
Groene 
bewustwording 
is financieel 
gedreven

TON KEETELS 

www.bedrijvenhotel.nl
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is, dat je het zo duur kunt maken 

van Bedrijvenhotel De Groene Kantoortuin in 

Keetels deed veel zelf en heeft al doende ont-

dekt dat er voor de meeste zaken inmiddels 

tapijt dat op zekere dag weer terug moet naar 

de fabriek en ook de warmtepomp is niet mijn 

TRAGE BEWUSTWORDING

vastgoed én installaties voor het opwekken 

neren we vervolgens in de integratie van 

duurzaam opgewekte energie in door ons 

een bedrijfspand en we plaatsen daarin een 

investering, waar de gemiddelde ondernemer 

meestal niet aan begint, omdat hij liquide 

dat het met heel veel zaken die kant op zal 

startprobleem, ik begrijp het wel, maar de tijd 

terugdringen van energie- en grondstoffenver-

de bewustwording nog te traag gaat en hij 

grondstoffen zijn nog te laag, dus de prikkel 

LEEGSTAND KANTOREN

ontwerpt en begeleidt toekomstbestendige 

pand aan de A2, dat pal naast het oude werd 

ondertussen staat hun oude pand al jarenlang 

leeg! Dat is als het ware weggegooide energie 

passingen die de wetgever heeft gedaan aan 

de eisen voor woningbouw, waardoor kantoor-

panden gemakkelijker kunnen worden 

detail geeft nieuwe mogelijkheden voor de 40 

Als hij gaat bouwen of verbouwen, doet hij dat 

niet meer gebouwd voor de eeuwigheid, dus 

gebruiken we materialen die eenvoudig weer 

tot hun oorspronkelijke staat kunnen worden 

NUL-ENERGIEWONINGEN

in Veghel werkt aan de mooiste en meest 

van de druppel-op-de-gloeiende plaat-me-

het is veel beter als alle huishoudens 10 pro-

nu eenmaal niet alle huizen van Nederland 

tieve manieren om bestaande huizen klaar 

hiervoor zo min mogelijk milieubelastende 

De langharige en in geitenwollensokken gestoken hippies van de jaren ‘60 en ‘70 krijgen vijftig jaar later toch hun 
gelijk: we zullen anders moeten omgaan met het milieu, anders gaat het faliekant mis met de natuur en de wereld. 
Hun wanhopig roepen in de woestijn werd decennialang niet gehoord, maar nu de energie- en grondstofprijzen 
de pan uitrijzen komt een factor in het spel die het bedrijfsleven meer prikkelt dan een moreel appèl: er is geld te 
verdienen in het groen en in de duurzaamheid! Negen ondernemers komen bijeen in De Groene Kantoortuin om 
met elkaar te spreken over de stand van zaken in de duurzaamheid en MVO. 

ROLF BRÖRING 

www.broring.nl

BART CLAASSEN

www.schijndel.nl

TON WILLEMSEN 

www.tonzon.nl

RIEN VAN DEN BROEK

Levering en plaatsing van zonne-energie-

www.rw.solar.nl
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Duurzame materialen hebben een langere 

levensduur, hoeven niet zo snel vervangen te 

worden en hebben een gunstige invloed op de 

fabel dat duurzame materialen duurder zijn 

dan reguliere materialen! Door een andere 

bouwwijze en materiaalgebruik kan duurzaam 

energie- en waterbesparende maatregelen 

tijdens het gebruik van de woning terugver-

vandaag doen wat morgen nodig is!

WERKELIJKE EPC’S

wethouder Bart Claassen, met onder meer in 

zijn portefeuille Duurzaamheid, milieu en 

hoop dat we een inspiratie zijn voor de bedrij-

de gemeente, maar ik vraag me af of je dat als 

ondernemer, maar ook als burger, wel moet 

worden, zodat we er vanzelf meer waarde 

te goedkoop in Nederland en ergens anders 

wordt de rekening betaald door onderbetaalde 

een voorstander van minder belasting 

niet geïnteresseerd in de zogenaamde 

wel, maar wat komt er in de praktijk van 

meten en dan zal blijken wat de wérkelijke 

EPC van het huis is! Het gaat om feiten, om 

VLOEREN ISOLEREN

de isolatie ging altijd naar boven, omdat 

opvouwbaar folie dat onder de vloer van de 

met vloerverwarming kan het zelfs oplopen tot 

een huis staat in feite op een gat in de grond 

feit dat hun geld onder de grond meer oplevert 

ZONNEPANELEN TERUGVERDIENEN
Van terugverdienen weet Rien van den Broek 

zonnepanelen bepaald door de subsidies die 

maken dat subsidie niet meer nodig is om een 

verlagen heeft de overheid de duurzame 

teren in zonne-energie ook steeds interessan-

en SDE subsidies maken zonnepanelen al 

Hij is dan ook blij met de uitverkiezing van 

 

ENERGIEADVIES

Sjoerd Eegerdingk als adviseur voor Eklips 
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SJOERD EEGERDINGK

energieverbruik en binnenklimaat in 

www.eklipsadvies.nl

WILLEM VAN DE BURGT 

www.zbobouw.nl

JEROEN BESTEBREURTJE

van duurzaam opgewekte energie in door 

www.abecobedrijven.nl

PETER BAKKER 

www.denoudengroep.nl

RONDE TAFEL
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van duurzaamheid is het zaak dat deze niet 

bruiksgemak, levensloopkosten en toekomst-

Eegerdingk benadrukt het belang van een des-

kundige en onafhankelijke begeleiding waar-

door de juiste systeemoplossingen worden 

beelden weet Eegerdingk zijn stelling te 

alleen tot verantwoorde installatiekeuzen 

op teleurstellingen, problemen en aanhou-

pleegd bij problemen in de bestaande bouw, 

WONDERLIJK SUBSIDIEBELEID
G

wel ongeveer van dezelfde kwaliteit als het 

verwerken onder andere bermgras tot papier 

komen om de weg naar de markt te plaveien, 

 «
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