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De lijst met aanwezigen is te vinden onderaan het verslag.

Welkom
Thijs heet alle deelnemers welkom op de tweede bijeenkomst van Stichting Nederland CO2 Neutraal. Hij geeft
een korte toelichting op het programma en we maken kennis door een kort vragenrondje.

Trias energetica & CO2 Neutraal
Aanvullend op de introductie tijdens de dag zelf onderstaand een korte uitleg over hoe een klimaat neutrale
onderneming tot stand kan komen. Op basis van de trias energetica zijn er verschillende stappen die doorlopen
kunnen worden om CO2 neutraal te worden. Stichting Nederland CO2 Neutraal daagt bedrijven uit om al deze
stappen te doorlopen.

1. Beperk het verbruik / de CO2 uitstoot
Het beperken van het verbruik kan door isolatie, het gebruik van daglicht, teleconferentie. Maar ook
door het selecteren van onderaannemers die dicht bij een klus wonen of goede planning van ritten.

2. Gebruik duurzame energiebronnen / bronnen met een lagere CO2 uitstoot
Aankoop van groene energie kan een goed begin zijn. Auto’s op alternatieve brandstof zoals
elektriciteit of (groen) gas. Ook kan gedacht worden aan het investeren in zonnepanelen of
windenergie.

3. Gebruik fossiele brandstof efficiënt
Voorbeelden van efficiënt gebruik van energie zijn energiezuinige apparaten/auto’s, inregelen
klimaatinstallatie, mensen opvoeden of carpoolen.

4. Compensatie
De laatste stap naar een klimaatneutrale onderneming is het compenseren van de resterende CO2-
uitstoot. Eén van de mogelijkheden om dit te doen is het investeren in projecten voor het opwekken
van duurzame energie.

Stichting Nederland CO2 Neutraal wil de deelnemers helpen om deze stappen te doorlopen. Wij willen het
netwerk worden waarin voor elke stap uit het stappenplan bedrijven te vinden zijn die hieraan bij kunnen
dragen.

Petje op – petje af
Om de middag leuk te starten en om wat wijsheden op te doen, is er een kort ‘petje op-petje af’ spel gedaan.
Aan de hand van een aantal vragen over duurzaamheid werd de kennis van de aanwezigen getest. In de bijlage
nogmaals de vragen en de antwoorden uit de quiz. Uiteindelijk bleven er twee mensen over die de shoot-out
vraag mochten spelen. Willem van de Sande was de uiteindelijke winnaar en na een draai aan het prijzenrad
ging hij met een WakaWaka Power naar huis.

Spreker Duko Jonker – Max Bögl
Duko Jonker heeft de deelnemers verteld over de stappen die Max Bögl afgelopen jaren heeft gemaakt om
haar CO2 uitstoot te reduceren. Beginnend bij de stappen die het bedrijf heeft gezet (o.a. het bijna klimaat
neutraal maken van de hoofdvestiging door zonnepanelen, een biomassacentrale en twee windmolens.) en
vervolgens heeft hij ingezoomd op het eerste project met gunningsvoordeel. Binnen dit project heeft Max Bögl
diverse stappen ondernomen om de CO2 uitstoot te beperken zoals een leegstaande boerderij te gebruiken als
keet (beter geïsoleerd en dus zuiniger), het inzetten van een Green Powerbox en het inhuren van leveranciers
die in de buurt van het project gevestigd zijn. Verder heeft Duko Jonker nog uitgelegd hoe de keuze van de
onderaannemers tot stand is gekomen en hoe deze keuze er voor zorgt dat ook in de keten van het project CO2

gereduceerd wordt. In de bijlage vindt je de complete presentatie van Duko en een opsomming van de keuzes
en maatregelen. Alle CO2 besparende maatregelen die tijdens de presentatie van Duko aan bod zijn gekomen
zijn:

 Biomassacentrale (hoofdkantoor in Duitsland)
 Zonnepanelen (hoofdkantoor in Duitsland)



 Windmolens (hoofdkantoor in Duitsland)
 Bouwkeet in bestaande bebouwing
 Na isoleren van de ‘bouwkeet’ met budget voor het normale ketenpark
 Videoconference voor werkoverleggen
 Green Powerbox op het project (opwekken stroom dmv zonnepanelen en windmolens)
 Keuze onderaannemers met in het achterhoofd CO2 Bewust certificaat

We sommen deze maatregelen bewust omdat we alle deelnemende bedrijven en alle lezers van dit verslag
vragen en uitdagen om zelf de haalbaarheid van bovenstaande maatregelen voor hun organisatie te testen.

Spreker Maurits Groen – CEO WakaWaka / wereldwijd duurzame beïnvloeder
Maurits Groen is een icoon in de duurzame wereld. Na de berg aan praktische oplossingen, duurzame
maatregelen en groene oplossingen voor de bouwplaats van Duko Jonker heeft Maurits de hele zaal (a 150
man) weer met beide benen op de grond gekregen. Hij benadrukte de relevantie om opwarming van de aarde
tegen te gaan en onderbouwde dit met enkele wetenschappelijk aangetoonde cijfers. Vervolgens vertelde hij
over het concept van de WakaWaka en hoe deze lamp op zonne-energie juist in derde wereldlanden een groot
verschil kan maken. Een presentatie vanuit het hart over hoe hij 16 uur per dag keihard werkt om de wereld
een stukje beter te maken. Zijn bekende WakaWaka heeft al vele levens gered. De bijbehorende verhalen
waren indrukwekkend. Dat blijkt wel uit het feit dat alle WakaWaka’s waren uitverkocht na het event!

Standhouders
Zowel vooraf, tijdens de pauze en tijdens de borrel waren er meerder standjes aanwezig van ‘duurzame’
bedrijven. De volgende bedrijven waren aanwezig:
Bedrijf Contactpersoon Omschrijving Energiestroom
Esveld Siepko Verhoef Ontwikkelaar LED verlichting als vervanging voor TL.

Innovatief concept door de mogelijkheid om de LED
verlichting te leasen. Hierdoor bespaar je direct en los
je maandelijks af op de investering. Hierdoor is geen
grote initiële investering nodig.

Elektriciteit

Maru Systems Martijn Clausen - De Groene Aggregaat is een hybride generator die is
voorzien van REC zonnepanelen en een ingebouwd
accupakket, verwerkt in een compacte mobiele unit.
- Het gepatenteerde Maru ELx systeem is een
daglichtregeling voor bestaande lichtlijnen in een
industriële omgeving. Het systeem onderscheidt zich
door de verlichting daadwerkelijk uit te schakelen. Het
Maru ELx systeem verzorgt geheel automatisch het
verlichtingsniveau op de werkvloer en daarmee
kunnen grote besparingen aan energie en kosten
worden gerealiseerd.

Brandstof op
projecten

Elektriciteit

Stichting Work
With Nature

Martin Havik Stichting Work with Nature is een jonge, ambitieuze
stichting, opgericht door twee vrienden die zich met al
hun passie willen inzetten voor het behoud van het
regenwoud.

WakaWaka Ivar Schouten WakaWaka ('helder licht' in Swahili) ontwikkelt,
produceert en verkoopt 'high-tech low-cost' lampen en
opladers op zonne-energie. Door gebruik te maken van
de laatste techniek op het gebied van zonne-energie,
ontwikkeld door onze partner en marktleider
Intivation, zijn de WakaWaka Light en WakaWaka
Power echte levensredders voor mensen zonder
toegang tot elektriciteit.

Elektriciteit

Fair Climate Fund Marcel Spaas Leverancier van CO2 compensatie & sponsor van het
event waardoor de dag klimaatneutraal is verlopen.



Trees for All Iris Gardien Leverancier CO2 compensatie & sponsor van het
initiatief.

Net als de maatregelen van Max Bögl vragen we alle deelnemende bedrijven om serieus te kijken naar een
samenwerking met bovenstaande partijen en/of gebruik van hun CO2 reducerende maatregelen.

Prijs!
Aan het einde van de dag is een VIP kaart voor Al Gore verloot. Deze is gewonnen door Robin Wehrens. Hij mag
op 4 oktober Al Gore persoonlijk ontmoeten. Deze prijs werd mede mogelijk gemaakt door Raedthuys
Duurzame Energie.

Dichter – Jeroen Ward
De dag is op unieke wijze afgesloten door Jeroen Ward. Hij heeft gedurende de hele bijeenkomst achter in de
zaal gezeten en als een Nico Dijkshoorn bij De Wereld Draait Door de dag samengevat in een mooi gedicht. Het
gedicht begint als volgt (het complete gedicht is te vinden op de website):

Een jong kereltje kijkt de wereld in en begint van zijn toekomst te dromen.
Nog een horizon als een leeg canvas, kan hij alle kanten op

En het kereltje heeft de behoefte om te klimmen.
Om in de hoogste boom te staan
Te kijken naar zijn eigen horizon, te kijken waar hij zal gaan.

Maar om te klimmen heeft hij takken nodig, houvast, een ladder, een pad
Zonder takjes wordt dat moeilijk, hij heeft dan geen vat

Dat kereltje, en wij mensen hebben takjes nodig om te klimmen, om te bloeien.
Om te dansen, te luisteren, spreken, praten en groeien.
Om te leven.

“Maar,” dacht het kereltje naast die boom. “Wie moet mij dan die takjes geven?”

Enthousiast? Jeroen Ward is te boeken via jeroen.ward@gmail.com / 06 - 10 67 51 44

Volgende bijeenkomst 27 november 2014
De volgende bijeenkomst van Nederland CO2 Neutraal zal plaatsvinden op donderdag 27 november. Dan zal
Dolf Jansen op een creatieve en humoristische wijze inspireren om met duurzaamheid bezig te zijn. Dolf Jansen
is ook een betrokken mens. Hij zet zich in voor Oxfam Novib en WarChild, de HIER!-campagne en het KWF.

Foto’s & video
Tijdens de bijeenkomst is foto- en videomateriaal gemaakt. Dit zal binnenkort op de website worden geplaatst.



Vragen en antwoorden quiz over duurzaamheid

Vragen Quiz

1. Sinds 2010 is de hoeveelheid zonnestroom in Nederland vertienvoudigd. (WAAR)
2. Als een miljoen mensen één keer per dag het toilet overslaan en onder de douche plassen,

scheelt dat op jaarbasis meer dan 2 miljard liter water. (WAAR)
3. Hout is een fossiele brandstof (NIET WAAR)
4. Gemiddeld gebruikt een persoon in Nederland 126 liter water per dag (WAAR)
5. De eerste LED verlichting had de kleur rood (WAAR)
6. ‘Blauwe energie’ is een andere benaming voor energiewinning uit golfslag op zee (NIET

WAAR, Energieopwekking uit het samenkomen van zoet en zout water)
7. Het Kyoto-protocol is opgesteld in 1994 (NIET WAAR, 1997)
8. Een Nederlander gooit jaarlijks gemiddeld 50 kilo eten weg. (WAAR)
9. Een kerncentrale is de meest vervuilende manier om stroom te produceren (NIET WAAR,

kolencentrale)
10. In Nederland hebben 2.000.000 huishoudens groene stroom (WAAR)
11. Als de tht-datum van een product voorbij is moet je het weggooien (NIET WAAR, Tot deze

datum is het product gegarandeerd goed, maar ook daarna kan het vaak nog prima worden
genuttigd)

12. Sinds 1986 gebruikt de mens per jaar meer uit de natuur aarde de aarde kan genereren.
(WAAR)

13. Denemarken heeft de afgelopen 10 jaar de grootste groei gerealiseerd op het gebied van
duurzame energie (NIET WAAR, Duitsland)

14. Zuurstof is een broeikasgas (NIET WAAR)

Shootout vragen

Hoeveel liter aardolie verbruikt de wereld op één dag (denk in miljarden)? 13,5 miljard liter
Hoeveel fietsen zijn er verkocht in 2012? 1 miljoen
Hoe veel liter water verbruikt je bij een gemiddelde toiletspoeling? 6 liter



Presentatie DUko Jonker – Max Bögl





Deelnemerslijst
Deelnemer Bedrijf
Simon de Visser Aannemersbedrijf P. de Visser Werkendam B.V.
Rick Bloemers Aannemings- en Handelsbedrijf P.E. Roos B.V.
Annieke van Ast Aannemingsbedrijf Geluk b.v.
Erik Veldkamp Aannemingsbedrijf Platenkamp BV
Jaco Vis Agroservice J.P. Vis B.V.
Arie Anninga Agterberg Bedrijven
Frans de Jong Agterberg Bedrijven
Gijs van Appeldoorn Alstom Transport
Willem Verstijnen Askove
Henri Nijland ASSA ABLOY
Marno Dingenouts BASF Nederland
Marjolijn Wortel Beelen
Paul Kokke Berko Wijchen b.v.
Guido Kremer BLM Wegenbouw
Sandra Timmermans BLM Wegenbouw
Danny Verkuijl Boskalis Dolman
Linda Wildschut Brem Funderingsexpertise BV
Paul van der Ven Burdock
Erwin Muskitta Bylandt Straatbaksteen
Willem van de Sande C3 Organisatie Adviesbureau B.V.
Peter Bode Cable Partners B.V.
Tristan Koch Centric
Noud Hekkens CFE Nederland B.V.
Jeroen Meijerink Civil at Hart BV
Remco van Mourik COFELY Energy en Infra
Antonie Langelaan COFELY Nederland
José IJzelenberg Daallin BV
Gertjan van der Linden Daallin BV
Hans van der Ham DERBIGUM
Rob Bonnes Dimension Data
Emma Jackson Dimension Data
Piet van Baest Drukkerij Hazenberg BV
André van de Giessen Dutch Rail Control
Tom Capiau Egemin Automation
Arnoud den Hoedt Egemin BV
Jack Veendorp Electroplast
Robin Wehrens Energietrefpunt
Pieter Leendertse EQIN Industrial B.V.
Robin Pot EsteamWork
Harry Snijder G. Hellinga
Niels Donkersloot Gemeente Utrecht
Wim in ’t Veld GMB
Wim Dommerholt Goudappel Coffeng
Peter Bleeker GroenBalans
Andrea Bakkeren Gubbels Beheer b.v.
Jeroen Frenay Heidelberg Cement



Trudi Bunt Het Veldwerkbureau B.V.
Coby Donkerk Hexta Hekwerk & Terreinbeveiliging BV
Mark Boomgaards Holland Ridderkerk
Marco Waarts Holland Ridderkerk
Esther Balkenende ICS Nederland B.V.
Frits Wuts ICT
Martin Hulsbergen ICT Automatisering
Ton Huberts Indufil BV
Kees de Waard InTraffic
Udo de Been IsoBouw systems BV
Frank Molenaar JAZO Zevenaar bv
Katy Huwae King
Frank Faber KWS Infra
Vincent van de Kraats LKC Beheer & Inspectie B.V.
Merel van de Geer Logitech
Ed van Nieuwamerongen Logitech
Wilma Kolk Macadam B.V.
Niels Reyngoudt Mammout Maritime B.V.
John de Haan Mecurity
Frank Officier Meeuwisse Nederland B.V.
Stef Pijnaker Meeuwisse Nederland B.V.
Wim van der Westen Meeuwisse Nederland B.V.
Cora de Groot Mourik
Ineke Slump MVO & Office support, communicatie
Cecile Kuipers Nationale Autolease
Sjoerd Rademaker NTP Groep
Tonny Siemons Orion Speciale Technieken
Rob van den Boer Orion Speciale Technieken
Marcel Staring Peinemann
Irene Bosman Pilkes Verlichting B.V.
Harry Kroes Pilkes Verlichting B.V.
Katharina Schoemaker Pilkes Verlichting B.V.
Bernard Rodenburg Rodenburg & van der Hoeven
Jeroen van der Hoeven Rodenburg & van der Hoeven
Yonny van der Vlies Rodenburg & van der Hoeven
Janet Roodbeen Roodbeen Groenvoorzieningen BV
René Scholts SA Safety
Nanda Pepping Saferail BV
Andre Zwanenburg Sanitas Groep
Wietse Hut SAUTER Nederland
Christiaan Visser SBC Advies
Jacob Wolf Schuuring
Pauline Quax Search Consultancy
Martijn Weening Search Consultancy
Wim Geneuglijk Seher B.V.
Carola van Beekum Seher B.V.
Hendri Hoogebeen Sight Landscaping
Wobbe van der Meulen SITA
Charles Moreu Smals Dredging BV/Klaar BV
M. Pastoor Smeets Bouw



Norbert Snaas Snaas Metaalwaren
Tanja van der Hulst Snaas Metaalwaren
Anita Holst SPIE Nederland
Menno van Dijck SPIE Nederland
Martijn van der Laak Team Kikk
Cor van der Wurff Team Kikk
Timon Kromwijk Theo Klever B.V.
Dian Kok Tomingroep
Erik van de Beld Tomingroep
Alex de Wals TÜV Nederland
Gert van Eerden Twentse Weg- en Waterbouw
Peter van Beek Van Beek Infra Groep
Marco Bervoets Van den Heuvel Aannemingsbedrijf BV
Arend-Jan Costermans Van der Valk + de Groot
Jan Vissers Van Eerd Grondverzet
Jeroen van Mourik Van Mourik Transport bv
Bertus de Jong Van Rijn Service
Karin van Roode Van Roode Infra BV
Marco van Woerkom VBK Groep
Ton van Kleef Veko Lightsystems
Steven Quick Verebus Engineering B.V.
Lia Noordergraaf Verwaal Transport B.V.
Peter van Leent Visser & Smit Hanab
Hans van Houwelingen Vossloh Cogifer Kloos BV
Marcel Kouwenhoven Vroom Funderingstechnieken
Cajo Vroom Vroom Funderingstechnieken
Ivar Schout WakaWaka
Rob van Hugte Yusen Logistics Benelux
Harry Giethoorn
Tinus Schonewille
Luuk van Boxtel


