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Rondetafelgesprek

Als ik tegen mijn vriendin zeg dat onze relatie duurzaam is, dan vind ik dat niet echt goed klinken. 

Duurzaamheid is ook zo abstract”, zegt Sebastiaan Bakker. De specialist in daktechniek is een van de 

zeven deelnemers aan het rondetafelgesprek met lokale bouw- en bouwgerelateerde bedrijven in De 

Kleine Aarde in Boxtel. Zijn tafelgenoten zijn het met hem eens dat het er bij duurzaamheid vooral om 

gaat hoe je als bedrijf invulling geeft aan het begrip. “Wellicht moet je het woord zelf niet eens gebruiken.” 

Zeven trendsettende bouw- en bouwgerelateerde bedrijven kijken vooruit met duurzaamheid en innovaties  

‘Als je een nieuwe auto koopt, 
 vraag je toch ook niet wat 
  de terugverdientijd is?’
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weer helemaal up-to-date maken met 

een haalbare exploitatie en innovatieve, 

duurzame bedrijvigheid.”

De vertegenwoordigers van de 

ondernemingen die voor het 

rondetafelgesprek aanschuiven, passen 

perfect in zijn plaatje. Allemaal zijn ze 

bewust bezig met hun bedrijfsvoering 

en zoeken ze naar toekomstbestendige 

oplossingen. Peter van der Burgt is 

eigenaar van ZBO Bouw in Veghel; Ingrid 

Janssen is eigenaar van Pinx Design in 

Uden; Marco Rensen is eigenaar van 

LeakCheck Inspecties; Peter Verberne 

is eigenaar van J.M.T geluidsisolatie en 

ventilatie; Sjoerd Eegerdingk is eigenaar 

van Eklips advies en Sebastiaan Bakker is 

eigenaar van Bakker Daktechniek. 

Kleiner met grote gedachten 

Alle bedrijven hebben wel iets te 

maken met de bouw. Soms direct, 

zoals aannemer Peter van der Burgt, 

en soms indirect, zoals Ingrid Janssen 

die als interieurarchitect de inrichting 

van woonhuizen en gebouwen op zich 

neemt. Geen van de ondernemingen kan 

om de economische tegenwind heen, 

maar de een heeft er wel beduidend 

meer last van dan de ander. “Door de 

crisis zijn we wel een stukje kleiner 

geworden, maar we hebben nog steeds 

grote gedachten”, zegt Peter van der 

Burgt van ZBO Bouw. 

Duurzaam werken is een van de 

speerpunten van ZBO Bouw. Zo heeft 

het bedrijf een duurzame woning 

ontwikkeld die geen energie kost, maar 

oplevert. “Onze klanten adviseren we ook 

om het energieverbruik naar beneden 

te brengen door bijvoorbeeld zwaar 

te isoleren en tochtdicht te bouwen.” 

Het woord duurzaamheid lijkt voor de 

bouwwereld af en toe wel een soort 

toverwoord, maar voor Peter van der 

Burgt is het zeker geen bevlieging. 

“Al sinds de jaren zeventig ben ik 

betrokken bij alternatieve energie en 

heb ik mijn licht her en der opgestoken 

over wat het inhoudt. We waren ook 

vanaf het begin betrokken bij Den Bosch 

Nul 73, dat als doel heeft de stad in 2035 

energieneutraal te hebben. 

Als bouwbedrijf zijn we er steeds meer 

mee bezig om de verbinding te leggen 

tussen energiebesparende maatregelen 

en de consument.” 

Op de goede weg 

Hoeveel geld je uiteindelijk bespaart 

door voor een duurzame oplossing te 

kiezen, is vaak wat mensen drijft om 

hiervoor te kiezen”, merkt Marco Rensen 

van LeakCheck Inspecties op. “Maar 

eigenlijk is dat gek”, vindt Peter van 

der Burgt,“Want als jij een nieuwe auto 

koopt, dan vraag je toch ook niet wat de 

terugverdientijd is? Je moet iets doen 

omdat je het wilt.” Ingrid Janssen van 

Pinx Design knikt instemmend. “Geld is 

een belangrijk argument, dat zien wij 

bij interieurs ook. Dan moet er in het 

budget wat geschrapt worden en dan 

kiezen ze toch voor de minder duurzame 

oplossing.” 

De rol van de overheid moet je niet 

onderschatten, vindt Peter Verberne 

van J.M.T geluidsisolatie en ventilatie. 

Sjoerd Eegerdingk van Eklips advies is 

dat met hem eens. “Qua stimulering en 

ontwikkeling zou de overheid nog veel 

verder kunnen gaan, maar ik heb wel 

het idee dat we met energiebelastingen 

en prestatie-eisen op de goede 

weg zijn.” Sebastiaan Bakker van 

Bakker Daktechniek ziet nog wel wat 

verbeterpunten. “De regels voor de 

vereiste isolatiewaarden zijn hier echt 

een lachertje.”

Balie uit 1983 

Ingrid Janssen zit met haar kantoor 

wat CO2-uitstoot betreft wel helemaal 

goed. Ze is met haar bedrijf Pinx Design 

in Uden gevestigd in een modern 

energie-nulkantoor dat verwarmd 

wordt met aardwarmte en tripleglas 

heeft. “De ruimte past perfect bij wat 

wij willen overbrengen.” Hoe belangrijk 

uitstraling is, weet de interieurarchitecte 

als geen ander. “Het is toch op zijn 

minst een beetje vreemd dat een bedrijf 

pretendeert een helemaal up-to-date 

product te verkopen, maar potentiële 

klanten worden ontvangen aan een balie 

uit 1983.”

Pinx Design ontwerpt interieurs voor 

kantoren, zorginstellingen en woningen. 

Haar jarenlange praktische ervaring in de 

bouwwereld combineert Ingrid Janssen 

met creativiteit en een scherp oog 

voor sfeer. “We zijn begonnen in 2006. 

Gelukkig hebben we van de crisis relatief 

weinig last gehad. De medische wereld, 

waarvoor we ook veel doen, wil graag 

voorop blijven lopen.” 

Natuurlijk zijn er ook relaties waar het 

wel minder mee gaat. “Ik snap dat een 

nieuwe entree niet je eerste prioriteit 

heeft als het slechter gaat, maar als je 

niets doet loop je wel een steeds grotere 

D
uurzaamheid en De 

Kleine Aarde in Boxtel zijn 

onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Dat is zelfs nu nog zo, 

nu de activiteiten van het centrum 

voor duurzame ontwikkeling al een 

poos op een laag pitje staan door het 

stopzetten van de subsidie. Want achter 

de schermen wordt hard gewerkt aan 

een doorstart, vertelt Vincent Snels van 

De Kleine Aarde. “We willen het hier 

‘Cradle-to-cradle gaat ervanuit 

dat duurzaamheid en comfort 

hand in hand gaan, echt heel iets 

anders dan consuminderen’ 

(Vervolg op pagina 10)
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achterstand op.” Daarbij hoeft restylen 

ook helemaal niet zo kostbaar te zijn. 

“Je kunt ook eerst de belangrijkste 

ruimtes doen zoals de entree en de 

vergaderruimten. 

Of slim gebruikmaken van de bestaande 

situatie. Bijvoorbeeld door alleen de 

bureaubladen te vervangen of door een 

wand te beplakken met een folie met een 

originele print of fotobehang.”

Feilloos opsporen 

Marco Rensen van LeakCheck Inspecties 

is een ondernemer pur sang. Hij 

heeft meerdere bedrijven en gelooft 

in wat hij doet. Daarom durft hij 

ook te investeren. Vijf jaar geleden 

begon hij LeakCheck Inspecties, een 

bedrijf dat gespecialiseerd is in het 

vinden van lekkages in de breedste 

zin van het woord. Bijvoorbeeld in 

waterleidingsystemen, cv-installaties, 

vloerverwarmingssystemen, platte 

daken, gebouwen en elektrotechnische 

verwarmingskabels. Deze spoort 

De aandacht voor dat laatste heeft 

de afgelopen jaren een hoge vlucht 

genomen, merkt Peter Verberne. “Dat 

heeft ook te maken met de inrichting 

van kantoren bijvoorbeeld, die moeten 

allemaal strak en kaal. Daarbij wordt 

er nog erg weinig rekening gehouden 

met de akoestiek. Pas als het in gebruik 

genomen wordt, komt men er dan achter 

dat je er amper een telefoongesprek kunt 

voeren.”

Interieurarchitect Ingrid Janssen weet 

precies wat hij bedoelt. “Ik wijs mijn 

klanten er altijd op, maar vaak denken 

ze dat het wel mee zal vallen.” Gelukkig 

heeft J.M.T technieken die redelijk 

gemakkelijk de akoestiek kunnen 

verbeteren. “Zo is er een spray die we 

op het plafond kunnen aanbrengen. 

Daarmee krijg je de nagalmtijd in een 

industriële ruimte op hetzelfde niveau als 

dat van een oud bruin café met perzen 

op de tafels.”

Noodaggregaat op Drakenstein 

J.M.T zorgt ook voor ventilatiesystemen, 

LeakCheck Inspecties onder andere 

op met speciale thermografische 

camera’s en drones (onbemande 

luchtvaartuigen) met infrarood camera’s. 

De luchtdichtheid van een gebouw 

wordt bepaald met een blowerdoor. 

“Met infrarood vinden we dan feilloos de 

lekkages. Eén foto zegt tenslotte meer 

dan duizend woorden.”  

Ongeveer acht mensen zijn er dagelijks 

voor LeakCheck Inspecties op pad. Het 

bedrijf richt zich met geavanceerde 

apparatuur op de top van de markt. 

“Ik kies duidelijk voor hoge kwaliteit. 

We zijn niet de goedkoopste, maar 

een van de betere.” Dankzij LeakCheck 

Inspecties kan energieverspilling 

opgespoord worden. “Dat wordt alleen 

maar belangrijker in de toekomst”, vult 

adviseur Sjoerd Eegerdingk aan. “Vroeger 

werd de verwarmingsinstallaties voor 

huizen heel ruim aangelegd, dat kon 

ook omdat de energiekosten niet zo 

hoog waren. Met de energiezuinige 

installaties van tegenwoordig zijn de 

beschikbare vermogens echter minimaal. 

Waarborging van de bouwkundige 

kwaliteit is daardoor cruciaal.” 

Perzen op tafel 

Peter Verberne heeft zich met J.M.T 

geluidsisolatie en ventilatie ook sterk 

gespecialiseerd. Het bedrijf – waarvoor 

vijftien mensen werken – zorgt voor de 

geluidsisolatie van horecagelegenheden, 

maar weet ook alles van akoestiek. 

‘De regels voor de 

vereiste isolatiewaarden 

zijn echt een lachertje’

‘Door de crisis zijn we wel 

een stukje kleiner geworden, 

maar we hebben nog steeds 

grote gedachten’
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iedere dag in bad, als je maar zorgt 

dat je je eigen energie opwerkt en het 

water hergebruikt.” Bedrijven die daarop 

inspringen zijn er steeds meer. Ingrid 

Janssen haakt in: “Ik werk bijvoorbeeld 

veel met Desso en die zijn daar ook volop 

mee bezig. Heel mooi.” 

Comfortabel en duurzaam is ook 

waar Sebastiaan Bakker van Bakker 

Daktechniek voor gaat. “Door de 

expertise van hoveniers en dakdekkers 

te combineren kunnen wij komen tot 

een kwalitatief hoogstaand product. 

Het aanleggen van daken met 

duurzame dak- en isolatiematerialen 

eventueel in combinatie met een 

fraaie milieuvriendelijke daktuin, is ons 

specialisme.” 

Met zijn bedrijf geeft hij concreet inhoud 

aan het begrip duurzaamheid. “Daken 

waren lang een ondergeschoven kindje. 

Als het maar dicht was, dan was het 

wel goed. Tegenwoordig zie je dat 

veranderen. Er is met het dak veel winst 

te behalen. Door bijvoorbeeld niet te 

kiezen voor een kaal zwart dak maar 

een groen plantendak, kun je op warme 

dagen de hitte in het gebouw met 25 

procent naar beneden brengen. Zo hou 

je dus een aangenaam binnenklimaat.”

Visitekaartjes bewaren 

Net als bij de andere bedrijven is het 

voor Bakker Daktechniek van het 

grootste belang om vroeg bij plannen 

betrokken te zijn. “Dan hoeft een groen 

dak zelfs niet veel meer te kosten.” 

Samenwerken met andere –liefst 

regionale– bedrijven is niet alleen op 

het gebied van duurzaamheid, maar ook 

in het algemeen voor alle deelnemers 

aan het rondetafelgesprek van belang. 

“Iedereen die hier zit, daar kan ik wel wat 

mee. Ik bewaar al jullie visitekaartjes”, 

zegt Peter van der Burgt van ZBO Bouw. 

“Als iemand beter is in iets, dan moet je 

die persoon gebruiken. Hierdoor zijn we 

samen sterk”, zegt Marco Rensen. Ingrid 

Janssen vult hem aan: “Alleen red je het 

gewoon niet.”  

Meer informatie over De Kleine Aarde is 

te vinden op www.dekleineaarde.nl

inclusief ‘stille’omkastingen. “Hiervoor 

zijn we pas nog ingehuurd door het 

koninklijkhuis om op Drakenstein de 

noodstroomvoorziening geluiddicht te 

maken.”  Door een goede geluidsisolatie 

is de thermische isolatie van de 

horecagelegenheden die J.M.T onder 

handen neemt meteen ook goed op 

orde. “Andersom werkt het helaas 

meestal niet zo”, lacht Peter Verberne.  

Het adviesbureau Eklips van Sjoerd 

Eegerdingk richt zich volledig op 

energie- en klimaatprestaties. De 

ingenieur adviseert en begeleidt op 

het gebied van technische installaties, 

energiegebruik en binnenklimaat in 

luxe woningen en gebouwen. Daarbij 

combineert Eklips een realistische en 

praktische kijk op duurzaamheid met 

een goede theoretische knowhow. 

“Meestal word ik al in een vroeg stadium 

betrokken. Dan zijn er enorm veel 

mogelijkheden. En de rente is nu zo laag, 

dat het investeren in duurzaamheid ook 

qua rentabiliteit vaak gunstig uitpakt.”

Comfortabel en duurzaam

Sjoerd Eegerdingk is enorm enthousiast 

over het cradle-to-cradle-principe. 

“Dit is echt heel wat anders dan het 

consuminderen dat een poos geleden 

gepromoot werd. Cradle-to-cradle gaat 

ervanuit dat duurzaamheid en comfort 

hand in hand gaan. Je mag dus best 

‘De rente is nu zo laag, 

dat het investeren in 

duurzaamheid ook qua 

rentabiliteit vaak 

gunstig uitpakt’


