‘Volgens het milieubeleidsplan moet in 2015 de energie die in onze gemeente 
wordt gebruikt voor 80 procent afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Voor de nog langere termijn is 
de verwachting dat we naar 100 procent duurzaam zullen gaan.’ De gemeente Lelystad gaat in haar 
bedrijfsvoering bewust met energie om. ‘Je bent als overheid ongeloofwaardig als je dat niet doet.’

Op termijn alleen maar 

duurzame energie
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Stimuleren fi ets en openbaar vervoer

De gemeente Lelystad stimuleert haar bestuurders en medewerkers zoveel mogelijk gebruik te maken van de fi ets en het 

openbaar vervoer. Wethouder Tetteroo: ‘Bij mijn aantreden kreeg ik een fi ets aangeboden. Die heb ik niet aangenomen, ik 

had al een goed rijwiel. Het personeel krijgt geen autokostenvergoeding. We hebben ook geen dienstwagens voor de leden 

van het college. Verder zijn we erg zuinig met het verstrekken van parkeerontheffi ngen. Ook proberen we het langzame 

verkeer te stimuleren door verbetering van het hoofdfi etspadennetwerk in onze stad.’

Patrick Tetteroo

gemeente niemand verplichten in een bepaald soort auto te 

rijden. ‘Wat wij kunnen doen, is stimuleren, enthousiasmeren 

en coördineren. Samen met buurgemeenten en de provincie 

moeten we bondgenoten zoeken bij bijvoorbeeld de Kamer 

van Koophandel en autoleasebedrijven. Het bedrijfsleven 

heeft nu nog te weinig aandacht voor het gebruik van auto’s 

die op alternatieve brandstof rijden.’

Goedkope lening

Wat doet de gemeente Lelystad zélf om het milieu en het 

klimaat te ontlasten? ‘Het stadhuis is voorzien van bewe-

gingssensoren die de verlichting regelen’, noemt Tetteroo als 

voorbeeld. ‘Misschien een klein iets, maar elk stapje helpt. 

Verder gebruiken wij duurzame elektriciteit, opgewekt in 

de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar waar het huisvuil uit 

onze gemeente naar toe gaat.’ Om verontreiniging van het 

oppervlaktewater tegen te gaan, past de gemeente Lelystad 

duurzaam onkruidbeheer toe. In het openbaar groen wordt 

niet met chemische bestrijdingsmiddelen gespoten. Een 

ander voorbeeld is het steunen van particuliere huiseigenaren 

bij het treffen van energiebesparende maatregelen. ‘Dit 

speelt in de Atol- en Zuiderzeewijk’, legt Tetteroo uit. ‘In deze 

wijken is woningbouwvereniging Centrada een groot aantal 

woningen aan opknappen. De voor- en achterpuien worden 

vervangen door veel beter geïsoleerde gevels en de woningen 

krijgen een hoog rendement CV-installatie. In deze wijk loopt 

het huizenbezit van Centrada en dat van particulieren kris 

kras door elkaar. Om te stimuleren dat particuliere eigenaren 

meedoen aan de renovatie, kan de particuliere woningbezit-

ter voor ondermeer de energiebesparende aanpassingen 

een gunstige lening afsluiten. Het is de bedoeling dat de iets 

hogere maandlasten worden gecompenseerd door een lagere 

energierekening.’

Leefbaar

Voor Tetteroo is het vanzelfsprekend dat de gemeente 

Lelystad zich hard maakt voor een schoner milieu en 

maatregelen treft om de klimaatproblematiek aan te pakken. 

‘Bestond er nog niet zo lang geleden in wetenschappelijke 

kring nog onenigheid over de vraag of de klimaatverandering 

te wijten is aan menselijk 

handelen, nu is er nauwe-

lijks meer discussie over. 

Vanwege de smeltende 

poolkappen met zeespie-

gelstijging als gevolg, is 

het van belang iets te doen 

aan de opwarming van de 

aarde. Bovendien moeten 

we deze wereld in leefbare 

staat overdragen aan onze 

kinderen en kleinkinderen.’
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BAM Vastgoed

Pieter Hameetman werkt al 36 jaar bij BAM en is zich een 

jaar of twintig geleden gaan bezighouden met duurzaam 

bouwen, waaronder het ontwikkelen van energiezuinige 

concepten. ‘Een jaar of vier geleden vroeg de directie of ik het 

een ander wilde opschrijven. Dat is uitgemond in de toolkit 

duurzame woningbouw waarvan vorig jaar de tweede editie 

is verschenen. Ik verdiep me nu in energiebesparing en het 

gebruik van duurzame energie op gebiedsniveau. Verder zit ik 

in de innovatiewerkgroep van het Platform Energietransitie 

Gebouwde Omgeving (PEGO).’ Op advies van PEGO start het 

ministerie van VROM binnenkort met het verstrekken van 

subsidies, op basis van de Unieke Kansenregeling (UKR), voor 

80 voorbeeldprojecten. ‘In deze voorbeeldprojecten moeten 

bouwers, bouwmaterialenfabrikanten en toeleveranciers 

kennis en ervaring opdoen met energiezuinig bouwen en 

renoveren. Die kennis en ervaring hebben ze hard nodig, want 

VROM-minister Cramer wil dat de energieprestatiecoëffi cient 

(EPC) van nieuwe woningen in 2015 maximaal 0,4 bedraagt. 

Dit komt neer op een energiebesparing van 60 procent in 

vergelijking met de huidige nieuwbouwhuizen. In stappen 

gaan we naar woningen die niet alleen geen energie meer 

gebruiken, maar misschien zelfs leveren.’

Hefboomwerking

Waarom een subsidieregeling voor voorbeeldprojecten als 

de techniek voor energiezuinig bouwen en renoveren al 

ruimschoots voorhanden is? Hameetman: ‘Passiefhuizen, 

zoals Woningstichting GoedeStede en ook BAM zelf in Almere 

Poort gaan bouwen, zijn op dit moment nog 20 duizend euro 

per stuk duurder dan conventionele woningen. De voorbeeld-

projecten moeten uiteindelijk leiden tot grotere bouw- en 

renovatievolumes van energiezuinige huizen waardoor de 

BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, maakt zich sterk voor duurzaam en klimaatneutraal 
bouwen. Projectontwikkelaar Pieter Hameetman: ‘Door onze omvang kunnen wij meer investeren in 
innovatie dan kleine bedrijven. De ervaring die wij opdoen met duurzaam bouwen dragen wij graag 
uit. Dat past in onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

Het goede voorbeeld doet volgen
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Toolkit duurzame woningbouw

De Toolkit duurzame woningbouw verscheen voor het eerst in 2004, op initiatief van de Projectgroep duurzame energie 

projectontwikkeling woningbouw (DEPW). Deze groep van projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties, energie-

bedrijven en gemeenten streeft naar de toepassing van meer duurzame energie in woningbouwprojecten.

De Toolkit is een praktische handleiding voor project ontwikkelaars, woningbouwverenigingen, architecten  

en gemeenten. In de nieuwste editie is onder andere het  concept van het passiefhuis uitgewerkt.

Pieter Hameetman

kosten ervan zullen dalen.’ De subsidieregeling is bedoeld 

voor redelijk omvangrijke projecten van minimaal 50, maar 

het liefst 80 tot 100 woningen. In deze projecten moeten 

gemeenten, ontwikkelaars en technische adviesbureaus met 

elkaar samenwerken. De hefboomwerking die naar verwach-

ting van een project zal uitgaan, is een belangrijk criterium 

voor de toekenning van subsidie. Een andere subsidievoor-

waarde is dat de gemeente waar het project wordt uitgevoerd 

een actief klimaatbeleid voert, zoals Almere. Komen in eerste 

instantie alleen woningbouw- of woningrenovatieprojecten 

in aanmerking voor UKR-subsidie, in een later stadium wordt 

de regeling verbreed tot utiliteitsbouw en gebiedsontwikke-

ling.

Goede voorbeeld

Naar het oordeel van Hameetman wordt er nog te weinig 

aandacht besteed aan de toekomst van de energievoorzie-

ning op gebiedsniveau. ‘Met gebied bedoel ik een stadswijk 

met 1.000 tot 3.000 woningen en met scholen, winkelcentra 

en kantoren. Het beperken van de elektriciteits- en warmte-

vraag van huizen en andere gebouwen heeft consequenties 

voor de netwerken van nutsbedrijven. Hoe gaan we de 

nog resterende vraag naar energie invullen? In Flevoland 

zou dat bijvoorbeeld kunnen door energie die vrijkomt bij 

mestvergisting naar wijken te transporteren. Hetzelfde geldt 

voor de restwarmte van industrieën. Dat is beter dan aardgas 

gebruiken, de verbranding van aardgas levert een veel hogere 

temperatuur op dan nodig is voor het verwarmen van water 

dat door radiatoren stroomt.’ Hameetman verwacht dat er 

over 15 jaar geen nieuwe gasnetten meer worden aangelegd 

in Nederland. ‘Het duurt even voordat dit gemeengoed is, 

daar moeten we realistisch in zijn. Energiebedrijven laten zich 

niet zo maar hun netwerken afpakken. Zij moeten afwegin-

gen maken. Waarmee kunnen ze geld verdienen in deze tijd 

van energietransitie, de tweede na ruim dertig jaar. In de jaren 

70 van de vorige eeuw werden we geconfronteerd met de 

oliecrisis en is er fors geïsoleerd. Er was een breed draagvlak 

voor isolatiemaatregelen, iedereen deed mee. Nu zitten we 

weer in dezelfde situatie.’ Minister Cramer en gemeenten 

trekken hard aan energiebesparing en er is nog aarzeling 

bij projectontwikkelaars 

en bouwers, constateert 

Hameetman. ‘Grote bedrij-

ven, zoals BAM moeten het 

goede voorbeeld geven. Ik 

heb begrepen dat Philips 

wil dat een derde van zijn 

assortiment in 2012 ener-

giezuinig is. Ook dat is een 

prima ontwikkeling. Op een 

gegeven moment volgen 

kleinere bedrijven vanzelf.’
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Staatsbosbeheer Regio Oost

Als grootste natuurbeheerder van Nederland houdt 

Staatsbosbeheer goed in de gaten hoe het planten- en 

dierenleven in zijn terreinen zich ontwikkelt. Dat er iets 

aan de hand is met het klimaat, is duidelijk. ‘Er komen meer 

warmteminnende vogel- en insectensoorten naar Nederland. 

Voor soorten die van koelere omstandigheden houden, zoals 

het korhoen, wordt het lastiger om in ons land te overleven’, 

constateert Piet Winterman. Enige tijd geleden heeft 

Staatsbosbeheer een plan gepresenteerd voor het oplossen 

van de hoogwaterproblematiek die een gevolg kan zijn van 

de klimaatverandering. Dit plan, Lonkend Rivierenland, is 

onder de aandacht gebracht van politici in Den Haag. ‘Door 

de klimaatverandering ontstaat er eerder wateroverlast in 

Oost-Nederland dan aan zee. Zeespiegelrijzing in combinatie 

met een grotere afvoer van water in de rivieren leidt tot een 

toenemend overstromingsrisico in het achterland’, vertelt Piet 

Winterman. ‘In Lonkend Rivierenland adviseren wij dit risico te 

verkleinen door het maken van een extra rivierarm. Deze arm 

zou, vanaf de splitsing van de Rijn en het Pannerdens Kanaal, 

door de Rijnstrangen en het stroomgebied van de Linge 

moeten komen te lopen.’ Wat is er met Lonkend Rivierenland 

gebeurd? ‘Oh, het ligt ergens in een la’, antwoordt Winterman. 

‘Daar komt het wel weer uit als klimaatprobleem echt urgent 

wordt. Onze visie overstijgt de levensduur van meerdere 

kabinetten.’

Natte natuur

Winterman vindt het de hoogste tijd dat er bij ruimtelijke 

ingrepen meer rekening wordt gehouden met water. Door 

de uitbreiding van Almere te combineren met de aanleg van 

natte natuur is er volgens de regiodirecteur veel klimaatwinst 

te behalen. ‘Landbouwgronden zijn diep ontwaterd en klinken 

daardoor relatief snel in. Om dezelfde ontwateringsdiepte 

te behouden, is er steeds meer diesel nodig om steeds meer 

Milieu- en klimaatbewust handelen staat nog niet zo lang hoog op de agenda van Staatsbosbeheer. 
Piet Winterman, directeur Regio Oost: ‘In beginsel doen we als terreinbeheerder niets tegennatuurlijks, 
maar in de bedrijfsvoering kunnen we nog wel wat verbeteren.’

Terreinbeheerder met oog voor 

klimaat en milieu
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Piet Winterman

water weg te pompen. We 

pompen onszelf omlaag, dat 

systeem moeten we door-

breken.’ Staatbosbeheer 

heeft diverse terreintypen 

in beheer die het vermogen 

hebben grote hoeveelheden 

van het broeikasgas CO2 

vast te leggen, zoals 

bossen en levend hoogveen. 

Winterman: ‘Tot een jaar 

of tien geleden is er in een 

aantal decennia tijd veel bos bijgekomen in Nederland, onder 

andere in het kader van de Randstadgroenstructuur. De 

aanleg van nieuw bos stagneert op dit moment. Wanneer 

er volgroeid bos verloren gaat door stadsuitbreiding, zoals 

in Almere, moet dat op een grotere oppervlakte worden 

gecompenseerd. Daarmee bereik je dat het nieuwe, jonge bos 

de verdwenen CO2-opslagcapaciteit van het oude bos snel 

kan overnemen.’

Hout uit eigen bos 

Winterman houdt zich niet alleen bezig met visies en plannen. 

‘Door onze bedrijfsvoering aan te passen, kunnen we heel 

veel doen om het klimaat te ontlasten.’ Hij noemt een aantal 

voorbeelden. ‘Voor de verwarming van onze gebouwen 

gaan we gebruik maken van biobrandstof en zonne-energie. 

Trekkers en auto’s maken we geschikt voor biobrandstof. Op 

landelijk niveau speelt een Europese aanbesteding voor de 

aanschaf van 400 auto’s. In deze aanbesteding stellen we 

eisen voor de klimaatvriendelijkheid van de motoren.’ Voor 

een nieuw te bouwen schuur wordt hout uit de eigen bossen 

gebruikt. ‘Dat hout is duurder dan de bulk die uit Oost-Europa 

komt, maar uit energetisch oogpunt is het veel beter om 

hier bomen te oogsten en te verwerken. We moeten veel 

integraler naar dit soort zaken gaan kijken. Dat geldt ook voor 

ons terreinbeheer. Moeten we in de Weerribben echt elk jaar 

riet maaien terwijl dit product niet verhandelbaar is?’

Een deel van het snoei- en dunningshout van Staatsbosbeheer 

verdwijnt naar de biomassacentrales in Lelystad en Cuijk. 

Een ander deel gaat de terreinbeheerder verwerken tot 

houtpellets waarmee kachels in werkschuren kunnen 

worden gestookt. Het gebruik van resthout om energie op 

te wekken vindt Winterman prima, maar het uitsluitend 

voor dit doeleinde telen van bomen en andere gewassen  is 

naar zijn mening ‘levensgevaarlijk’. ‘De kans is groot dat alle 

remmen losgaan. Nu hebben we een gecontroleerd  systeem 

van landbouwproductie waarin het gebruik van bestrijdings-

middelen  en mest aan banden is gelegd. Ik ben bang dat in 

energieplantages andere regels zullen gelden.’

Tweezijdig kopiëren

Hoe bevorder je dat een vel papier optimaal wordt 

benut? Door een kopieerapparaat standaard op 

 ‘dubbelzijdig kopiëren’ in te stellen. Staatbosbeheer 

Regio Oost doet dit. Spaart papier (dus bos) en energie. 

Goed voor het klimaat!
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Hoeve Marant

Waarom overgestapt van de zorg voor koeien op die voor 

mensen? ‘We stonden voor een keuze. Of verder investeren in 

de veeteelt, of iets anders gaan doen. Twee jaar geleden heb-

ben mijn man en ik de knoop doorgehakt en zijn we plannen 

voor de omschakeling naar een groepsaccommodatie gaan 

uitwerken. Een keuze die is ingegeven door het feit dat deze 

streek veel heeft te bieden. Het landschap is afwisselend en 

er is een hoop te doen. Onze gasten zijn aangenaam verrast 

over hoe het hier is.’ Slaapkamers, groepsvertrekken, sanitaire 

voorzieningen en een professionele keuken zijn onderge-

bracht in de voormalige, voor de Noordoostpolder zo ken-

merkende landbouwschuur van Hoeve Marant. Oosterwijk: 

‘Voor en tijdens de ingrijpende verbouwing hebben we steeds 

bedacht hoe we het milieu en het klimaat zo min mogelijk 

kunnen belasten. Tegenover meerkosten van duurzame 

oplossingen staat een lager energiegebruik. Om erachter te 

komen of dat rendabel is, hebben we een energiescan laten 

uitvoeren. Zouden meer ondernemers moeten doen.’

IBA

Oosterwijk geeft voorbeelden van de energie- en waterbe-

sparende maatregelen. ‘In het hele pand zitten sensoren 

waarmee de verlichting wordt geregeld. Mensen zijn al gauw 

geneigd het licht in het toilet te laten branden als ze niet in 

hun eigen huis zijn. Het gebouw wordt verwarmd met een 

hoog rendement cv-ketel en is voorzien van HR+-glas en 

hoogwaardig isolatiemateriaal. De kranen zijn waterbe-

sparend, het afvalwater wordt gezuiverd in een individuele 

afvalwaterbehandelingsinstallatie (IBA). Verder is er geen 

agressieve verf toegepast, nemen we groene stroom af en 

Hoeve Marant in Kraggenburg is in 2006 omgevormd van melkveebedrijf tot 5-sterren 
groepsaccommodatie. De accommodatie is in 2007 onderscheiden met de (gouden) Green Key 2007, 
hét internationale keurmerk voor duurzaam ondernemen in de recreatiebranche. ‘Ik ben best trots op 
deze kwalifi catie’, zegt Marga Oosterwijk, mede-eigenaar van Hoeve Marant. ‘Maar ik vind het niet 
meer dan normaal dat je rekening houdt met het milieu.’

Onderscheiden met 

de gouden Green Key
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Geen raam, wel een daglichtspot

In een deel van de hal van Hoeve Marant zitten geen ramen en zijn er ook niet te maken. Zonder kunstlicht zou het hier 

aardedonker zijn. Toch niet. Vanaf een lichtkoepel op het dak loopt een lichtkoker van sterk refl ecterend materiaal naar het 

plafond van de raamloze ruimte. Speciaal glas zorgt voor een egale verdeling van het daglicht, alsof er een lamp brandt. 

De zonnespot doet het niet als het buiten donker is, maar verdient zichzelf wel snel terug.

Onderscheiden met 

de gouden Green Key

Marga Oosterwijk

gebruiken we milieuvriendelijk papier. We scheiden het afval, 

ook al is dat nog niet verplicht.’ De schuine daken van het ge-

bouw lijken geschikt voor zonnepanelen, maar die ontbreken. 

‘Zonnepanelen verstoren het karakter van de schuur te veel, 

vindt de gemeente. Bovendien zijn ze erg kostbaar.’

Handboek

Vanwaar de motivatie om zo intensief met het milieu bezig te 

zijn? Oosterwijk: ‘We zaten al op het spoor van maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen toen we nog koeien hadden. 

Maar eerlijk is eerlijk, ook het kostenaspect telt mee. Als 

je zuinig met energie en dus met het milieu omgaat, kost 

dat minder geld. En het is een soort sport, steeds weer iets 

nieuws bedenken dat milieu- en klimaatvriendelijk is. In 

2007 is die sport beloond met de gouden Green Key-status 

die we uiteraard proberen te behouden.’ Ze hoopt dat de 

overheid het kleine ondernemers makkelijker gaat maken zich 

met milieu- en klimaatmaatregelen bezig te houden. ‘Voor 

bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die deelnemen 

aan de Green Key is er een handboek beschikbaar waarin staat 

hoe je een en ander kunt aanpakken. Voor ondernemers in het 

MKB ontbreekt zo’n handleiding, zij moeten het vooral zelf 

uitvinden.’
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Woningstichting GoedeStede

De komende jaren moeten alle woningen in Nederland, net 

als al het geval is bij auto’s en witgoed, worden voorzien 

van een energielabel. Een label met categorie A betekent 

energiezuinig, G is een grote energieverspiller. ‘Het komt veel 

voor dat mensen met lage inkomens in goedkope huurwonin-

gen wonen die slecht geïsoleerd zijn’, zegt Kees Vlaanderen. ‘Je 

kunt je afvragen wat socialer is. Mensen in een duur huis met 

een laag energiegebruik laten wonen of omgekeerd. Ons ant-

woord op die vraag: we zetten hoog in op verlaging van het 

energiegebruik.’ GoedeStede bezit ongeveer 7.200 woningen 

in Almere. Omdat deze huizen nog niet zo heel oud zijn, valt 

hun energiegebruik relatief mee maar bij sommige kan het 

beter. Binnenkort start GoedeStede met de renovatie van 675 

woningen in Stedenwijk Noord. Vlaanderen: ‘Deze woningen, 

gebouwd in 1979 en 1980, hebben energielabel D. Dat gaan we 

verbeteren tot B. Tegelijkertijd verlengen we de levensduur 

van deze huizen met veertig tot vijftig jaar. We vinden dat ze 

moeten kunnen concurreren met nieuwbouwwoningen.’

Thermoskan

GoedeStede pakt de renovatie in Stedenwijk Noord rigoureus 

aan. ‘De bewoners klagen over schimmel en over het feit dat 

ze hun huis niet warm genoeg krijgen’, vertelt Vlaanderen. ‘En 

dat klopt. Deze woningen hebben een vochtig binnenklimaat 

en er lekt warmte naar buiten.’ Wat gaat GoedeStede aan 

deze problemen doen? ‘De vloeren worden geïsoleerd, de 

bakstenen buitenmuren worden afgebroken, er wordt 

isolatiemateriaal tegen de binnenmuren aangebracht en ver-

In de periode 2000 – 2006 zijn de huren met 15 procent gestegen en is de prijs van aardgas met maar 
liefst 68 procent omhoog gegaan. Het gevolg: de energieprijs is een substantieel onderdeel van de 
woonlasten geworden. ‘Wij vinden het belangrijk dat onze huurders betaalbaar kunnen blijven wonen. 
Naast de zorg voor milieu en klimaat een belangrijke reden om te streven naar een zo laag mogelijk 
energiegebruik in onze huurwoningen’ stelt Kees Vlaanderen, projectontwikkelaar vastgoed bij 
Woningstichting GoedeStede in Almere.

Op weg naar nul procent energiegebruik
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Op weg naar nul procent energiegebruik

Kees Vlaanderen

volgens komen er nieuwe buitenmuren in de Amsterdamse 

School-stijl.’ Nog voortvarender is de aanpak die GoedeStede 

kiest voor nieuwbouw in Almere Poort. ‘In deze wijk willen 

we minimaal 60 woningen neerzetten volgens het beginsel 

van de passiefhuistechnologie’, legt Vlaanderen uit. ‘Het 

energiegebruik in passiefhuizen is misschien niet helemaal 

nul, maar wel minimaal.’ Een passiefhuis verhoudt zich tot 

een “normale” woning als een thermoskan tot een glazen kan 

op een warmhoudplaatje. ‘Het geheim is perfecte isolatie in 

combinatie met een hoge kierdichtheid. Een warmtewisse-

laar zorgt ervoor dat vieze, naar buiten geblazen binnenlucht 

verse, naar binnen gezogen buitenlucht opwarmt. Het kleine 

beetje energie dat nog nodig is om het huis behaaglijk warm 

te houden wordt geleverd door een compact ventilatie- en 

verwarmingssysteem in combinatie met duurzame energie-

bronnen, zoals zonne-energie.’

Baksteencultuur

De passiefhuistechnologie is niet nieuw, maar on-

Nederlands. Volgens Vlaanderen dé reden waarom toepas-

sing ervan in ons land niet zo hard loopt. ‘Er is zo’n hoge 

isolatiewaarde nodig, dat al het isolatiemateriaal niet in 

een spouwmuur past. Dit betekent dat je geen gebruik kunt 

maken van een bakstenen buitenmuur, maar dat je het huis 

moet stuken. En dat past niet zo in onze baksteencultuur.’ Er 

is haast geboden om over dit esthetische probleem heen te 

stappen. ‘Over enkele decennia is er geen olie meer. En ook 

het aardgas raakt een keer op.’ Een lastig punt bij de bouw 

van passiefhuizen in Almere-Poort is de aansluiting op de 

stadsverwarming. Vlaanderen: ‘Passiefhuizen hebben geen 

stadsverwarming nodig. Maar de gemeente Almere heeft een 

contract met een energieleverancier afgesloten waarin staat 

dat die aansluiting verplicht is. Als je hem niet wil, moet je 

toch de aansluitkosten betalen.’ Voor de bouw van pas-

siefhuizen ontvangt GoedeStede subsidie van SenterNovem. 

‘De landelijke overheid doet genoeg om energiebesparing te 

stimuleren’, oordeelt Vlaanderen. ‘Lokale overheden zouden 

hun beleid wat kunnen aanpassen. De verkoopprijs van grond 

is vaak gerelateerd aan de prijs van de woning die er op komt 

te staan. Hoe duurder het huis, hoe meer je voor de grond 

moet betalen. Voor energiezuinige woningen die door de 

gebruikte materialen duurder zijn dan “normale” huizen, zou 

dit niet moeten gelden.’

Drijfveer

GoedeStede vindt het belangrijk om vernieuwend bezig te 

zijn. ‘Wat wij doen, is in het belang van onze bewoners. 

Wij hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om 

zowel aan hun portemonnee als aan hun toekomst te denken’, 

betoogt Vlaanderen. ‘Mensen komen in de problemen 

als ze hun huur en energierekening niet kunnen betalen. 

Wij moeten aan het werk om te voorkomen dat dit gebeurt. 

Wat onze bewoners er zelf van vinden? Dat hebben we 

uitgezocht. Bij de re-

novatie in Stedewijk 

Noord hebben we de 

medewerking van 

de bewoners keihard 

nodig. Zij zullen 

lange tijd last hebben 

van de werkzaamhe-

den. Maar ze hebben 

het er voor over. Hun 

huizen worden beter, 

de energiekosten 

gaan omlaag en wij 

verhogen de huur 

niet.’
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Melkveebedrijf Siebenga

‘Waarom ik dit doe? Uit interesse voor het milieu. Maar ik 

heb niet zoiets van “het moet allemaal groen”. Ik ben en blijf 

ondernemer dus het moet wel renderen.’ Meine Siebenga, 

veehouder met 140 melkkoeien, is een nuchter mens. De 

windmolen op zijn land 

is zijn eigendom en is pas 

gerenoveerd. ‘Hij gaat 

nog wel een jaar of vijftien 

mee. Het voordeel van 

een molen is dat hij het 

doet of niet doet, ik hoef 

er niet voor te werken. 

De wind regelt alles.’ De 

elektriciteit die de molen 

produceert, stroomt 

in het Nuon-netwerk. 

Siebenga is tevreden over 

de opbrengst.

Covergisting

In 2006 heeft Siebenga een covergistingsinstallatie in gebruik 

genomen. In deze installatie zetten bacteriën koemest en 

plantaardig materiaal om in methaangas en een mineraalrijk 

eindproduct. Het methaangas wordt verbrand in een turbine 

die elektriciteit opwekt. ‘Goed voor het klimaat. Methaan 

draagt veel sterker bij aan het broeikaseffect dan CO2’. De 

geproduceerde stroom gaat naar Nuon. Een deel van het eind-

product brengt Siebenga op zijn land. ‘Het blijkt een prima 

meststof te zijn. Gewassen hoeven minder hun best te doen 

mineralen op te nemen dan wanneer je drijfmest gebruikt. 

Ik hoef veel minder kunstmest toe te passen, misschien kan 

het op den duur zelf zonder.’ De covergister doet het niet altijd 

en dat is lastig. ‘De bacteriën zijn erg gevoelig voor wat ze te 

eten krijgen. Het plantaardig materiaal dat ik aankoop, blijkt 

niet altijd in de smaak te vallen. Het kost dan moeite om het 

systeem weer aan de praat te krijgen.’ Over het rendement 

is Siebenga matig tevreden. ‘De prijs van het materiaal dat ik 

Naast melk produceert veeteeltbedrijf Siebenga, in het buitengebied van Lelystad, elektriciteit. 
Opgewekt door een windmolen en, sinds een jaar, een covergistingsinstallatie.

Groene stroom uit wind en mest
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Groene stroom uit wind en mest

Meine Siebenga

aan de mest toevoeg, zoals maïs en andere graan, stijgt de 

laatste tijd snel.’

Zonne-energie

Twintig procent van de warmte die vrijkomt bij het verbran-

den van het biogas zorgt voor het op de juiste temperatuur 

houden van de vergister. ‘Met de rest kunnen we hier helaas 

niet veel doen’, zegt Siebenga. Hij zou graag zonnecollectoren 

op de daken van zijn schuren plaatsen. ‘Ben ik al eens mee 

bezig geweest, maar het was te kostbaar. Als de overheid 

duurzame energie werkelijk serieus neemt, moet zij er veel 

meer subsidie voor beschikbaar stellen.’
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VS Apple Industries

Vlakbij het dorp Marknesse in de Noordoostpolder staan de 

productiehallen van VS Apple Industries. Het bedrijf ligt in een 

toepasselijke omgeving, midden tussen de boomgaarden. 

VS Apple Industries is 15 jaar geleden opgericht en verwerkt 

jaarlijks zo’n 15 miljoen kilo appels tot partjes, schijfjes, moes, 

puree en tal van andere producten. De vestiging in Marknesse 

levert vooral aan industriële bakkerijen en de zuivelindustrie, 

die in het Zuid-Hollandse Barendrecht aan ambachtelijke 

ondernemingen zoals banketbakkers en salademakers. De 

appels die VS Apple Industries verwerkt, hebben hagelplekken 

of andere kwetsuren waardoor ze niet meer geschikt zijn 

om direct in te happen. Verder is het prima fruit. De appels 

worden in z’n geheel gebruikt, alleen de steeltjes en pitten 

niet. Is de hoeveelheid vast afval dus klein, dat geldt niet 

voor afvalwater. In het productieproces wordt veel water 

gebruikt voor het spoelen van appeldelen, dat vol met suikers 

de productiehallen verlaat. In feite is het verdund appelsap. 

‘Op dit moment zuiveren we het afvalwater met behulp van 

membramen, een dure manier’, vertelt directeur De Vente. 

‘We willen de waterzuivering anders gaan aanpakken, met 

behulp van micro-organismen. Het grote  voordeel van die 

methode is dat er methaangas vrijkomt dat we kunnen 

gebruiken voor het verwarmen van appelschillen die dienen 

als grondstof voor appelstroop. De ketels met schillen stoken 

we nu met aardgas.’

Methaan

Hogeschool Van Hall Larenstein, vestiging Leeuwarden, levert 

de kennis voor de energieproducerende afvalwaterzuivering. 

Docent afvalwatertechniek Leo Groendijk begeleidt het project  

Appelverwerker VS Apple Industries B.V. gaat vooral zuinig om met grondstoffen, energie en water om 
kosten te besparen en niet zozeer omdat het beter is voor het klimaat. ‘De concurrentie is groot, dus 
moeten onze producten scherp geprijsd zijn. Daar ben ik eerlijk in, ik maak het niet mooier dan het is’, 
zegt directeur Jan de Vente. ‘Maar omdat duurzaamheid en kostenbesparing vaak hand in hand gaan, 
snijdt het mes aan twee kanten. Zoals bij het  winnen van energie uit afvalwater.’

Energie uit afvalwater
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Bacteriën zorgen voor forse besparing aardgasgebruik

De vestiging van VS Apple Industries in Marknesse gebruikt ongeveer 1.500 m3 aardgas per week. Naar verwachting zal de 

anaerobe zuivering van het suikerrijke afvalwater 200 m3 methaangas per dag opleveren. Een theoretische besparing in het 

aardgasgebruik van maar liefst 93 procent.

Jan de Vente

en licht het toe. 

‘Het winnen 

van energie 

uit suikerrijk 

afvalwater is 

al gebruikelijk 

bij andere 

voedingsmidde-

lenindustrieën, 

zoals bierbrouwerijen en aardappelverwerkers. In een zuur-

stofl oze omgeving zetten anaerobe bacteriën suikers om in 

methaan en koolzuurgas. Methaan is geschikt als brandstof. 

In het geval van VS Apple Industries om ketels te verwarmen, 

bij andere bedrijven om elektriciteit op te wekken. Methaan 

stoken om te verwarmen is een directe toepassing met een 

hoog rendement. Drijf je er elektriciteitsturbines mee aan, 

dan treedt er veel verlies op. Je bent nu selfsupporting bezig 

en niet afhankelijk van eventuele subsidie op zelfgemaakte 

stroom.’ Na de anaerobe zuivering komt het afvalwater in een 

tank waar het wordt belucht. In een zuurstofrijke omgeving 

breken aerobe bacteriën de nog resterende vervuiling af. ‘Na 

deze tweede zuiveringstrap is het water schoon en geschikt 

voor hergebruik’, zegt VS Apple-directeur De Vente. ‘Ook nu al 

gebruiken we tachtig procent van het gezuiverde afvalwater, 

voor de irrigatie van de boomgaarden en voor het transport 

van appels en het schoonspuiten van de hallen.’

Van Hall Larenstein buigt zich niet alleen over de zuivering van 

afvalwater. Het opleidingsinstituut heeft, in samenwerking 

met Harry van Dalfsen van CEPAration Liquid, ook een manier 

bedacht voor het opnieuw toepassen van spoelwater dat VS 

Apple Industries gebruikt om verkleuring van appelstukjes 

te voorkomen. Groendijk: ‘Dit spoelwater bevat citroenzuur 

en ascorbinezuur (vitamine C), dure stoffen waarvan het 

zonde is om ze na één keer spoelen weg te gooien. Haal je de 

appelresten uit het gebruikte spoelwater, dan kun je het vaker 

toepassen.’

Toekomst

Directeur De Vente van VS Apple Industries is erg te spreken 

over de samenwerking met Van Hall Larenstein. ‘Dat zou 

vaker moeten gebeuren, bedrijven en kennisinstellingen 

kunnen veel van elkaar leren. Voor dit project krijgen we 

subsidie van de overheid, te weten SenterNovem en de 

provincie Flevoland. Hun bijdragen dekken de kosten van het 

haalbaarheidsonderzoek.’

Onderneemt VS Apple Industries verder nog activiteiten om 

het klimaat zoveel mogelijk te ontlasten? De Vente: ‘Ik heb 

in het verleden geprobeerd toestemming te krijgen voor 

het plaatsen van een windturbine bij ons bedrijf. Dat is niet 

gelukt, de gemeente Noordoostpolder werkt er niet aan mee. 

De schuine daken van onze productiehallen lijken uitstekend 

geschikt voor zonnecellen. De terugverdientijd van die 

investering is nu nog te lang om het gebruik van zonne-ener-

gie rendabel te maken. Kijkend naar de ontwikkeling van de 

energieprijzen, zou dat op een gegeven moment best anders 

kunnen liggen.’
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ACRRES

Het goede voorbeeld

Mede op initiatief van de provincie Flevoland zijn Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Animal 
Science Group (ASG), beide onderdeel van Wageningen Universiteit (WUR), gestart met het Application 
Centre for Renewable RESources (ACRRES). Projectmanager Chris de Visser: ‘Hier, in het buitengebied 
van de gemeente Lelystad, heeft Wageningen Universiteit 1.200 hectare grond in beheer waar van 
alles en nog wat gaat gebeuren op het gebied van duurzame energie, uiteenlopend van het exploiteren 
van een vergistingsinstallatie en het testen van windturbines en andere prototypen van duurzame 
energieproducten tot het informeren van het publiek .’

ACRRES, Toepassingscentrum Duurzame Energie & 

Grondstoffen, moet het kloppend hart worden van innovatie 

en onderzoek. Het uiteindelijke doel: een grotere onafhan-

kelijkheid van fossiele brandstoffen. ‘En minder uitstoot van 

broeikasgassen’, vult projectmanager De Visser aan. ‘Niet 

alle plantaardige alternatieven voor aardolie zorgen voor 

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Voor de 

teelt van planten is immers kunstmest nodig en het land 

wordt met machines bewerkt. Ook dat kost energie. De kunst 

is dus om de vermindering van de broeikasgasemissie zo groot 

mogelijk te maken. In het recente verleden zijn er twijfels 

geuit over de reductie die je met biodiesel kunt bereiken. 

Een voorbeeld is palmolie. Oliepalmen worden geteeld op 

veengronden die steeds dieper worden ontwaterd. Het 

droogvallende veen, plantaardig materiaal, verteert. Bij deze 

vertering komen broeikasgassen als CO2 vrij.’ ACRRES houdt 

zich niet alleen bezig met onderzoek naar en ontwikkeling 

van duurzame energiedragers. ‘We zijn ook op zoek naar 

plantaardige grondstoffen die aardolieproducten kunnen 

vervangen. Een voorbeeld is oregano. De olie uit deze plant 

doodt bacteriën en kan, toegevoegd aan voer, voorkomen dat 

dieren ziek worden. Antibiotica in diervoeder verwerken mag 

niet meer, chemische vervangers van antibiotica worden uit 

aardolie gemaakt. Mogelijk gaan we ons ook bezighouden 

met duurzame  bouwmaterialen. Met planten kun je op dit 

gebied heel veel bereiken.’ 
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Chris de Visser

Mix

‘De olieprijs is nog steeds te laag’, meent De Visser. ‘Het 

ontwikkelen van alternatieven neemt pas echt een vlucht als 

de economische noodzaak groot is. Op zich niets mis mee, 

zo’n drijfveer. Het is mooi dat de provincie Flevoland en de 

gemeente Lelystad ons centrum een warm hart toedragen. 

Overheden moeten meewerken aan dit soort initiatieven, 

anders krijg je ze niet van de grond.’ ACRRES legt zich toe op 

het ontwikkelen en onderzoeken van een mix vervangers 

van fossiele brandstoffen. ‘Alleen biomassa toepassen is 

te beperkt, al vinden boeren het prachtig omdat de prijs 

van landbouwproducten erdoor stijgt. Maar de teelt van 

energiegewassen kost veel ruimte en kan, vooral in ontwikke-

lingslanden, ten koste gaan van de natuur en dat moet beslist 

worden voorkomen. Ook is er veel water nodig voor het telen 

van gewassen voor energiedoeleinden. Ik verwacht niet dat 

de teelt van dit soort gewassen leidt tot een toenemend 

gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De kosten 

moeten immers zo laag mogelijk zijn om de productie van 

biomassa rendabel te maken. Bovendien komt er een certifi -

ceringssysteem voor biomassa dat niet-duurzame productie 

onaantrekkelijk maakt. De markt moet op die manier ook 

een regulerende werking krijgen en in de richting van echt 

duurzame alternatieven worden gestuurd’

Op de terreinen van PPO en ASG vindt niet alleen landbouw-

productie plaats, er staan ook windturbines die ervoor zorgen 

dat de onderzoeksinstituten meer elektriciteit leveren dan ze 

gebruiken. Keren de subsidies voor zonnecollectoren terug, 

dan zal ACRRES zeker overwegen om schuurdaken van deze 

“klimaatneutrale elektriciteitscentrales” te voorzien.

Educatie

Als centrum dat het gebruik van duurzame energie en grond-

stoffen bevordert, wil ACRRES het goede voorbeeld geven. 

De Visser: ‘Onze uitstoot van CO2 gaan we minimaliseren. 

Onder andere door gebruik te maken van een biovergistings-

installatie. Dierlijke mest en maïs worden in deze installatie 

omgezet in methaangas en warmte. Met het gas kun je 

elektriciteit opwekken, je kunt het ook in het aardgasnet 

pompen. De vrijkomende warmte willen we leveren aan een 

viskweker. We zijn in onderhandeling met een bedrijf uit Urk 

om zich op ons terrein vestigen.’ Biovergisting is in opkomst, 

steeds meer boeren pakken het op. Een goede ontwikkeling, 

vindt de Visser. ‘Hoe korter je mest opslaat en hoe sneller je het 

vergist, hoe minder broeikasgassen als methaan en lachgas er 

in de atmosfeer terecht komen. Het toevoegen van maïs of an-

der plantaardig materiaal is nodig om energie te produceren. 

In mest zelf zit niet meer zoveel energie.’ Het is de bedoeling 

dat ACRRES intensief samenwerkt met het bedrijfsleven. ‘Dat 

doen we ook’, zegt de Visser ‘Dat is het mooie van deze plek, 

we hebben de ruimte om te experimenteren. Wat hier gebeurt, 

laten we zien aan het grote publiek. We gaan hier onder andere 

scholieren ontvangen. Bij de jeugd moet een urgentiegevoel 

voor energiebesparing en emissiebeperking ontstaan.’

Proeftuin voor windmolens

De provincie Flevoland wil de productie van windenergie langzaam maar zeker concentreren op een beperkt aantal locaties. 

Nu staan de windturbines, met uitzondering van de Noordoostpolder, her en der verspreid in het landschap. 

In de beoogde windmolenconcentratiegebieden moeten ook mínder turbines komen. Dat kan, want de nieuwste generaties 

molens produceren per stuk meer energie dan hun voorgangers. Windmolenfabrikanten kunnen hun nieuwste turbines 

uittesten op het terrein van ACRRES. Daar zijn ze blij mee, want het is het moeilijk een plek te vinden waar dit mogelijk is.
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Dubbel-Op

Pannenkoekenrestaurant Dubbel-Op bestaat 15 jaar en 

bevindt zich op een steenworpafstand van het centrum van 

Lelystad. ‘Een prima locatie’, is de ervaring van mede-eigenaar 

Irma van der Mee. ‘Het restaurant is goed bereikbaar met 

auto, fi ets en openbaar vervoer.’ Tot twee jaar geleden 

serveerde Dubbel-Op pannenkoeken met speciaal beleg, 

tot kip tandoori aan toe. ‘Het werd tijd voor verandering. Wij 

waren het eerste pannenkoekenrestaurant in Flevoland, 

nu zijn er veertien die allemaal zo’n beetje hetzelfde doen.’ 

Dubbel-Op wilde zich blijven onderscheiden en heeft het over 

een andere boeg gegooid. De gasten stellen nu zelf hun pan-

nenkoek samen. Het door hen gewenste beleg wordt bij de 

balie met het beslag meegebakken. Voor een vaste prijs mag 

iedereen zoveel eten als hij of zij wil. ‘We besparen veel energie 

door deze aanpak. Ons inkoopbeleid is veranderd, zodat we 

een aantal vriezers en koelkasten de deur uit hebben kunnen 

doen. Werkten we voorheen met elf magnetrons, nu staan er 

nog maar drie die we sporadisch gebruiken’.

CV-ketel

Tegelijkertijd met de aanpassing van de restaurantformule 

zijn de openingtijden van Dubbel-Op gewijzigd. ‘Eerst gingen 

we om half twaalf ’s ochtends open. We hebben dat verlaat 

tot half vijf ’s middags’, vertelt Van der Mee. ‘Korter open 

zijn, betekent minder energie gebruiken’ De nieuwe formule 

zorgt ook voor minder afval. ‘Er is nu maar één afvalcontainer 

per week vol, in plaats van drie. Scheelt toch mooi 2.600 

liter.’ Dubbel-Op hangt vol met spaarlampen. ‘Behalve dat 

spaarlampen veel minder energie gebruiken dan ouderwetse 

gloeilampen, zijn ze erg praktisch omdat ze langer meegaan.’ 

Het liefst vervangt Van der Mee de niet zo zuinige CV-ketel die 

net zo oud is als het restaurant, maar daar wacht ze nog even 

mee. ‘De kans is groot dat wij hier weg moeten. De gemeente 

wil op deze plek zorgappartementen bouwen. Zolang de 

toekomst onzeker is, stellen we grote investeringen uit.’

De formule veranderen om meer klanten te trekken, met als onvoorzien neveneffect energie- en 
afvalbesparing. Het overkwam Pannenkoekenrestaurant Dubbel-Op in Lelystad.

Méér gasten, mìnder energie en afval
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Van elkaar leren

Irma van der Mee is voorzitter van Koninklijk Horeca 

Nederland, afdeling Lelystad, en ontmoet vanuit deze 

functie regelmatig collega’s. ‘Voor ondernemers is 

netwerken belangrijk. Door met elkaar te praten over 

de dingen die je doet, breng je elkaar op ideeën en leer je 

van elkaar. Ook om energie te besparen.’

Irma van der Mee

Bedrijfsfi losofi e

Zorgvuldig omgaan met de leefomgeving past goed in de 

bedrijfsfi losofi e van Dubbel-Op. Van der Mee: ‘We steunen 

goede doelen, zoals het adopteren van zeehonden. Verder zijn 

we erg actief in de Stichting tegen Zinloos Geweld.   Het idee 

van de stoeptegel met het lieveheersbeestje komt bij ons van-

daan.’ Dubbel-Op adverteert niet, mond-tot-mondreclame 

doet zijn werk. Ook profi leert het pannenkoekenrestaurant 

zich naar de klanten toe niet als “milieuvriendelijk”.
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Nuon

‘Nuon wil en moet aansluiting zoeken bij de maatschappelijke 

agenda. Op drie niveaus, productie, klanten en eigen bedrijf, 

is energiebesparing een belangrijk thema. We vertellen onze 

klanten dat het verstandig is bewust om te gaan met energie. 

Om onze woorden kracht bij te zetten, moeten we zelf 

het goede voorbeeld geven,’ zegt Schuurs. ‘Het is nog geen 

formeel beleid om als Nuon-organisatie klimaatneutraal te 

opereren, maar daar gaan we wel naar toe.’ Hij verwacht dat 

er in Nederland binnen twee generaties geen gebruik meer 

wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. ‘Over 10 tot 20 

jaar begint olie schaars te worden, over 25 tot 30 jaar heeft 

Nederland geen eigen aardgas meer. Dan zijn we aangewezen 

op andere leveranciers, zoals Rusland.’ Steenkool is er nog 

wel in overvloed, voor honderden jaren. ‘De problemen van 

steenkool zijn bekend, het is geen schone brandstof. Met 

moderne technieken, zoals vergassing, is een deel van de mi-

lieubezwaren weg te nemen. De bij verbranding vrijkomende 

CO2 is op te slaan. Maar de opslagcapaciteit is eindig, het is 

geen duurzame oplossing. Net als kernenergie is CO2-opslag 

een transitietechnologie. Beide zijn niet duurzaam.’

Decentraal

Schuurs verwacht dat de energievoorziening zich op den 

duur ontwikkelt van het huidige overwegend centrale naar 

een decentraal model. ‘We zitten feitelijk al honderd jaar 

in dezelfde structuur, grote elektriciteitscentrales die via 

relatief eenvoudige netwerken met eindgebruikers zijn 

verbonden. In de toekomst zal decentrale opwekking van 

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd, een energieproducent en -leverancier die zich sterk maakt 
voor energiebesparing. Ruud Schuurs, directeur maatschappelijk verantwoord ondernemen 
van Nuon, hoort het vaker. ‘Wij verkopen niet alleen energie, maar ook adviezen, producten en 
diensten voor energiebesparing. Wij zijn bijvoorbeeld de grootste Nederlandse leverancier van 
hoogrendementsketels, onder meer via ons dochterbedrijf Feenstra.’ Nuon heeft maatschappelijk 
verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan.

Hogere energieprijs 

voorwaarde voor 

innovatie en transitie
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Jongeren opgeleid tot energieadviseur

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat niet alleen over duurzame energie, maar ook over mensen. Nuon investeert 

in de opleiding van 300 werkloze jongeren. Een aantal van hen is nu energieadviseur en bezoekt deur aan deur bewoners van 

corporatiewoningen in Amsterdam. Een doeltreffende manier om huurders te bereiken en hen te wijzen op het feit dat zij 

fl ink energie - en dus kosten - kunnen besparen.

Ruud Schuurs

energie, uit zon, wind en aardwarmte, door of in de buurt 

van eindgebruikers de maatstaf zijn. Iemand die energie over 

heeft, kan dit straks eenvoudig aan zijn buurman leveren. 

Centrale energieopwekkers zijn vooral nog nodig als basis of 

achterwacht. Een mooi voorbeeld is het Zoneiland in Almere 

dat samen met de restwarmte uit de elektriciteitscentrale 

in Diemen bijdraagt aan een duurzame energievoorziening 

in Almere.’ Met technologie is veel te bereiken, stelt Schuurs. 

Wel is er geld nodig om die technologie verder te ontwikkelen. 

‘Of de ontwikkelingskosten worden gedekt uit winsten of 

uit belastingen op energie, maakt niet zoveel uit. Een deel 

van de energieprijs zal hoe dan ook moeten worden gebruikt 

om innovatie en transitie mogelijk te maken. Er is berekend 

dat de energie die uit één vat olie komt, overeenkomt met 20 

duizend manuren werk. Als een vat olie binnenkort 100 dollar 

kost, is dat verhoudingsgewijs nog steeds goedkoop. In dat 

licht is het wonderlijk dat veel partijen vinden dat energie 

goedkoop moet zijn. In mijn ogen staat dat haaks op de 

noodzaak energie als waardevol en schaars product te gaan 

zien.’

Duwtje in de goede richting

Om haar energiebesparingsdoelen te halen, is de overheid 

volledig afhankelijk van het gedrag van de consument. En 

dat is lastig, is de ervaring van Schuurs. ‘We hebben een proef 

gedaan met het aanbieden van een energiebesparingspakket 

met onder andere spaarlampen. De terugverdientijd was zes 

maanden. Tegen kostprijs wilde vrijwel niemand dit pakket 

afnemen. Zelfs bij een gratis aanbod was slechts drie procent 

geïnteresseerd! Energie speelt nog steeds geen belangrijke 

rol in het denken van mensen. Energiebedrijven hebben heel 

lang hun best gedaan onzichtbaar te blijven. Het enige wat 

telde - en daar zijn we zonder meer goed in - was de leve-

ringszekerheid. Een gemiddeld huishouden kan makkelijk 20 

tot 30 procent besparen op het energiegebruik. Je moet dan 

wel willen investeren. Een relatief dure spaarlamp verdient 

zich na verloop van tijd terug, en zo denken mensen niet. Ze 

kijken in hun portemonnee en als het geld er niet is, gebeurt 

het niet.’ Mensen hebben een duwtje in de rug nodig, vindt 

Schuurs. ‘Wij proberen de drempel naar energiebesparing te 

verlagen. Zo leveren we nu spaarlampen aan onze klanten die 

ze pas hoeven te betalen als deze lampen hun geld hebben 

opgebracht. Ook de over-

heid moet een duwtje in de 

goede richting geven. Het 

energielabel dat straks aan 

een huis komt te hangen, 

moet niet vrijblijvend 

zijn. Het moet leiden tot 

verbetering, bijvoorbeeld 

door te bepalen dat iemand 

energiebesparingsmaatre-

gelen moet treffen alvorens 

hij zijn huis kan verkopen.’

Hogere energieprijs 

voorwaarde voor 

innovatie en transitie
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Gemeente Zeewolde

De eerste 400 woningen in de Polderwijk zijn opgeleverd. 

‘Net als de huizen die later worden gebouwd, hebben ze 

geen aansluiting op het aardgasnet’, legt De Vries uit. 

‘Verwarming van leefruimte en tapwater vindt plaats met 

warm water dat met een temperatuur van 80 graden Celcius 

de woning binnenkomt en deze, afgekoeld tot 40 graden, 

weer verlaat. Het warme water komt van een gas-

turbine aan de rand van de wijk die elektriciteit opwekt. 

De elektriciteit gaat niet naar de Polderwijk, maar stroomt 

in het openbare net.’ De gasturbine wordt nu nog gestookt 

met aardgas, maar in de nabije toekomst zal dit gebeuren 

met een mengsel van aardgas en biogas. Het biogas 

(“ poldergas”) zal, uit een nog te bouwen mestvergistings-

installatie, bij een veehouder in de directe omgeving 

vandaan komen.

Niet duurder

‘De politiek heeft ingestemd met een CO2-reductie van 25 

procent in de Polderwijk’, vertelt De Vries. ‘Een reductie 

van 100 procent door alleen maar biogas te gebruiken, 

bleek te kostbaar. Uitgangspunt van dit project is dat de 

bewoners niet duurder uit mogen zijn dan wanneer hun huis 

zou zijn uitgerust met een op aardgas gestookte CV-ketel.’ 

De gemeente heeft de levering van warm water aan de 

Polderwijk uitbesteed aan Essent. Essent moet ervoor 

zorgen dat een agrariër bereid is een biovergistingsinstallatie 

aan te schaffen en te exploiteren. De Vries: ‘Dat gaat lukken. 

Er is een veehouder die dit wil. Een en ander bevindt zich in 

de fase van het aanvragen en verstrekken van vergunningen.’

Groene stroom

De gemeente Zeewolde streeft niet bewust naar volledige 

In de Polderwijk in Zeewolde ontvangen straks 3.000 woningen warmte die voor een deel is opgewekt 
met duurzaam biogas, afkomstig uit een mestvergistingsinstallatie. ‘Door deze voorziening produceert 
de Polderwijk 25 procent minder CO2-uitstoot dan een “gewone”, even grote woonwijk’, zegt John de 
Vries, beleidsmedewerker milieu en natuur van de gemeente Zeewolde.

Poldergas verdrijft aardgas
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Poldergas verdrijft aardgas

 John de Vries

klimaatneutraliteit. De Vries: ‘Maar er staan hier zoveel 

windmolens dat ik vermoed dat de CO2-uitstoot in onze 

gemeente ruimschoots wordt gecompenseerd door de opwek-

king van windenergie. Natuurlijk is dit in eerste instantie de 

verdienste van de eigenaren van de molens, maar de ge meente 

heeft de plaatsing ervan wel planologisch mogelijk gemaakt.’ 

Als onderdeel van haar klimaatbeleid onderzoekt de gemeente 

Zeewolde hoeveel energie zij gebruikt in ge bouwen, de open-

bare ruimte en sportvoorzieningen. ‘We willen overstappen op 

groene stroom, bijvoorbeeld afkomstig van de Huisvuilcentrale 

in Alkmaar die het afval uit Zeewolde verwerkt.’

Energiescan voor nieuwe bedrijven

Bedrijven die zich in Zeewolde willen vestigen, kunnen 

op kosten van de gemeente een energiescan laten 

uitvoeren op de locatie waar ze vertrekken. De scan 

is voorzien van een advies om energie te besparen en 

duurzame bouwmaterialen toe te passen. Deze service 

komt voort uit het gemeentelijk klimaatbeleid.
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Rabobank Almere en Rabobank Lelystad

De Rabo-klimaathypotheek levert gedurende 10 jaar een rente-

voordeel op van 1 procent bij aankoop van een nieuwbouwwo-

ning met een energieprestatiecoëffi ciënt (EPC) van maximaal 

0,7. Ook voor een verbouwing kan een klimaat hypotheek 

worden afgesloten als de woning twee  energielabelklassen be-

ter gaat scoren (bijvoorbeeld van E naar C). Is er veel belangstel-

ling voor de klimaathypotheek?  ‘Het begin is er. In Almere gaat 

deze hypotheekvorm goed lopen als er weer nieuwe huizen 

worden gebouwd’, zegt Bas Groen, directeur retail Rabobank 

Almere. ‘Als plaatselijke bank doen we meer dan het aanbieden 

van dit landelijke product. Zo draaien we mee in de Arena 

Almere Duurzaam. In de Arena zoeken overheid, bedrijven 

en maatschappelijke organisaties naar innovatieve  mogelijk-

heden om de toekomst van Almere een duurzaam karakter 

te geven. Onze rol in de Arena is bijvoorbeeld het aandragen 

van mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te 

koppelen aan bepaalde vormen van fi nanciering.’

Windwall

Een initiatief dat op enthousiaste steun van Rabobank 

Almere heeft kunnen rekenen, is de Windwall (liggende 

windmolen) die geplaatst is op het dak van het Helen 

Parkhurst College. Groen: ‘Dit apparaat levert niet zo heel 

veel energie, maar er gaat een educatieve werking vanuit. 

Niet alleen binnen de school - leerlingen houden bij wat de 

Windwall oplevert -, maar ook daarbuiten. Het is goed om te 

laten zien dat windenergie in de gebouwde omgeving bruik-

baar is en niet alleen iets is voor het landelijk gebied.’ In het 

eigen kantoorgebouw gaat Rabobank Almere zo zorgvuldig 

mogelijk om met energie. ‘De verlichting is individueel te 

regelen en voorzien van tijdschakelaars. Vergeet je het licht 

in je kamer uit te doen, dan gaan de lampen na verloop van 

tijd automatisch uit. Verder proberen we zo min mogelijk 

te printen en hebben we het aantal leaseauto’s tot een 

minimum teruggebracht. We zitten naast het station. Als je 

Rabobank Nederland heeft de klimaathypotheek in de markt gezet, de lokale Rabobanken varen hun 
eigen koers op het gebied van maatschappelijk verantwoord en klimaatbewust ondernemen. Zo ook 
Rabobank Almere en Rabobank Flevoland.

Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen is gewoon
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Bas Groen en Douglas Brouwers

met de trein naar je werk kunt komen, krijg je geen plek in de 

parkeergarage.’ Eigenlijk zou Rabobank Almere volgens een 

advies van Rabobank Nederland een coördinator maat-

schappelijk verantwoord ondernemen moeten hebben, 

maar heeft daar bewust van afgezien. ‘Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen moet de dagelijkse praktijk zijn’, 

zegt Groen. ‘Ik vind dat iederéén zich met people, planet en 

profi t moet bezighouden. We moeten geld verdienen, maar 

op een duurzame manier. En dat kan prima.’

Fonds

Rabobank Flevoland is gevestigd in Lelystad. Directeur 

Douglas Brouwers vindt het belangrijk dat maatschappelijk 

verantwoord ondernemen “tussen de oren van medewerkers 

en klanten komt”. ‘Als Rabobank bieden we energie- en 

klimaatbewuste producten aan, onze medewerkers moeten 

weten waaróm deze producten er zijn. Dan kunnen ze 

dat ook aan de klanten uitleggen, overigens niet met de 

bedoeling hun iets op te dringen. Bij het verlenen van grote 

kredieten brengen wij het milieu ter sprake, we vinden het 

noodzakelijk dat klanten zich aan milieuvoorschriften hou-

den. We fi nancieren nogal wat windmolens, van individuele 

en groepen agrariërs. En de laatste tijd ook biovergistings-

installaties.’ Rabobank Flevoland stopt een deel van de 

jaarwinst in een fonds dat giften verstrekt aan maatschap-

pelijke doeleinden, zoals cultuur en milieu. Daarnaast 

verleent de bank subsidies, bijvoorbeeld aan ACRRES voor 

een onderzoek naar de mogelijkheid om landbouwtrekkers 

op biodiesel te laten rijden.

Koude-warmteopslag

In de bedrijfsvoering van Rabobank Flevoland speelt milieu- 

en klimaatbewust handelen een belangrijke rol. Brouwers: 

‘Recentelijk zijn we gestart met de bouw van ons nieuwe 

kantoor. Bij de aannemer hebben we de eis neergelegd 

dat het nieuwe gebouw 10 procent minder energie moet 

gebruiken dan wat standaard gebruikelijk is. We gaan onder 

andere gebruik maken van koude-warmteopslag. Dat doen 

we niet omdat het economisch rendabel is, de terugverdien-

tijd is 17 jaar en dat is eigenlijk te lang. Ook in onze huidige 

huisvesting gaan we zo zuinig mogelijk om met energie. 

We monitoren het gebruik en overleggen met elkaar om dit 

omlaag te krijgen.’ Rabobank Flevoland heeft een minder 

stringent leaseautobeleid dan Rabobank Almere. ‘Ons werk-

gebied is veel groter, dus dat is wat lastig’, legt Brouwers uit. 

‘Wel kiezen we voor zuinige auto’s, met energielabel A, B of 

C. Dat geeft soms discussie, het evenwicht tussen arbeids-

voorwaarden en milieu is wankel.’

Fabriek

Zowel Groen van Rabobank Almere als zijn collega Brouwers 

van Rabobank Flevoland zijn er persoonlijk van overtuigd 

dat het nodig is klimaat- en milieuvriendelijk te handelen. 

Groen: ‘Alleen al het feit dat er door de fi lm van Al Gore een 

tegenbeweging is ontstaan, illustreert dat klimaatverande-

ring een serieus onderwerp is.’ Brouwers: ‘We hebben een 

verantwoordelijkheid voor de generaties na ons. Mensen 

moeten weer dichter bij de natuur komen te staan. Ik schrik 

als een kind op de vraag waar de melk vandaan komt, 

antwoordt “uit de fabriek”’.

Rabobank Almere en Rabobank Lelystad

Douglas Brouwers  Bas Groen



30

Van Slooten Aquacultuur

In 2006 is Paulus van Slooten, samen met zijn broer, gestopt 

met vissen op het IJsselmeer en begonnen met het kweken 

van snoekbaars. ‘Vissen wordt steeds moeilijker. Je hebt te 

maken met vangstbeperkingen en negatieve beeldvorming. 

Als visser zou je van alles en nog wat verkeerd doen en het 

milieu schaden. Met het kweken van vis zit je in de positieve 

hoek. Toen onze visserij-onderneming door beperkende 

maatregelen geen goede toekomst meer bleek te hebben, 

hebben we gebruik gemaakt van een uitkoopregeling.’ In de 

kweekbakken bij de gebroeders Van Slooten zwemmen nu 

zo’n 40 tot 50 duizend snoekbaarzen. Als kleine visjes komen 

ze het bedrijf binnen, een jaar later gaan ze als volgroeide 

dieren naar de groothandel. ‘In de vrije natuur duurt het 3 tot 4 

jaar tot een snoekbaars voor consumptie geschikt is. Door de 

watertemperatuur constant op 23 graden Celsius te houden, 

schakel je de invloed van seizoenen uit en groeien de vissen 

sneller.’

Warmtepomp

Voortdurend een watertemperatuur van 23 graden, dat kost 

toch veel energie? ‘Zou je denken’, antwoordt Van Slooten, 

‘Maar wij hebben een ingenieus systeem waardoor dit niet zo 

Meer dan 90 procent van de bedrijven in het industriegebied ten zuiden van Urk is gespecialiseerd in 
visverwerking. Er zijn ook viskwekerijen, zoals Van Slooten Aquacultuur. Een hypermodern bedrijf dat 
maar weinig energie en water gebruikt.

Geen aardgas, 

toch warm water



31

Geen problemen

Van Slooten heeft bewust gekozen voor een bedrijfsvoering die het milieu zo min mogelijk belast. ‘Na onze ervaringen in de 

visserij wilden we het kweken zo aanpakken dat we er geen problemen door krijgen. Onder andere om die reden hebben 

we gekozen voor snoekbaars. Voor het kweken van paling heb je in het wild gevangen glasaal nodig, daar is niet iedereen 

gelukkig mee. De markt voor Hollandse snoekbaars is goed. In Frankrijk en Duitsland zijn ze er gek op. Nederlanders zijn 

meer zeeviseters.’

Paulus van Slooten

is. Uit de bassins met vissen komt warmte vrij, vergelijk het 

met een CV-radiator, die met behulp van een warmtepomp 

wordt opgewaardeerd tot een temperatuur die hoog 

genoeg is om het water voldoende warm te houden. In de 

zomer werkt de pomp omgekeerd, namelijk als koeling. 

Functioneert prima, we hebben geen aansluiting op het 

aardgasnet.’ Deze wijze van verwarmen compenseert voor 

een deel de CO2 die de vissen uitademen. Ook vernuftig is 

de toepassing van het recirculatieprincipe. ‘Het water wordt 

rondgepompt en gezuiverd, de meststoffen worden eruit 

gehaald’, legt Van Slooten uit. ‘De mest gaat om niet naar een 

loonbedrijf. Het systeem is niet helemaal gesloten, er wordt 

steeds een klein beetje vers grondwater toegevoegd. 

Gebeurt dit niet, dan hopen zich in de bassins bepaalde 

stoffen op die niet goed zijn voor de vissen. Doordat we maar 

heel weinig vers water hoeven toe te voegen, komt er een 

minimale hoeveelheid gezuiverd water in de riolering terecht.’

Geen aardgas, 

toch warm water
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Nawoord

‘Het is inspirerend om te lezen dat iedereen, van appelverwerker tot huizenbouwer, stappen kan nemen 
op weg naar klimaatneutraal ondernemen. Ondernemingsgeest en klimaat gaan hand in hand. Als je 
wat verder kijkt dan de gebruikelijke afschrijvingstermijnen, levert investeren in klimaat voordelen 
op. Voor je bedrijf en voor de maatschappij als geheel. Kiezen voor het klimaat betekent kiezen voor 
economische groei door innovatie.’

‘Klimaatneutraliteit houdt in dat er per saldo geen broeikasgassen, zoals CO2, methaan en lachgas, in de atmosfeer terecht 

komen. Er zijn drie mogelijkheden om dit te bereiken: energiebesparing, gebruik van duurzame energie en compensatie. En wel 

in deze volgorde. Pas als energiebesparing zo veel mogelijk is benut, kun je met de volgende optie aan de gang. Compensatie is de 

allerlaatste mogelijkheid.’

‘Bij energiebesparing gaat het er om het eigen energiegebruik terug te dringen. Hoeveel je verbruikt, wordt zichtbaar door het 

uitvoeren van een energiescan. Maar ook bij de inkoop van eindproducten, grondstoffen en diensten kun je goed opletten. Met 

andere woorden, koop zo duurzaam mogelijk in. Voor veel huishoudelijke apparaten, auto’s en straks ook woningen en gebouwen 

is dat makkelijk. Deze zijn, of worden binnenkort, voorzien van een energielabel. Voor andere producten of diensten moet je 

wat meer moeite doen om er achter te komen hoeveel energie nodig is om ze te maken of te verlenen. Dergelijke informatie is 

bijvoorbeeld te vinden op diverse websites (zie kader). Ook bij het kiezen van de manier om je te verplaatsen, kun je een afweging 

maken op basis van het energiegebruik. De fi ets is beter dan openbaar vervoer, openbaar vervoer is beter dan de auto. Natuurlijk is 

het rijden op schone brandstof beter dan op sterk vervuilende.’

‘Kies, als je het energiegebruik zoveel mogelijk hebt beperkt, voor energie die afkomstig is uit duurzame bronnen. Koop groene 

stroom en ga na of het mogelijk is zelf duurzame energie op te wekken, met behulp van wind, zon, aardwarmte of biomassa. Een 

effectief gebruik van duurzame energie kan er toe leiden dat je energieleverancier wordt in plaats van gebruiker. Bij kassen is dat al 

mogelijk, er bestaat een “energieleverende kas”, de ontwikkeling van het “passiefhuis” gaat eveneens een eind in die richting.’

‘Als allerlaatste maatregel kun je de uitstoot van broeikasgassen compenseren, bijvoorbeeld door deel te nemen aan duurzame 

energieprojecten binnen en buiten Nederland. Vooral dit laatste biedt perspectief. Toch moet deze mogelijkheid eigenlijk alleen 

Vera Dam, directeur Natuur en Milieu Flevoland:

“Flevoland, de meest

energierijke provincie van Nederland”.
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Arena 
Almere Duurzaam
Op initiatief van Natuur en Milieu Flevoland treffen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar al jaren 

om duurzaamheid in Almere gestalte te geven.  De uitdaging daarbij is om duurzaamheid op een kwalitatief hoog niveau uit 

te voeren. En om dit via concrete initiatieven zichtbaar te maken. Een initiatief is de bouw van passiefhuizen in Almere door 

de ‘Arena’partners BAM Vastgoed, GoedeStede en gemeente Almere. Een ander initiatief is de plaatsing van een windwall 

(liggende windmolen) op een middelbare school door de ‘Arena’ partners Rabobank Almere, gemeente Almere en Natuur en 

Milieu Flevoland.

De deelnemers aan de Arena Almere Duurzaam hebben inmiddels een gezamenlijke ‘duurzaamheidsagenda’ opgesteld. 

Deze agenda geeft richting aan de koers van de Arena. In de periodieke ‘Arena’ ontmoet men elkaar voor het delen van kennis, 

voor inspiratie en het is een broedkamer voor nieuwe initiatieven. De Arena Almere Duurzaam is gelieerd aan het Nieuw 

Flevolands Peil (NFP). 

Vera Dam

worden benut om het laatste restje uitstoot van broeikasgas-

sen ongedaan te maken. Voorkomen is immers beter dan 

genezen. En als je investeert in een klimaatbos, vraag dan om 

de garantie dat dit bos langdurig standhoudt.’

‘Voor klimaatneutraal ondernemen is lef nodig. Dat past wel 

bij Flevolandse ondernemers, ze hebben een pioniersmenta-

liteit. De voor deze brochure geïnterviewden laten zien dat 

er nu al veel klimaatwinst is te boeken. Bij deze bedrijven ligt 

meer milieuwinst in het verschiet. Deze koplopers zijn echter 

nog uitzondering en niet de regel. Wij zijn de initiatiefnemer 

van deze brochure omdat wij willen laten zien dat overheden, 

maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven er gezamenlijk 

aan kunnen bijdragen dat Flevoland de meeste energierijke 

provincie van Nederland is én blijft.’
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URL’s

Meer informatie:

www.fl evoland.nl

www.fl evolandbespaart.nl

www.natuurenmilieufl evoland.nl

www.hierisklimaatneutraal.nl

 www.energiecentrum.nl

 www.mvonederland.nl

 www.milieucentraal.nl

www.hier.nu

www.infomil.nl

www.milieuloket.nl

Subsidies:

www.senternovem.nl

www.bedrijvenloket.nl
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Provincie Flevoland: Partner in duurzame ontwikkeling

Flevoland is de jongste provincie van Nederland. We zijn een provincie in ontwikkeling en dat biedt perspectief. Zo hebben we 

de snelst groeiende werkgelegenheid en bevolking van Nederland, in combinatie met unieke natuur. We stimuleren die groei 

én houden de kwaliteit van de omgeving scherp in de gaten. We bundelen onze krachten met ondernemers, maatschap-

pelijke organisaties, gemeenten en inwoners van Flevoland.

De provincie wil beschikbare kennis en ervaring delen. Succesvolle resultaten en werkwijzen gaan we breder toepassen in 

Flevoland. Met duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel, is Flevoland de provincie waar mens, economie en natuur nu en 

in de toekomst met elkaar in balans zijn.

Natuur en Milieu Flevoland: samen sterk voor een duurzaam Flevoland

Natuur en Milieu Flevoland is een federatie van natuur- en milieuorganisaties in de provincie Flevoland. Zij maakt zich sterk 

voor de ontwikkeling van een duurzaam Flevoland, waarin een vitale natuur en een gezond milieu centraal staan. Ze loopt 

voorop om kansrijke en duurzame vernieuwing te stimuleren. Ze daagt anderen uit tot een bijdrage en samenwerking. Het 

werk van Natuur en Milieu Flevoland wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Flevoland, de ministe-

ries van EZ en VROM en de Nationale Postcodeloterij.

 


