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Het voorjaar is in aantocht. Niet alleen letterlijk, 
maar ook figuurlijk. Nu het vaccinatieproces 
vordert, komt het einde van de coronatunnel 
hopelijk in zicht. Hoe fijn zou het zijn als we 
geleidelijk aan ons sociale en maatschappelijke 
leven weer kunnen hervatten en ondernemers 
weer kunnen ademhalen doordat de maat
regelen versoepelen. Ik kijk daar echt naar uit. 
Gelukkig hebben we in de Gelderse Vallei een 
mentaliteit van aanpakken en samenwerken. 
In deze zware coronacrisis heeft ons dat tot nu 
toe enorm geholpen.
 
Deze insteek van aanpakken en samenwerken 
helpt ons ook bij een hele andere uitdaging: 
de energietransitie. Uit veel gesprekken 
merk ik dat we ons sterk bewust zijn van de 
noodzaak om minder fossiele brandstoffen te 
gebruiken. We denken creatief en innovatief 
na over energiebesparing en alternatieve 
bronnen van energie. In deze Rabo & Co 
ziet u daar inspirerende voorbeelden van 
uit uw regio. Veldhuizen Installatietechniek 
is bijvoorbeeld een van onze partners bij 
Woonplein Voorthuizen en vertelt over de 
mogelijkheden van een warmtepomp of 
zonnepanelen op uw woning. En zo is het 
Platform Circulaire Toekomst Buitengebied 
bezig met hergebruik van materialen bij 
vrijkomende agrarische bebouwing in de Food 
Valley. En wist u dat ook Bosch Beton ook een 
sterke duurzaamheidsambitie heeft? U leest er 
alles over in deze editie van de Rabo & Co.
 
De transitie naar meer duurzame bronnen van 
energie, is onze verantwoordelijkheid en van 
levensgroot belang voor de generatie na ons. 
Iedereen kan een steentje bijdragen, ook u 
en ik. Pakken we dit samen op?

Alvast heel veel leesplezier toegewenst.

Marcel Wijnen
DirecteurDuurzaam 

energie 
opwekken

“Deze editie van Rabo & Co staat volledig in het teken 
van de energietransitie. Ik hoop dat u na het lezen net 

zo optimistisch bent over de toekomst als wij. Er is 
namelijk geen probleem dat we niet kunnen oplossen, 

wanneer we er samen de schouders onder zetten”. 

TEKST: MARCEL WIJNEN   BEELD: HANS MALESTEIN

Rabo &Co

Rabo Energy Challenge
Scan de QRcode en ontdek wat de 
energietransitie voor jou betekent!



Lokale samenwerking partners: Hiemstra Media en MooiMerk. Mailadres redactie: communicatie.gv@rabobank.nl.
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Begrippen als duurzaamheid en klimaatverandering 
voelen soms als iets groots en ongrijpbaars.  

Maar verduurzamen in het klein bestaat ook. We vroegen 
vijf leden van de Rabobank wat zij nu al doen om het 

verschil te maken voor de wereld van morgen.

Zo dragen 
wij bij aan 

de energie
transitie

TEKST: MARLIE VAN ZOGGEL
BEELD: MARCO VAN DUY VENDIJK

Ralph Deckers (49)
ZZP’er in de procestechniek

‘In de veertien jaar dat Astrid en ik samen zijn, 
zijn we misschien twee keer een weekendje 
weg geweest. Enerzijds vanwege onze katten 
en de hond, maar ook omdat we onze CO₂-
voetafdruk zo klein mogelijk willen houden. 
Om die reden kopen we onze boodschappen 
biologisch en zoveel mogelijk lokaal. Ook rijd 
ik uit overtuiging in oude auto’s. Die gaan veel 
langer mee dan de wagens die je tegenwoordig 
ziet, terwijl daar meer grondstoffen voor 
gebruikt worden. Vrienden en collega’s trekken 
wel eens hun wenkbrauwen op als ze horen 
over onze leefstijl, maar ik ga de discussie 
graag aan. Astrid zei in 2011 haar baan op om 
een winkel voor duurzame kleding te openen. 
Dat we er daardoor qua inkomsten flink op 
achteruit zijn gegaan, nemen we op de koop 
toe. Voor de natuur is het eerder vijf over dan 
vijf voor twaalf, daar horen bewuste keuzes bij. 
Natuurlijk lijkt het mij gaaf om naar Japan of 
Australië te gaan, maar we kiezen ervoor om 
dat niet te doen. Het helpt daarbij wel dat  
we zelf in het Limburgse Heuvelland wonen.  
Het is hier zo mooi dat het voelt alsof je 
permanent op vakantie bent.’  

Rabo &Co4
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Biense Dijkstra (52)
Eigenaar van Bouwgroep Dijkstra 
Draisma

‘Als we vroeger bij familie aan mijn moeders 
kant waren, moesten we water uit de vaart 
pakken om de wc mee door te spoelen. 
Doortrekken met drinkwater vonden ze  
zonde. Tjonge, dacht ik toen, wat extreem. 
Maar nu heb ik er respect voor. Zij hadden 
toen al door dat onze manier van leven de 
natuur beïnvloedt. Het was al vroeg duidelijk 
dat ook ik, in navolging van mijn vader en 
broers, in de bouwsector terecht zou komen. 
Toch is het werk dat ik doe geenszins meer 
te vergelijken met dat van mijn vader.  
Hij versjouwde dakpannen nog op z’n rug. 
Het meeste werk voor mijn bedrijf gebeurt 
in een fabriek met robots. Tijdens de laatste 
recessie hebben we het roer omgegooid en 
zijn we ons gaan richten op een industriële 
manier van bouwen. Iedereen verklaarde ons 
voor gek, maar we hebben laten zien dat het 
mogelijk is om demontabele en circulaire 
woningen te bouwen. Ook investeren we in 
lisdodde: een rietachtige plant, die lokaal 
wordt verbouwd en die niet alleen bijdraagt 
aan de biodiversiteit en de uitstoot van CO₂ 
vermindert, maar ook zeer geschikt blijkt als 
natuurlijk isolatiemateriaal. Dat soort nieuwe 
innovaties geven me onwijs veel energie.’

Doortrekken 
met drinkwater 

vonden ze zonde

Gijs van der Meijden (34)
Beleidsadviseur

‘Toen we negen jaar geleden in het huis 
van mijn ouders gingen wonen, kregen we 
er een van hun moestuinen bij. Mijn vader 
moestuinierde al jaren bij een vereniging 
aan het eind van de straat. Ik begon heel 
vrijblijvend, maar werd al snel zo enthousiast 
dat één tuin niet meer genoeg was. Het is 
heerlijk om na een dag vol denkwerk nog 
even met je handen bezig te zijn. Ik verbouw 
van alles, van vergeten groenten, zoals het 
Friesch woudboontje, tot aardbeien en 
peulvruchten. Uiteraard wil iedereen op de 
vereniging de mooiste tuin hebben, maar 
van competitie is geen sprake. Als iemand 
wil weten hoe het komt dat mijn rode 
kolen elk jaar het formaat van voetballen 
hebben, geef ik mijn geheimen prijs. Voor 
de vereniging was de pandemie een zegen. 
Voor het eerst zijn alle tuinen bezet en door 
het thuiswerken heb ik zelf ook meer ruimte 
om overdag even een uurtje te gaan kijken 
wat er geoogst kan worden. Met vier jonge 
kinderen in huis werk ik nu toch vaker ’s 
avonds nog wat uurtjes. De oudste vindt de 
moestuin ook geweldig. Tot de oogst op z’n 
bord ligt, dan is-ie wat minder blij met zijn 
groenten. Het blijven kinderen natuurlijk.’

6 Rabo &Co



Duurzaam is het 
nieuwe chique

Wim van de Fliert (53)
Woonvoorziening De Wilgenhoeve 
“Op 2 januari werd er een klein feestje 
gevierd hier aan de Klein Gooswilligenweg in 
Scherpenzeel. Na een bouwperiode van een 
jaar werd De Wilgenhoeve officieel geopend. 
Een royale woonboerderij die we hebben laten 
bouwen met het oog op onze 23-jarige dochter 
Neline. Hier krijgt ze alle aandacht en zorg die ze 
nodig heeft, samen met haar zes medebewoners. 
Voor ons is dit niet het eerste zorginitiatief maar 
deze woonvoorziening is wel de modernste 
in het rijtje. Het complex wordt verwarmd 
door middel van twee warmtepompen in de 
kelder. In de dikke spouwmuren zit zo’n dertien 
centimeter isolatiemateriaal en ook onder het 
rieten dak liggen dikke isolatieplaten. Op de 
naastgelegen kippenschuur willen we in de 
toekomst nog zonnepanelen aanbrengen. De 
financiering hebben we rond gekregen met 
de Rabobank, die vanaf het eerste moment de 
wens uitsprak om een breed maatschappelijk 
draagvlak te creëren voor De Wilgenhoeve. We 
hebben een bestuur gevormd en een stichting 
opgericht met een ANBI-status. Ook zijn er 
mooie initiatieven ontstaan. Biologische eieren 
van onze zorgboerderij Groot Wagensveld 
zijn bijvoorbeeld te koop bij een aantal lokale 
verkooppunten en online supermarkt Crisp. 
Door het kopen van deze speciale doosjes eieren 
helpen kopers om De Wilgenhoeve financieel te 
ondersteunen.”

Wilma Schaap (45) 
Financieel adviseur bij Rabobank Gelderse Vallei
Hoewel ze nog maar 45 is, is Wilma Schaap al mee dan 25 jaar lang actief 
in de financiële wereld. Dat verduurzaming van woningen in die kwart 
eeuw een enorme vlucht heeft genomen is een open deur. Maar, zo 
constateert ze, vandaag de dag gaat het wel héél hard.
Wilma en haar echtgenoot kochten vier jaar geleden een huis 
in Lunteren. Het onderwerp verduurzaming was toen nog niet 
zo brandend actueel als het nu is, vertelt ze. “Elektrisch rijden en 
zonnepanelen… het was toch nog een beetje geitenwollen sokken.” 
Hoe anders is dat nu. Het is heel normaal en zelfs ‘het nieuwe chique’. 
Kijk maar naar de nieuwbouwwijken. Overal investeren bouwers én 
gebruikers volop in duurzame oplossingen. Dat merkt ze ook in haar 
gezin. “Waar je kunt, draag je een steentje bij. Zuinig zijn met energie, 
afval scheiden, ledlampen. Als het koud is op mijn werkkamer, verwarm 
ik het met de stroom die van onze zonnepanelen komt.’’
Ook aan haar klanten merkt Wilma dat duurzaamheid alle aandacht 
heeft. “En dat Rabobank hier zo intensief op inzet, maakt mijn werk 
als adviseur alleen maar leuker. Neem het Groendepot. Een prachtig 
product waarmee je binnen je hypotheek een potje kunnen reserveren 
om later in te zetten voor verduurzaming van je woning.” 

TEKST: HIEMSTRA MEDIA BEELD: MOOIMERK
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In 2016 verruilde Miel Janssen zijn baan op de Zuidas voor een 
bestaan als zelfstandige. Ook kocht hij een oud huis, dat hij 
helemaal verduurzaamde. Sindsdien heeft hij een tweede baan: als 
vrijwilliger bij de energiecoöperatie Wattnu. Met andere bewoners 
zet hij zich in om woningen te verduurzamen. ‘Op de lange termijn 
levert het veel op, voor je portemonnee én voor onze planeet.’ 

ZONNEPANELEN OP 
ANDERMANS DAK
TEKST: MENSJE MELCHIOR   BEELD: FRANK RUITER
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Miel Janssen (59)

Wat
Voorzitter 

energiecoöperatie 
Wattnu

Waar
Gooise Meren

Waarom
Bewoners kunnen 
een grote bijdrage 

leveren aan het 
klimaatprobleem 
door hun huis te 
verduurzamen. 

Rabobank droeg 
bij aan het 

jeugdeducatieproject 
‘Kompas op Groen’.

Als je kinderen 
voorlicht over 
verduurzaming, 
nemen zij dat mee 
naar huis

ij had ruim 28 jaar op de  
Amsterdamse Zuidas gewerkt.  
Zijn woning in Bussum was alleen  

maar ‘de plek waar hij ’s avonds een maaltijd  
in de magnetron stopte’.  
In 2016 ging het roer om bij Miel Janssen:  
hij nam een sabbatical, kocht samen met zijn  
vrouw een woning uit 1890 en begon een  
bestaan als zelfstandig consultant en coach.  
Het voelde ook als het juiste moment om 
zich te gaan inzetten voor de samenleving. 
‘De energietransitie is een belangrijke om
bouwoperatie. Ik ben ervan overtuigd dat  
we sneller van de fossiele energie af moeten.  
Door me in te zetten voor energiecoöperatie 
Wattnu kan ik mijn steentje bijdragen.’

Was het hard nodig om je huis 
te verduurzamen? 
‘Toen we dit oude Gooise huis in Bussum 
kochten, kon je er niet eens een energielabel 
op plakken. Enkele wanden en enkel glas, 
geen spouwmuren, een houten vloertje met 
een tochtige kruipruimte eronder, dakpannen 
zonder goede isolatie … Toch was het ons 
droomhuis. We vonden de stijl mooi en er zat 
een grote tuin bij. We wilden wel een uitbouw 
én zorgen dat dit huis toekomstbestendig 
werd. Er kwam een mooie uitbouw, dubbele 
beglazing, goede isolatie en met de installatie 
van een warmtepomp konden we van het 
aardgas af. Ons huis moest energieneutraal 
worden. Maar zonnepanelen mochten we, 
omdat we in een beschermd dorpsgezicht 
wonen, niet op ons dak plaatsen.’

En energiecoöperatie Wattnu 
bracht uitkomst? 
‘Ik kwam in 2018 terecht bij Wattnu omdat 
zij collectieve zonnedaken realiseren, op 
andermans dak. Op het dak van een school  
in Bussum, het gemeentehuis en de roei
vereniging in Naarden. Bewoners leggen geld 
in, en met vijftig of zestig huishoudens haal je 
genoeg op om een grote zonneinstallatie op 
een dak te leggen. Die groene energie trek je 
vervolgens voor je eigen woning uit het net. 
En het levert ook nog een mooi financieel 
rendement op. Na een voorlichtingsavond was 
ik om. Toen de organisatie aangaf dat ze nog 
vrijwilligers nodig hadden, stak ik meteen mijn 
hand op. Dít was mijn kans om me voor de 
lokale gemeenschap in te zetten.’

Je steekt er zo’n 30 uur per week in. 
Dat is bijna een tweede baan.
‘Het kost aardig wat tijd inderdaad. Op dit 
moment gaan er veel uren zitten in een 
innovatief project waarmee we Muiderberg 
met aquathermie van warmte willen voorzien. 
In het IJmeer zit voldoende warmte in het 
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Een verbouwing is 
een mooi moment om 
te verduurzamen

oppervlaktewater om Muiderberg aardgasvrij 
te verwarmen, als een soort stadsverwarming. 
De warmte in het oppervlaktewater kun je 
opslaan in warmtebronnen onder de grond. 
Dat water wordt dan verder verwarmd en via 
een warmtenet naar de woningen vervoerd. 
Met de gemeente Gooise Meren zijn we nu 
druk de plannen aan het uitwerken.’ 
Er zijn nog meer mooie projecten. Vrijwilligers 
van Wattnu kunnen – na een cursus – aan de 
slag als energiecoach: zij helpen mensen hun 
woning energiezuiniger te maken. Ook Janssen 
komt als energiecoach bij mensen thuis. ‘Met 
kleine ingrepen kun je al veel doen. We meten 
aan de buitenkant met een warmtecamera waar 
de warmte ‘weglekt’. Het is altijd weer schrikken 
voor mensen om een grote, rode plek te zien op 
de buitenmuur op de plaats van hun radiator, 
of als ze zien hoeveel warmte er verloren gaat 
door kieren bij de deuren. Als je dan vertelt dat 
simpele dingen als radiatorfolie en tochtstrips 
kunnen helpen, is dat een echte eye opener.’
Janssen ziet vaak hoe mensen net te laat 
gaan nadenken over verduurzaming. ‘Een 
verbouwing is een mooi moment om eens te 
kijken wat je kunt doen. Ik kom wel eens bij 
mensen thuis die prachtig hebben verbouwd, 
de muren weer strak hebben gestuct, maar die 
voordat ze aan de slag gingen, zijn vergeten 
te kijken naar hoe ze die verbouwing hadden 
kunnen gebruiken om energie te besparen. 
Jammer, want als je de natuurlijke momenten 
gebruikt om ermee aan de slag te gaan, kost 
verduurzaming minder. En op de lange termijn 
levert het veel op – zowel voor je portemonnee 
als voor onze planeet.’

Dat belang voor de aarde willen 
jullie doorgeven aan kinderen. 
Waarom? 
‘Bij onze voorlichtingsavonden zie je toch 
veel grijze koppen, de dertigers en veertigers 
laten het nog afweten. Druk met hun gezin 
en baan. Terwijl zij natuurlijk vaak verhuizen 
en verbouwen. Als je hun kinderen voorlicht, 
nemen zij dat weer mee naar huis en kunnen 
ze ook helpen hun ouders bewust te maken. 
En later, als ze op zichzelf wonen, zijn ze zich 
dan hopelijk bewust van wat er allemaal kan. 
We hebben een heel leuk project, Kompas 
op Groen, dat langs scholen gaat. Het is 
een tentoonstelling die de historie van de 
energievoorziening vertelt. Het decor wordt 
gevormd door acht huisjes en het verhaal  
gaat over het meisje Sola uit 1880 dat een 
tijdreis maakt en in 2030 terechtkomt.  
Daar ontmoet ze Siep, die niet beter weet 
dan dat we in een energieneutrale wereld 
leven. Die tentoonstelling gaat naar scholen. 
Er zijn speciale lespakketten, energiecoaches 
geven gastlessen en de leerlingen kunnen 
aan de slag om bijvoorbeeld de techniek van 
zonnepanelen te begrijpen. Ze leren er veel 
van, ook hoe kleine maatregelen al kunnen 
helpen om minder energie te verbruiken.’ 

11Interview



De overnamepoging van Eneco in 2019 mag dan mislukt zijn,  
het heeft Rabobank wél positief en blijvend veranderd, 

constateren Alain Cracau, hoofd duurzame business ontwikkeling, 
en Marco Roddenhof, hoofd portfolio management. ‘De hele bank 

ging áán en iedereen is bezig met zijn rol in de energietransitie.’

Rabobank wilde 
Eneco kopen.  

Dit is wat er 
daarna gebeurde

TEKST: CHRISTEL DON   BEELD: BAS LOSEKOOT

E erlijk is eerlijk, het klinkt een
beetje als een Pietje Bell-achtig 
plan, een bank die een ener-
giebedrijf wil kopen. Maar zo 
opmerkelijk was het idee om 
Eneco over te nemen zeker niet, 

zeggen Alain Cracau en Marco Roddenhof 
tijdens een digitale ontmoeting. Bij de naam 
Pietje Bell schieten ze in de lach. ‘Zo voel ik me 
inderdaad vaak, ik word er blij van om nieuwe 
dingen te proberen’, grijnst Roddenhof. ‘Pietje 
Bell ja, maar dan wel als bank’, zegt Cracau.  
‘We zijn samen Pietje Bell, omdat we iets teweeg 
willen brengen in de energietransitie, dat zou 
ons zonder professionele collega’s niet lukken.’ 
De koop van Eneco had goed gepast bij de 
ambitie van Rabobank om huisbankier van de 
energietransitie te worden. ‘Uit studies blijkt 
steeds weer dat banken een grote rol kunnen 
spelen in het versnellen van de energietransi-
tie’, legt Roddenhof uit. ‘Maar als je die grote 
rol wilt krijgen, moet je er wel middenin zitten, 
zodat je begrijpt wat er gaande is.’ 
Toen bekend werd dat Eneco te koop stond, 
kwam Leendert Bikker, directeur communicatie 
en corporate affairs, met het idee bij bestuurs-
voorzitter Wiebe Draijer: wat als de bank het 
energiebedrijf zou kopen? Daarop vroeg 
Draijer advies aan Roddenhof, die als hoofd 
portfolio management veel met overnames en 
strategie bezig is. Het toeval wilde dat hij net 
bezig was met het thema duurzaamheid, al 
was het dan in zijn vrije tijd, vertelt Roddenhof. 

‘De voetbalclub van mijn zoons verbruikte te 
veel energie door alle verouderde lampen die 
avonden lang langs het veld brandden. Ik was 
er vrijwilliger en had beloofd uit te zoeken hoe 
we op dat vlak konden verduurzamen.’  
Hierdoor kwam Roddenhof erachter hoe  
complex de energietransitie eigenlijk in elkaar 
zit. ‘Om te verduurzamen heb je lokaal draag-
vlak nodig, de juiste technische apparatuur en 
kennis van allerlei subsidieregelingen en van 
financiering’, aldus de bankier. 
Dus toen Draijer belde over Eneco zag 
Roddenhof meteen mogelijkheden - juist als 
bank hadden ze immers veel ervaring met 
dergelijke zaken en met Eneco onder één dak 
zouden ze én een nieuwe inkomstenstroom 
creëren én het zou veel nieuwe financie-
ringskansen opleveren. Roddenhof: ‘En als er 
iemand is die veel afweet van financieren, lokaal 
draagvlak en energieoplossingen, dan is het 
Alain Cracau. Dus toen ook de board groen licht 
gaf voor de overnamepoging zijn wij bij elkaar 
gekomen en hiermee aan de slag gegaan.’  

Gave business-initiatieven
Hoe dit verhaal afloopt, weten we: Eneco werd 
na negen maanden onderhandelen verkocht 
aan het Japanse Mitsubishi, maar daar staan 
de mannen bij voorkeur niet te lang bij stil. 
Liever praten ze over wat de overnamepoging 
teweeg heeft gebracht binnen de bank en 
hoeveel positieve energie en gave business- 
initiatieven eruit zijn voortgekomen.  
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‘Tijdens het overnametraject zijn we maanden-
lang met een team van zo’n twintig mensen 
aan de slag geweest’, vertelt Cracau. ‘Los van 
het opzetten van de deal en de bijbehorende 
financieringsconstructie zijn we intensief bezig 
geweest met het ontwikkelen van allerlei  
nieuwe business-ideeën.’ Volgens Cracau was 
dat het spannendste gedeelte, want de samen-
werking tussen Eneco en Rabobank moest 
immers wel nieuwe projecten opleveren. 
Er werden vele plannen bedacht: van het 
collectief investeren in zonnepanelen op 
bedrijventerreinen (voor ondernemers) en het 
aanbieden van groene stroom en leningen 
om na aankoop je huis te verduurzamen (voor 
particulieren) tot het investeren in innovatieve 
start-ups die dingen ontwikkelen die de ener-
gie transitie versnellen, zoals bijvoorbeeld een 
waterstofbedrijfje. Roddenhof: ‘Ons overkoe-
pelende doel was de energietransitie en het 
mooie was dat het héle team dat begreep. 
Normaliter helpen we onze klanten allemaal 
vanuit onze eigen afdeling, maar nu keken  
we als één team naar nieuwe kansen, of je 
nou David was van de afdeling Wholesale, of 
Linda van Retail. Cracau: ‘Er heerste een enorm 
positieve vibe binnen de bank, zo van: hé, we 
durven dit aan en verzinnen coole dingen.’ 

Een week ziek
Toen de koop afketste, is Roddenhof er een 
week ziek van geweest, maar er was weinig 
tijd om bij de pakken neer te zitten. ‘Binnen 
een paar dagen belde Wiebe met de vraag: hé 
Marco, wat is plan B? Oftewel: we zouden gaan 
bedenken hoe al het moois dat we bedacht 
hadden op een andere manier zou worden 
voortgezet’, vertelt Roddenhof. Cracau: 
‘Bijzonder was ook dat het bestuur van Eneco 
ons liet weten dat ze, ondanks de mislukte 
overname, wél met onze ideeën verder wilde.’ 
Dat is dan ook waar Cracau en Roddenhof 
nu volop mee bezig zijn. Roddenhof:  
‘Om te beginnen moest er iemand met veel 
verstand van energie komen die deze bewe-
ging binnen de bank kon voortzetten. Dat 
werd Rolf Fouchier. Hij is hoofd geworden van 
Energietransitie Nederland, een platform waar 
alle energie-duurzaamheidsprojecten waar wij 
als bank mee bezig zijn of die we willen starten, 
samenkomen - van private equity tot retail, 
bedrijven, en noem maar op.’ Cracau: ‘Het sterke 
aan Fouchier is dat hij van buiten naar binnen 
denkt, hij weet wat er nodig is in de markt en 
dus wat Rabobank moet gaan ontwikkelen.’ 
Zelf zit Cracau eveneens in Fouchiers team, 
omdat hij al jaren bezig is met de energie-
transitie. Hij benadrukt daarom dat de bank 
op dat vlak al veel deed. ‘Maar dankzij deze 
overnamepoging heeft het thema meer 
urgentie gekregen en het heeft allerlei zaken 
versneld’, legt Cracau uit. ‘Fouchier is nu een 
half jaar bezig en het belangrijkste wat hij en 

De overnamepoging 
heeft veel positieve 
energie opgeleverd

zijn team hebben gedaan, is dat ze de bank 
hebben áángezet, door collega’s te laten zien 
waar we al mee bezig waren.’ Roddenhof: ‘Ook 
hebben we tijdens de Week van de Coöperatie 
alle collega’s gevraagd om ambassadeur van 
de energietransitie te worden, in een spelvorm. 
Het had groot effect; mensen werden nieuws-
gierig en zijn aan de slag gegaan met de vraag 
hoe zij in hun functie iets voor de energietran-
sitie kunnen betekenen.’ 

Eerst Rabobank bellen
Het spel was weliswaar symbolisch, maar de 
bankiers wijzen tegelijkertijd op de concrete 
stappen die er worden gezet. Roddenhof: 
‘Floor van Workum, oprichter en ceo van  
Rabobank-dochter Vista Hypotheken, heeft 
een opleiding opgezet voor adviseurs en  
intermediairs, zodat ze leren om advies te 
geven over onder meer groene hypotheken 
aan potentiële kopers. Huib de Mulder van 
Retail heeft een bedrijf gekocht dat bezig is 
om een platform te maken voor mensen die 
hun huis willen verduurzamen, zodat ze na 

een snelle scan in één oogopslag zien welke 
bedrijven hen daarbij kunnen helpen. En met 
Obvion Hypotheken starten we binnenkort 
een pilot, zodat kopers bij het afsluiten van 
hun hypotheek straks integraal advies krijgen 
over het vergroenen van hun huis.’ 
Zo kunnen de twee bankiers nog wel even 
doorgaan, want dit is slechts een selectie uit 
alle nieuwe projecten die momenteel worden 
gelanceerd. En dat allemaal in het kader van  
de energietransitie. 
De overname bleef uit, maar de missie om 
huisbankier van de transitie te worden blijkt 
onverminderd groot. ‘Deze week belde een 
collega die vertelde dat hij uit heel het land 
van coöperaties die met warmte bezig zijn, 
hoort dat ze éérst Rabobank bellen voor ze 
bij Triodos langsgaan’, lacht Cracau. Oftewel: 
ze zijn goed op weg. ‘Ik mail je zo een presen-
tatie’, besluit Roddenhof, ‘met de zeven grote 
speerpunten die Fouchier heeft opgesteld en 
waarop hij straks gaat scoren. Want: naast onze 
groene missie blijft het natuurlijk óók gewoon 
harde business.’  
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‘VERDER IN TECHNIEK’ START TWEEDE VESTIGING 
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Als er niet genoeg vakmensen van de scholen 
komen, leiden we ze zelf wel op. Zo redeneerde Oscar 
Fränzel, eigenaar van Veros Metaalwerken BV. Zijn 
plan kreeg support van Rabobank. 
Ze staan te glimmen in zijn werkplaats. Een gloedje
nieuwe draaibank én freesbank die samen de hoofdrol 
gaan spelen in een nieuw opleidingscentrum naast zijn 
bedrijfspand aan de Glashorst in Scherpenzeel. Wat Oscar 
betreft gaan de eerste leerlingen in mei aan de slag.
In Nederland is het aantal technische vacatures vele 
malen groter dan dat er vakmensen zijn. Als directeur 
van machinefabriek Veros Metaalwerken loopt hij net als 
veel collega’s in de branche al jarenlang aan tegen een 
tekort aan geschoolde vakmensen. Want het niveau op 
de bestaande mboopleidingen is er de laatste decennia 
op z’n zachtst gezegd niet op vooruit gegaan. 
Daarom neemt hij het heft in eigen hand en zet hij samen 
met praktijkopleider ‘Verder in Techniek’ uit Doetinchem 
een opleiding in de steigers. Leerlingen laten zich 
hier binnen acht weken school en acht weken stage 
klaarstomen als frezer of draaier.

Dat gebeurt met vakdocenten vanuit Veros én in nauwe 
samenwerking met docenten uit Doetinchem, waar op 
jaarbasis 60 mensen met succes worden omgeschoold.
De voorbereidingen om de eerste lichting van acht 
leerlingen in mei te laten starten zijn in volle gang. 
Er wordt een leslokaal ingericht en een professionele 
praktijkruimte gerealiseerd, die plek biedt aan de twee 
machines van het topmerk DMG Mori. De komende tijd 
wordt actief contact gelegd met UWV’s, uitzendbureaus 
en andere organisaties om de nieuwe opleiding onder 
de aandacht te brengen. 
Dat de branche zélf initiatief neemt om mensen op 
te leiden is broodnodig, vindt Oscar, en vond daarom 
steun bij de Rabobank. “Mijn ondernemersplan 
werd met veel enthousiasme ontvangen. Technische 
bedrijven zitten te springen om goed opgeleide 
vakmensen. Mede door de samenwerking met de 
Rabobank heeft deze opleiding de mogelijkheid om 
er op technisch niveau alles uit te halen wat erin zit. 
Zo zorgen we er voor dat de toekomst van technische 
bedrijven in Nederland veilig wordt gesteld.” 

Interview



Lucebert leerde ons dat alles van waarde weerloos is.  
Maar zo hoeft het niet te zijn, betoogt bankier en 

hoogleraar Barbara Baarsma. ‘Laten we proberen om 
dingen die weerloos doch waardevol zijn, te beschermen.’

Weerloos

worden ze niet veronachtzaamd, maar 
meegewogen in de besluiten van burgers 
en bedrijven. True Price streeft ernaar om 
de ‘echte prijs’ inzichtelijk te maken voor 
consumenten en leveranciers. Zelf schreef 
ik lang geleden een proefschrift over de 
‘monetaire waardering van milieugoederen’. 
Er zijn vele methoden die gebruikt kunnen 
worden om een geldwaarde toe te kennen 
aan goederen en diensten die geen prijs,  
maar wel waarde hebben. 

Cynisme
Eén van die methoden gebruikte ik om een 
prijskaartje aan geluidhinder rond Schiphol 
te hangen. In die tijd, het was de tweede 
helft van de jaren negentig van de vorige 
eeuw, speelde een langslepend debat over 
de uitbreiding van Schiphol. Met deze prijs
kaartjes was de toename van geluidhinder  
in de doorrekening van die uitbreiding niet 
langer een ‘PM post’. Het was niet langer 
een lege post zonder bedrag, maar een post 
die volwaardig meetelde in de doorrekening  
van de maatschappelijke kosten en baten. 
Misschien kent u het toneelstuk 
‘Lady Windermere’s Fan’ van Oscar Wilde.  
Het gaat over het verjaardagsfeest van  
Lady Windermere. Tijdens het bal spreken 
twee gasten met elkaar over cynisme. De ene 
gast, Cecil Graham, vraagt: ‘What is a cynic?’ 
Waarop de andere gast, Lord Darlington, 
antwoordt: ‘A man who knows the price of 
everything and the value of nothing.’
Volgens sommige mensen zijn economen 
cynici: ze kennen de prijs van alles, maar ze 
kennen van niets de waarde.  

Dat is echter een misvatting. Het toekennen van 
‘true prices’, dus het in geld uitdrukken van alle 
keteneffecten van een product, is niet hetzelfde 
als zeggen dat voor alles markten moeten 
worden gecreëerd of dat alles verhandelbaar 
moet worden gemaakt. Het betekent ook 
niet dat we in staat zijn om een absolute, 
eenduidige waarde voor alles te bepalen. 
Zo was het doel van de Schipholstudie niet 
om geluidhinder te vermarkten. Het doel 
was wel om de kosten van een toename van 
geluidhinder bij uitbreiding van de luchthaven 
in geld uit te drukken, zodat die op gelijke voet 
meetelden in maatschappelijke afwegingen 
over die uitbreiding. Niet in geld uitgedrukte 
kosten en baten tellen nu eenmaal niet voor 
vol mee: ‘money speaks louder than words’.

Verduurzaming aanjagen
Eén manier om dingen van waarde niet 
weerloos te laten zijn, maar weerbaar te 
maken, is dus om ze te beprijzen. Daarom 
is het belangrijk dat er een heffing op de 
uitstoot van broeikasgassen of op de uitstoot 
van andere schadelijke stoffen komt. Er zijn 
echter meer manieren. 
Zo investeert Rabobank een deel van de 
winst in de maatschappij. Omdat we geen 
aandeelhouders hebben, kunnen we coöpe
ratief dividend uitkeren om verduur zaming 
aan te jagen, sociale cohesie te vergroten en 
kansrijkheid van kinderen te bevorderen. 
Een andere manier waarop Rabobank kan 
bijdragen is door met ons kapitaal te sturen 
richting langetermijnwaardecreatie bij onze 
klanten. Dus geen kapitaal verstrekken aan 
bijvoorbeeld de wapen en tabaksindustrie  
en ons aandeel in de fossiele energiesector 
stevig afbouwen. 

Belonen
Anderzijds kunnen we als bank partijen  
die ongeprijsde diensten leveren die van 
waarde voor ons allemaal zijn, juist belonen. 
Rabobank geeft een rentekorting aan boeren 
die met het geleende geld investeren in het 
herstellen van biodiversiteit. En we geven  
een korting op de hypotheekrente als de 
lening gebruikt wordt om een woning ener gie 
zuinig te maken.
Verder kunnen we met kennis een verschil 
maken. Door kennis over de kwaliteit van de 
bodem inzichtelijk te maken met de open 
bodemindex kunnen boeren de bodem 
beter beheren. Dat is niet alleen goed voor 
het verdienvermogen van boeren, maar 
ook voor de kwaliteit van ons voedsel, de 
soortenrijkdom en de opslagcapaciteit 
van koolstof. Zo investeert Rabobank in 
weerbaarheid om te voorkomen dat dingen 
van waarde weerloos zijn. 

Barbara 
Baarsma
CEO Rabo  

Carbon Bank  

en hoogleraar  

Toegepaste 

Economie  

aan de UvA

Een bloeiend heideplantje in de ochtendzon. 
Een prachtige aria in de Stopera. Of de immense  
stilte in het bos. Zij zijn weerloos. Zij kunnen 
zich niet verdedigen tegen stikstof, bezuini
gingen of overkomende vliegtuigen.  
Natuur, cultuur en stilte zijn waardevol en we 
doen er goed aan om die te beschermen.
In 1954 schreef Lucebert in het gedicht  
‘De zeer oude zingt’ de inmiddels alom  
be kende regel ‘Alles van waarde is weerloos’. 
Laten we proberen om dingen die weerloos 
doch waardevol zijn, te beschermen.  
Maar hoe doen we dat? 
Onlangs had ik een mooi gesprek met  
Michel Scholte. Hij is medeoprichter van  
True Price. We spraken over het beprijzen  
van dingen die waarde hebben, maar op een 
markt niet geprijsd worden. Mensenrechten, 
schone lucht en een gezonde bodem zijn 
ongeprijsd, maar hebben wel een grote 
maatschappelijke en economische waarde. 
Door ze van een prijskaartje te voorzien, 
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Op het platteland komt in de komende jaren 
veel agrarische bebouwing leeg te staan. Drie 

regionale bedrijven slaan de handen ineen om 
die stallen een tweede leven te geven.

Tweede 
leven voor 

stallen

uit Barneveld, Ede en Veenendaal zich hard 
maken. Ze kwamen elkaar tegen tijdens de 
Circular Economy Challenge van Rabobank en 
werken sindsdien samen in het project ‘Circu-
laire toekomst voor vrijkomende agrarische 
bebouwing (VAB). Het doel? Uitzoeken hoe je 
de sloop van stallen economisch aantrekkelijk 
en duurzaam kan maken.

Maatschappelijk belang
Dat is belangrijk, want naar verwachting komt 
er de komende tijd zo'n 1,5 miljoen vierkante 
meter aan agrarische bebouwing vrij in de 
regio. Gemeenten als Ede en Barneveld anti-
ciperen daar nu al op. Zij willen het buitenge-
bied aantrekkelijk houden en voorkomen dat 
bijvoorbeeld drugscriminelen de leegstaande 
schuren vullen. 
Ook vanuit milieutechnisch en economisch 
oogpunt is circulair slopen interessant. Grond-
stoffen worden namelijk schaarser en duurder, 
terwijl de productie van bouwmaterialen het 
milieu belast. “Door hergebruik van bestaande 
materialen kan een CO2-besparing tot 90 pro-
cent gerealiseerd worden bij de bouw van een 
nieuwe stal. Bovendien nemen sloopkosten 
hierdoor af”, vertelt Boot. 
Een win-winsituatie dus voor alle partijen. 

an de Gelkenhorsterweg in Barneveld 
staat zo'n stal. Een wat grijze, ano-
nieme ruimte die tijdelijk als loods 
dienst doet en op de nominatie staat 
om te verdwijnen. Niets bijzonders 

zou je zeggen. Maar als Gerard van Beek (me-
de-eigenaar van G. van Beek & Zn.), Kees Boot 
(directeur van Boot Ingenieurs) en Gerard op 
't Hof (bedrijfsleider bij Roseboom-Groep) hier 
rondlopen, zien ze een schatkamer. 
Die kozijnen zijn prima herbruikbaar, de 
stalen balken kunnen toegepast worden in 
een nieuwe stal en ook de isolatiepanelen 
gaan zeker nog een ronde mee. “Er gaat bij 
sloopprojecten nog heel veel de prullenbak 
in omdat het makkelijk is, terwijl je met een 
beetje inspanning zoveel materialen kunt 
hergebruiken”, zegt Op ‘t Hof.
Dat is precies waarvoor de drie bedrijven 

Stalonderdelen 
staan straks op 
eigen online 
marktplaats

A
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Tot 90 
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hergebruik

Dat is de reden dat onder meer de gemeente 
Barneveld en provincie Gelderland het project 
financieel ondersteunen. Ook Rabobank 
Gelderse Vallei als huisbankier van de regionale 
agrosector is aangesloten, omdat het project 
een bijdrage levert aan een toekomstbesten-
dig buitengebied.

Waarde vasthouden
Kern van de aanpak die G. van Beek & Zn., 
Roseboom-Groep en Boot Ingenieurs ontwik-
kelden, is het zo veel mogelijk behouden van 
de waarde van vrijkomend agrarisch vastgoed. 
In eerste instantie wordt gekeken of een stal 
volledig te demonteren en te verplaatsen is. 
Lukt dat niet? Dan komt hergebruik van bouw-
materialen en de stalinrichting in beeld, zoals 
het verwerken van houten vloerroosters tot 
hekken en bakstenen. De laatste optie is recy-
cling. Daarbij worden bijvoorbeeld bakstenen 
gebroken tot puingranulaat. 
Zo'n traject begint altijd met het in kaart bren-
gen van de materialen die in een stal zitten. 
Hiervoor maken de ingenieurs van Boot een 
inventarisatie. De volgende stap is het vinden 
van een nieuwe bestemming. Dat kan in een 
nieuwe stal zijn, maar ook in de woningbouw. 
Vaak duurt het even voordat zo'n match 

gemaakt is en daarom willen de drie bedrijven 
nu samen met de lokale overheid een hub 
creëren. Dat is een fysieke locatie waar bouw-
materialen tijdelijk opgeslagen worden, terwijl 
ze ondertussen aangeboden worden op Insert. 
Op deze online marktplaats kunnen aanne-
mers in onder andere de bouw en gww-sector 
terecht voor bestaande materialen. 
Aan die materialen kleeft ten onrechte wel 
eens het imago dat het om oude ‘rommel’ zou 
gaan. Regelmatig gaat het om bouwmateria-
len die nog maar enkele jaren oud zijn en nog 
een zeer lange levensduur hebben. “Alleen 
asbest moet er echt uit, maar verder zijn vrijwel 
alle materialen her te gebruiken”, zegt Op ‘t 
Hof. 

Opschalen
Nu alle voorbereidende onderzoeken 
gedaan zijn, zouden G. van Beek & Zn., Rose-

boom-Groep en Boot Ingenieurs de komende 
jaren graag op grote schaal agrarische bebou-
wing een tweede leven geven. Wat daar voor 
nodig is? “Samenwerking in de keten”, zegt 
Gerard van Beek resoluut. 
Zo zouden architecten al in het ontwerp moe-
ten zoeken naar mogelijkheden om bestaande 
materialen toe te passen. Ook de overheid kan 
een duit in het zakje doen, door hergebruik 
te stimuleren in bijvoorbeeld de vergun-
ningsverlening. ”Maar deze transitie vraagt 
vooral om een andere manier van denken. 
Binnen G. van Beek & Zn. gebeurt dat al door 
deze samenwerking. Als we tegenwoordig 
een stal bouwen, denken we al na over hoe 
die ooit weer uit elkaar kan worden gehaald. 
In Kootwijkerbroek hebben we onlangs een 
kleine stal gebouwd die volledig demontabel 
is. We onderzoeken nu of dat ook mogelijk is 
bij grotere stallen.”
De aandacht voor circulariteit? Die is bij de 
Barneveldse ondernemer niet primair inge-
geven door zakelijke belangen. Natuurlijk zit 
er een goede businesscase onder. “Maar ik 
doe dit vooral vanuit mijn hart. Ik vind het de 
verantwoordelijkheid van ons allemaal om na 
te denken hoe we deze wereld doorgeven aan 
de toekomstige generaties.” 
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ecent werd door het installatiebedrijf 
een zogeheten ‘Ampère-woning’ 
voorzien van zonnepanelen, een 
warmtepomp én een 10 ampère-

aansluiting voor de elektriciteitsvoorziening. 
Het systeem is super slim: afhankelijk van het 
weer wordt de accu van de woning gevoed, 
de temperatuur in de woning (automatisch) 
een graadje hoger of lager gezet en het beste 
moment gekozen om energie te kopen van 
het net door middel van die 10 ampère-aan-
sluiting. De woning kan eventueel zelfs zonder 
netaansluiting, maar bij langdurig donker weer 
zouden de bewoners dan in de problemen 
kunnen komen. Dit tekort wordt nu door de  
10 ampère-aansluiting aangevuld.  

Lagere maandlasten
Het kan met recht een paradepaardje worden 
genoemd, vertelt Johan Koster van Veldhuizen 
Energie. Per jaar installeert deze installateur 
met vestigingen in Terschuur en Nunspeet zo’n 
honderd duurzame installaties in een deel van 
Nederland. De maandelijkse energiekosten van 
klanten naar beneden te brengen, dat is daarbij 

RZelfvoorzienende woningen? Ze bestaan al. 
En als het aan Veldhuizen Energie ligt, wordt 
wonen zonder energienota de standaard 
voor de toekomst.

TEKST: HIEMSTRA MEDIA BEELD: MOOIMERK
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het streven. Dat kan met een energieneutraal 
systeem dat bestaat uit twee onderdelen: 
zonnepanelen en warmtepomp. Deze warm-
tepomp zorgt voor warmte- en koudeopslag 
in de bodem waar er in de winter gebruik van 
warmte en in de zomer gebruik van koude 
wordt gemaakt. En door de warmtepomp te 
koppelen aan andere duurzame technieken 
kan een woning grotendeels zelfvoorzienend 
worden gemaakt.  

Duurzaamheidslening
De kosten voor een warmtepomp en de bij-
behorende boringen en installatie vragen een 
behoorlijke investering. Rabobank heeft hier 
de Duurzaamheidslening voor bedacht. Ga je 
kopen of verbouwen naar een nul-op-de-me-
terwoning? Dan kun je maximaal 25.000 euro 
extra hypotheek krijgen omdat je per saldo 
geen energierekening hebt. Dat brengt een 
grote verantwoordelijkheid met zich mee, 
geeft Johan aan. “Want het is aan ons als 
installateurs om een systeem te plaatsen dat 
vervolgens het rendement en comfort ople-
vert met werkelijk een nulfactuur. Hier hebben 
wij meerdere praktijkvoorbeelden van.”

Voorloper
Dat de onderneming op duurzaamheidsge-
bied een plek in de voorhoede inneemt? Dat 
is een typische ‘Veldhuizen-kwaal’, zoals Johan 
het lachend aanduidt. Al in de jaren zeventig 
hamerde de oprichter van Veldhuizen Instal-
latietechniek er op om wijs om te gaan met 
energie. Het bedrijf was een van de eersten die 
vloerverwarming installeerde. En anno 2021 
wordt onvermoeibaar gezocht naar manieren 
om systemen optimaal met elkaar te laten 
samenwerken.
Daarmee draagt het bedrijf haar steentje bij 
aan de energietransitie, die de komende jaren 
steeds meer vorm krijgt. Op dit moment komt 
nog maar zo'n 11 procent van de energie die 
we in Nederland gebruiken uit duurzame 
bronnen. In 2030 moet dat minimaal 27% zijn 
en het doel is om in 2050 alleen nog maar 
groene energie te gebruiken. 
Steeds meer woningbezitters en bedrijven 
leggen inmiddels al zonnepanelen op hun dak. 
Tegelijkertijd daalt ook het energieverbruik 
door isolatiemaatregelen en bijvoorbeeld het 
vervangen van oude cv-ketels. Toch zijn er 
ook vraagtekens. Zo vinden veel mensen de 
energietransitie ingewikkeld en maken ze zich 
zorgen over de betaalbaarheid. Anderen zijn 
juist bezorgd dat de energietransitie niet snel 
genoeg gaat om de klimaatverandering tegen 
te gaan. 

Kennis delen 
Vragen waar ook Johan Koster in de dagelijkse 
praktijk mee te maken heeft. Hij ziet bij consu-
menten een toenemende belangstelling voor 
duurzaam wonen. Dat duurzaamheidsmaat-

regelen je elke maand geld besparen, speelt 
daarbij volgens hem een belangrijke rol. Liever 
geld uitgeven aan hypotheek en aflossing, dan 
maandelijks aan energiekosten.
Natuurlijk valt er nog de nodige winst te beha-
len en daar wil Veldhuizen Energie graag een 
steentje aan bijdragen. Daarom is het bedrijf 
aangesloten bij Woonplein Voorthuizen, een 
initiatief van Rabobank Gelderse Vallei. Daarin 
bundelen de bank, het energieloket van de 
gemeente Barneveld en bedrijven uit de regio 
de krachten om mensen te helpen bij het 
verduurzamen van hun woning en ze te bege-
leiden in de energietransitie. Want alleen ga je 
sneller, maar samen kom je verder.
Inwoners kunnen er terecht met al hun duur-
zaamheidsvragen. Zo kan de gemeente advi-
seren over subsidies, een hovenier je vertellen 
hoe je een duurzame tuin aanlegt en krijg je 
van Rabobank uitleg over financieringsmoge-
lijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen. En 
Veldhuizen Energie? "Wij maken op basis van 
je huidige energierekening een berekening die 
laat zien wat voor jou interessante maatregelen 
zijn. We adviseren je graag over de mogelijk-
heden. Er komt veel vakkennis kijken bij het 
technisch realiseren van energiebesparende 
maatregelen. Zonnepanelen, een aardwarmte-
pomp, vloerverwarming: ze moeten naadloos 
met elkaar samenwerken en het is een groot 
voordeel om de aanschaf van zo’n installatie bij 
één partij onder te brengen die deze kennis in 
huis heeft.” 

Door aardwarmte te 
gebruiken kunnen de 
energiekosten tot 60 
procent omlaag

Wie
 Johan Koster 

Wat
Ondernemer achter 
Veldhuizen Energie

Waar
Terschuur en 

Nunspeet

Waarom
Johan en zijn collega's 

maken woningen 
duurzamer of zelfs 

energieneutraal. 
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Havo b.v., een familiebedrijf 
in Ermelo, maakt klei en 
verf voor basisscholen en 
exporteert die producten 
over de hele wereld. In het 
eigen laboratorium wordt 
geëxperimenteerd met 
duurzamere producten.’ 

Miljoenen liters verf
Havo b.v. is een echt familiebedrijf, in 1963 
op gericht door Zwiers’ schoonvader Jaap Vos.  
Het begon als een boetseerkleifabriekje in 
Bussum en groeide uit tot hét bedrijf waar 
Nederlandse scholen klei, verf en lijm bestel
len. Ook ‘oudere’ hobbyisten zijn fan van de 
boetseerklei en verf, onder andere verkocht 
onder de merknaam Creall.
Inmiddels is Havo b.v. verhuisd naar een 
bedrijventerrein in Ermelo, levert het aan 55 
landen, werken er 120 mensen en worden 
er per jaar zo’n twee miljoen kilo klei en drie 
miljoen liter verf gemaakt. 
Zwiers en zijn vrouw Annemieke namen 
in 2007 de leiding over. ‘Mijn vrouw wilde 
dat alleen als dat parttime kon. Wij hadden 
toen twee kleine kinderen en een derde was 

et is een mooi idee: verf op 
poederbasis. Op scholen 
hoeven ze alleen maar water 
bij het poeder te doen 
en de verf is klaar. Het is 

vriendelijker voor het milieu, er hoeven geen 
conserveermiddelen bij en het poeder kan in 
een navulfles. Jan Zwiers, managing director 
van Havo b.v. in Ermelo, is trots op de innovatie 
die in het eigen laboratorium is uitgedacht. 
‘Maar de markt is er nog niet klaar voor. Scholen 
gaan toch voor gemak en voor de producten 
die ze al heel lang kennen.’ De poederverf 
wordt dus nog niet veel besteld, maar:  
‘Wij blijven nieuwe producten ontwikkelen.  
We lopen graag op de markt vooruit en er komt 
vast een moment dat scholen wél massaal voor 
de duurzame varianten gaan.’ 

TEKST: MENSJE MELCHIOR 
BEELD: ANNABEL OOSTEWEEGHEL

Duurzame 
klei en 

verf voor 
scholen

H
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onderweg. We doen het dus samen: ik werk 
vier dagen in de week en Annemieke drie. 
Zo kunnen we de zorg voor ons gezin en het 
bedrijf goed combineren.’ 
 
Stap voor stap
Het paar breidde het bedrijf langzaam uit. 
‘Vorig jaar kwam er een nieuwe hal van 
drieduizend vierkante meter bij. Met 360 
zonnepanelen op het dak, ledverlichting en 
een warmtepomp. Elke keer als we groeien  
en vernieuwen, bekijken we hoe we weer 
energie kunnen besparen. Kunnen de 
machines bijvoorbeeld energiezuiniger?  
Zo verduurzamen we het bedrijf stap voor 
stap. Natuurlijk doen we dat omdat we aan 
steeds strengere regelgeving moeten voldoen 
en we zo geld besparen. Maar óók omdat  
we het belangrijk vinden om goed voor de 
wereld om ons heen te zorgen.’ 
In de hal kneden machines (die lijken op 
kneedmachines die bakkers gebruiken) de  
klei. Na het kneden wordt de klei verperst 
tot staafjes en verpakt in emmers of folie.  
Grote bakken met blauwe, knalroze en groene 

verf gaan straks naar de productielijn waar  
ze in tubes en flessen worden gedaan.  
‘Die flesjes produceren we zelf, wat veel 
transport scheelt. En het plastic afval dat  
hierbij vrijkomt, recyclen we.’
 
Iedereen kunstenaar 
En dan is er nog de aandacht voor de ver
duurzaming van de verf en klei. De trots klinkt 
duidelijk door in Zwiers’ stem wanneer hij 
erover vertelt. ‘Onze plakkaatverf wordt voor 
98 procent van natuurlijke materialen gemaakt; 
je moet er wel wát conserveringsmiddelen in 
blijven doen, omdat bacteriën goed gedijen 
in water. Onze vingerverf is inmiddels wel 
helemaal conserveringsmiddelvrij – we zorgen 
voor een omgeving waarin bacteriën geen 
kans krijgen. Hoe precies vertel ik natuurlijk niet, 
maar het is net zoals je dat bijvoorbeeld doet 
door veel suiker aan vruchten toe te voegen   
om jam te maken.’
Prachtig toch, dat dat allemaal in hun eigen 
laboratorium wordt ontwikkeld? ‘Wij zijn hier 
bezig voor volgende generaties. We geloven 
dat er in ieder mens een kunstenaar schuilt 
en dat het heel zinvol is om creativiteit bij 
kinderen te stimuleren. Daar hoort voor ons 
ook bij dat wij deze wereld op een goede 
manier aan hen willen overdragen.’ 

Wij lopen  
graag op de 
markt vooruit Rabo & Havo b.v.

Havo b.v. bekijkt 
bij elke innovatie 

en uitbreiding hoe 
het duurzamer 
kan. Het bedrijf 
gebruikt steeds 
meer natuurlijke 

materialen, 
plastic wordt 

gerecycled en waar 
mogelijk wordt 

minder transport 
ingezet. Ook 

heeft het bedrijf 
zonnepanelen, 

ledverlichting en 
een warmtepomp. 

Rabobank denkt 
graag mee met 

klanten over 
financiering van 
verduurzaming. 
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Harry Lintsen (1949) blikt terug op de tijd 
dat onze energievoorzieningen nog lokaal, 

decentraal én autonoom geregeld waren.  
‘Dit is een gouden tijd om alle lokale 
expertise die we de afgelopen eeuw 

verloren opnieuw op te bouwen.’ 

Lessen  
uit de tijd 

van turf 
TEKST: CHRISTEL DON   BEELD: JITSKE SCHOLS

bewondering hoe ze in Laarbeek kennis en 
vaardigheden opnieuw vergaren en op die 
manier zorgen voor een gezamenlijk en breed 
gedragen project’, vertelt Lintsen. Van de 
wethouder, ambtenaren en burgemeester tot 
projectontwikkelaars, omwonenden, water
schap en lokale wetgeving en structuren, met 
alles wordt rekening gehouden, ziet de hoog
leraar. Lintsen: ‘Er wordt weleens gezegd dat 
energieparken als hagelslag over Nederland 
worden uitgestrooid, maar als je dat zorgvuldig 
vormgeeft, zoals in Laarbeek, belooft het een 
mooie energietransitie te worden.’ 

ls we de energietransitie tot een succes 
willen maken, moeten we leren om 
weer lokaal onze stroomvoorziening 
te organiseren. Dit zegt emeritus 
hoogleraar Techniekgeschiedenis 
Harry Lintsen (1949) van de  

TU Eindhoven. Hij blikt terug op de periode 
rond 1900, vóór de opkomst van de grote 
elektriciteitsmaatschappijen en het stadsgas. 
‘Toen waren energievoorzieningen nog groten
deels lokaal, decentraal en autonoom geregeld.’ 
Als voorbeeld noemt Lintsen het verzamelen 
van sprokkelhout uit het bos voor kachels.  
‘Om te mogen sprokkelen had je toestemming 
nodig van de gemeente’, vertelt Lintsen.  
‘Lokale bestuurders wisten precies hoeveel en 
wanneer er gesprokkeld mocht worden, zodat 
de natuur er geen schade van zou ondervinden. 
Zij verdeelden het sprokkelhout bovendien 
eerlijk onder de bevolking. Datzelfde gold  
voor turf en heideplaggen.’ Maar volgens 
de hoogleraar zijn we alle lokale kennis en 
vaardigheden om onze energiebronnen goed 
te kunnen reguleren kwijtgeraakt. ‘Terwijl die 
kennis en routines sinds de Middeleeuwen  
bij lokale bestuurders in de genen zaten en 
zelfs verankerd lagen in lokale wetgeving.’ 
We leven nu in een gouden tijd om die 
expertise op gemeentelijk niveau weer op te 
bouwen, aldus Lintsen. Hij ziet het gebeuren, 
in zijn woonplaats Laarbeek, waar de gemeente 
bezig is met de ontwikkeling van meerdere 
grote zonneparken. ‘Ik kijk met verbazing én 

Lokaal stroom 
opwekken geeft 
Nederland zijn 
autonomie terug

A
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SAMENWERKEN AAN DE ENERGIETRANSITIE
In het Rabobank kantoor in Voorthuizen werken financieel adviseurs van 

de Rabobank samen met diverse lokale partijen om de inwoners van 
Voorthuizen te adviseren over het verduurzamen van hun woning.

Bekijk alle deelnemende partners van het woonplein op rabo.nl/gv/woonplein

Woonplein Voorthuizen

Duurzaamheidskorting op jouw hypotheekrente
Een duurzaam huis kan je veel opleveren. Een lagere energierekening, meer wooncomfort 
en je draagt bij aan een beter milieu. En er zijn meer momenten om te verduurzamen dan 
je denkt. Als je een huis koopt, bouwt of verbouwt. Maar ook als je je hypotheek aanpast. 
Bij Rabobank noemen we dit duurzame woonkansen. En wij helpen je ze te benutten. Koop 
je een energiezuinige woning of verduurzaam je jouw bestaande woning, en sluit je jouw 
hypotheek af bij de Rabobank? Dan belonen we dit met korting op je hypotheekrente. Kijk 
op rabobank.nl/duurzaamwonen of bel Thao (06) 30 92 24 41 of Marcel (06) 30 96 71 89.

Energieloket 
Gemeente Barneveld
Heb je vragen over duurzaam (ver)- 
bouwen, energie besparen of subsidies? 
Wil je graag persoonlijk met iemand 
overleggen en een eerste gratis 
deskundig en onafhankelijk advies? 
Neem dan contact op met het energie-
loket van de Gemeente Barneveld. De 
energie ambassadeurs helpen je graag.
Energieloket: (0342) 495 450 
energieloketbarneveld.nl

Hubo Voorthuizen 
denkt met je mee!
Bij de Hubo in Voorthuizen gaat men verder 
dan alleen de verkoop van artikelen en 
materialen. De medewerkers denken met 
je mee, leveren materialen bij je thuis af en 
nemen desnoods de klus uit handen. Als 
enige bouwmarkt in de regio bieden ze 
ook een mooi assortiment voor je interieur. 
Denk bijvoorbeeld aan op maat gemaakte 
kasten, deuren en raamdecoratie. Natuurlijk 
leveren ze ook materialen om je woning 
te verduurzamen. Vaak denk je dan aan 
isolatie, zonnepanelen en dergelijke, maar 

een energiebesparing realiseer je ook als 
je een simpele gloeilamp vervangt door 
een (slimme) ledlamp. Nu met korting voor 
leden van de Rabobank. Bekijk de leden-
aanbieding op pagina 43.
Hubo Voorthuizen: (0342) 464 509
hubo.nl/voorthuizen

Gratis waardebepaling 
van jouw woning
Wat is het energielabel van jouw 
woning? Wat is de waardestijging na 
verduurzamen? Is verhuizen een goed 
alternatief? Legemaat Makelaardij of 
VSO Malestein makelaars en taxateurs 
vertellen je hier graag meer over. 
Legemaat Makelaardij: 
(0342) 476 623 - legemaatmakelaardij.nl 
VSO Malestein makelaars en taxateurs: 
(088) 31 80 180 - vsomakelaars.nl

50% korting op een duurzaam tuin-
ontwerp bij een Rabobank hypotheek 

Duurzame tuinen zijn gemaakt van materialen die lang meegaan en 
een lage milieu-impact hebben. Ze zijn lekker groen en gevarieerd, 
waardoor vlinders, vogels, bijen en andere tuindieren zich thuis voe-
len. Door slimme oplossingen voor regenwater en extreme hitte zijn 
ze bovendien klimaatbestendig. Als partner van NL Greenlabel weten 
we als geen ander hoe we zo’n duurzame tuin realiseren. Meer weten? 
Janse & Berkhof Tuinen: (06) 24 83 45 54 - janseberkhoftuinen.nl



GENERATIE 
DUURZAAM
TEKST: HIEMSTRA MEDIA   BEELD: BOSCH BETON

osch Beton maakt sinds 1968 
betonnen keerwanden. In eerste 
instantie werden die vooral 
gebruikt door boeren om maïs en 

gras beschut op te slaan. Tegenwoordig vinden 
de wanden ook hun weg naar de bouw- en 
infrasector. Zo worden de wanden gebruikt 
bij het maken van taluds, waterkeringen 
en treinperrons. En de klanten? Die komen 
tegenwoordig uit heel Noordwest-Europa. 
De productie van de keerwanden vindt sinds 
2019 plaats in de state-of-the-art fabriek van 
33.400 m2 aan de A1 in Barneveld. Die fabriek 
is duurzaam tot in het kleinste detail. Zo 
gebruikt Bosch Beton in het productieproces 
gefilterd regenwater en rijden de kranen en 
heftrucks op zonnestroom die komt van de 
18.500 zonnepanelen op het dak. Het leverde 
een BREEAM Outstanding-certificering op, de 
hoogst haalbare duurzaamheidsstandaard van 
Nederland. 
Ja, dat kostte een paar centen meer dan het 
bouwen van een traditionele fabriek. Een 
investering die het bedrijf echter graag deed 
met het oog op de lange termijn. “Toen wij 
enkele jaren geleden voor de vraag stonden 
of we het bedrijf wilden voortzetten, hebben 
we goed nagedacht over het bestaansrecht 
van Bosch Beton. Wat is er nodig om dit bedrijf 
verder te laten groeien en over 20 tot 30 jaar 
door te geven aan de volgende generatie? We 
kwamen tot de conclusie dat we dan nu met 
een transitie moesten beginnen om het bedrijf 
duurzamer te maken”, vertelt Brechtje. 

Dat zit zo. Beton is een geweldig product om 
mee te bouwen. Het gaat lang mee en heeft 
fantastische constructieve eigenschappen. 
Daarom wordt het ontzettend veel gebruikt. 
In Nederland gaat het ongeveer om één 
m3 beton per inwoner per jaar. Maar: 
de grondstoffen die nodig zijn voor de 
betonproductie worden steeds schaarser 
en de productie zelf kost veel energie. “Naar 
schatting veroorzaakt de productie van beton 
wereldwijd 8% van de CO2-uitstoot. Wil je 
op lange termijn blijven bouwen met beton, 
dan moeten we toe naar een energieneutraal 
en circulair productieproces. Als grote speler 
in de keerwandenindustrie willen we onze 
verantwoordelijkheid nemen door daarin het 
voortouw te nemen”, vertelt Brechtje. 

Duurzamer proces
Met de nieuwe fabriek heeft Bosch Beton een 
flinke stap op weg gezet in die richting. Ook 
in het productieproces en de producten zelf 
wordt steeds gezocht naar manieren om de 
milieu-impact te verlagen. Zo gebruikt Bosch 
Beton tegenwoordig een speciale Eco-mix 
voor een deel van de keerwanden, goed 
voor 17% minder CO2-uitstoot. En samen met 
een duurzame hovenier is een keerwand 
ontwikkeld met uitsparingen voor planten, 
zodat de wand bijdraagt aan de biodiversiteit.
Het grote, volgende doel? Dat is een volledig 
energieneutrale en circulaire keerwand. 
Daarvoor heeft Bosch Beton hulp van buiten 
nodig. “Momenteel worden afgeschreven 

B

Ze staan net ruim een jaar aan het roer van het familiebedrijf, 
maar nu al zetten Brechtje van den Beuken en Gerard van 
den Bosch ambitieuze stappen om Bosch Beton ooit als een 
duurzaam en circulair bedrijf over te kunnen dragen aan de 
volgende generatie. “De wereld verandert echt. Als je nu niet 
meegaat, is het de vraag of je straks nog relevant bent.”
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keerwanden gebroken tot puin, en bijvoor
beeld hergebruikt als grindvervanger. Het liefst 
wil je dat oude beton toepassen in nieuwe 
keerwanden. Daarvoor moet het beton 
teruggebracht worden tot poederfracties, 
waarbij het cement opnieuw een binding aan 
gaat. Daar vindt nu volop onderzoek naar plaats 
waar wij ook aan meewerken. Juist doordat 
er wereldwijd zoveel beton gebruikt wordt, 
is de impact heel groot als op dit gebied een 
doorbraak ontstaat”, vertelt Gerard.

Waterstof
Verder wil Bosch Beton het transport van 
de keerwanden verduurzamen. Daarom 
participeert het familiebedrijf in een pilot om 
een zware vrachtwagen te ontwikkelen die op 
waterstof rijdt. Gerard: “Wij sturen hier jaarlijks 
zo’n 9.000 trucks de weg op. Op dit moment 
gebruiken we maar zo'n 20 procent van de 
stroom die we duurzaam opwekken. Het idee 
is dat we de rest straks omzetten in waterstof, 
wat ons transport energieneutraal maakt.”
Aan al die duurzaamheidsinspanningen hangt 
wel een prijskaartje. Eerlijk is eerlijk, duurzaam 

Als grote speler 
willen we het 
voortouw nemen

Wie
Brechtje van den 

Beuken en Gerard van 
den Bosch.

Wat
Tweede generatie aan 

het roer van Bosch 
Beton.

Waar
State-of-the-

art fabriek voor 
prefab betonnen 

keerwanden aan de A1 
in Barneveld. 

Waarom
Door te investeren 
in een duurzame 

fabriek, een duurzaam 
productieproces en 

duurzame producten 
borgt Bosch Beton het 
bestaansrecht voor de 

volgende generatie. 

beton is op dit moment duurder dan milieu 
vervuilend beton. Om opdrachtgevers te 
helpen een betere afweging te maken, liet 
Bosch Beton recent als eerste keerwanden
producent van Nederland de MKIwaarde 
van haar producten in kaart brengen. “Een 
klant kan daardoor straks zien: hé, die wand 
is wel iets goedkoper, maar dan leg ik de 
milieurekening neer bij de samenleving”, 
vertelt Brechtje. 

Commerciële winst
Overheden en semioverheidsinstanties laten 
in aanbestedingen dat duurzaamheidsaspect 
vaak al meewegen. Zo koos ProRail onlangs 
mede voor de keerwanden van Bosch Beton 
omdat ze aantoonbaar duurzamer zijn 
dan alternatieven. “We hebben dus nu al 
commercieel baat bij onze duurzaamheids
investeringen en dat zal alleen maar 
toenemen. Ook is het makkelijker om nieuw 
personeel te vinden. De wereld om ons heen 
verandert echt. Met elke generatie neemt 
het duurzaam heids bewustzijn toe. Als je nu 
niet meegaat, is het de vraag of je straks nog 
relevant bent”, zegt Brechtje. 
In Rabobank vond Bosch Beton een 
financiële partner die in de ambitieuze 
duurzaamheidsplannen geloofde. “Voor de 
financiering van onze fabriek hebben we een 
aanbesteding gedaan”, vertelt CFO Henk Hop. 
“Rabobank had niet alleen de beste condities, 
er was ook een klik. De bank is thuis in de 
agrosector en zet zich zelf ook actief in voor 
een duurzamere samenleving. We delen dus 
dezelfde blik op de toekomst.” 
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Hij vertelt er met trots over, over de afvalschei-
dingsinstallatie van AVR, gelegen op indus-
triegebied Rozenburg nabij Rotterdam. Hier 
komt huishoudelijk afval binnen vanuit heel 
Nederland; een shredder scheurt vuilniszakken 
open en het afval komt op lange lopende ban-
den terecht. Daar zorgt een ingenieus systeem 
van zeven windshifters en infrarood scanners 
ervoor dat folies, plastic en drankkartons van 
het andere afval worden gescheiden.  
Machines persen de folies, het plastic en de 
drankkartons daarna tot grote balen, klaar voor 
de recyclingindustrie. Wat er aan afval overblijft, 
gaat de verbrandingsovens in. De energie die 
bij de verbranding vrijkomt, wordt hergebruikt, 
bijvoorbeeld voor stadsverwarming. ‘Prachtig 
om te zien’, vindt Rob de Fluiter Balledux. Hij is 
chief financial officer bij AVR Afvalverwerking en 
voorzitter van de raad van commissarissen van 
Rabobank Utrecht en omstreken.

Weggooi-economie
Sinds januari van dit jaar gaat ook het afval  
van Utrecht en omliggende gemeenten naar 
Rozenburg. Bij AVR weten ze: in steden scheiden 
mensen hun afval niet zo secuur als in lande-
lijke en middelgrote gemeenten. ‘Hoe meer 
hoogbouw, hoe lastiger het is om afval goed 
te scheiden. Als je in een flat woont, kun je 
geen kliko’s kwijt. En ook als je een klein tuintje 
hebt, heb je geen plek voor extra bakken.  
Het streven is om in Nederland 70 tot 75  
procent van het plastic te recyclen, maar  

gemiddeld ligt dat rond de 50 procent – en  
in de steden nóg lager.’ Daarmee heeft een  
dichtbevolkte regio als Midden-Nederland een 
groot probleem te pakken. De Fluiter Balledux: 
‘We hebben met z’n allen een weggooi- 
economie gecreëerd. Willen we de enorme 
berg afval die we produceren aanpakken,  
dan moet er structureel iets veranderen.’ 
Om te beginnen moeten producenten een 
grotere verantwoordelijkheid krijgen. We 
hebben statiegeld op grotere frisdrankflessen, 
en – na veel gesteggel – vanaf juli ook op 
kleinere plastic flessen. Dit moet helpen het 
grote probleem van zwerfafval tegen te gaan. 
Over statiegeld op blikjes wordt ook al lang 
gediscussieerd; het compromis is nu dat de 
producenten zelf de kans krijgen problemen 
met zwerfafval aan te pakken. Als dat niet lukt, 
komt er halverwege 2022 alsnog statiegeld  
op blik. Maar, zo vindt De Fluiter Balledux:  
‘Er zou eigenlijk voor veel meer afvalstromen 
statiegeld geheven moeten worden. Voor 
accu’s, meubels, kleding … Als de producenten 
verantwoordelijk zijn voor het inzamelen, 
verwerken en recyclen van afval, gaan ze er 
vanzelf ook de logistieke ketens voor organi-
seren. ’Neem kleding: dat kunnen we nu naar 
kledingbakken brengen, maar veel belandt 
bij het restafval. ‘Dat is jammer, want kleding 
kunnen we er niet met machines uitfilteren. 
Terwijl je het wel prachtig kunt hergebruiken; 
je kunt er weer stof van maken,  tapijttegels en 
behang. Als je bij aanschaf van kleding  

Om het nieuwe kabinet straks direct op weg te helpen, 
werkt Rabobank aan een Coöperatief Convenant.  

Wij nemen alvast een voorschot op de grote thema’s  
met twee commissarissen van lokale Rabobanken uit 
Midden-Nederland. Aan welke thema’s zou politiek  
Den Haag wat hen betreft prioriteit moeten geven?

Slimmer recyclen en 
betaalbaar wonen

TEKST: MENSJE MELCHIOR   ILLUSTRATIE: GEMMA PAUWELS
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statiegeld betaalt en het weer naar de winkel 
kunt terugbrengen, gaat het percentage textiel 
dat gerecycled wordt, vast flink omhoog.’
Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet daar 
wel wetgeving voor komen. ‘Ik wil er dan ook 
bij de nieuwe regering die straks ons land gaat 
besturen voor pleiten dat ze zich daar echt 
hard voor gaat maken.’

Maagdelijk plastic
Dan is er nog iets waarbij de afvalverwerkings-
industrie de hulp van Den Haag kan gebruiken. 
‘Wij kunnen nog zo goed het afval nascheiden 
om een groot deel van het plastic eruit te halen 
en klaar te maken voor recycling, maar het 
probleem is dat “virgin plastic” (nieuw plastic) 
te goedkoop is. 
Dat maakt het voor producenten van bijvoor-
beeld verpakkingsmateriaal veel aantrekkelijker 
om voor dat nieuwe plastic te gaan.’
Nu de prijs voor aardolie, de grondstof voor 

plastic, laag is, is nieuw plastic meer in trek.  
Het verse plastic is vaak goedkoper en 
fabrikanten besparen geld met nieuw plastic 
doordat ze minder hoeven op te halen en 
te sorteren. ‘We moeten voorkomen dat 
alle investeringen die we hebben gedaan 
om plastic te scheiden en te recyclen teniet 
worden gedaan. Daar moet echt wat aan ge-
beuren: maak regelgeving over een minimum 
percentage gerecycled plastic in verpakkingen, 
hef belasting op nieuw plastic of geef juist 
subsidie op gerecycled plastic. Daarbij moet 
wel goed gekeken worden dat producenten 
hun concurrentiepositie ten opzichte van lan-
den met minder regels niet verliezen, maar dat 
er iets moet gebeuren, is heel duidelijk. Als het 
virgin plastic zo goedkoop blijft, wordt er voor 
verpakkingen onnodig aardolie opgepompt.’ 

Torenhoge huren
Claudia de Wit-Heuver, boerin en voorzitter 
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van de raad van commissarissen van Rabobank 
Utrechtse Waarden, vindt dat er nog een 
ander belangrijk thema is. ‘We hebben een 
geweldige regio, maar veel mensen kunnen 
hier niet meer fijn wonen door het enorme 
woningtekort. Starters kunnen een koopwo-
ning niet betalen en moeten torenhoge huren 
ophoesten. Ouderen die zorg nodig hebben, 
vinden ook geen passende woning. Je ziet dat 
jonge gezinnen wegtrekken naar plekken waar 
ze wel betaalbaar kunnen wonen. Het Rijk moet 
meedenken met de provincie en dwingender 
het voortouw nemen om dit aan te pakken.’ 
Zelf woont ze prachtig in Montfoort,  
waar ze samen met haar man kaasboerderij  
De Witte Welle runt. Ze hebben 180 melkkoeien 
en de kaas maken ze zelf. ‘We zijn een gesloten 
bedrijf: we fokken zelf, de “dameskalfjes” blijven 
hier. We hebben honderd hectare grond, 
waardoor we de mest op eigen land kunnen 
uitrijden en ons eigen ruwvoer kunnen  
produceren.’ 
Vijftien jaar geleden – ze was net zwanger van 
haar tweede (nu zijn haar drie jongens zestien, 
veertien en twaalf jaar) besloot ze fulltime in 
het boerenbedrijf te gaan werken. ‘Daarvóór 
combineerde ik mijn baan als veearts met het 
werk op de boerderij, maar dat werd steeds 
lastiger. Nu ben ik dus alleen nog de veearts 
voor onze eigen dieren.’ 

Stoppende boeren
Het woningtekort in Nederland wordt op dit 
moment geschat op ongeveer 331.000 huizen. 
In 2024 zal dat zijn opgelopen tot ongeveer 
415.00 (Primos, 2020) – zo’n 5,1 procent van de 
woningvoorraad. In sommige regio’s, zoals in 
het noorden van het land, ligt dat percentage 
lager, maar voor de regio Utrecht wordt het 
tekort voor de komende jaren op 6 procent 
geschat. Om het tekort weg te werken en ook 
aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, 
moeten er de komende tien jaar in ons land 
845.000 woningen worden bijgebouwd, zo is 
te lezen in De staat van de Woningmarkt van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De Wit-Heuver denkt dat er op landelijk 

niveau, maar wel samen met de provincies, 
gekeken moet worden naar wat er nodig is aan 
passende woningen én naar wat er mogelijk 
is. ‘Om te beginnen denk ik dat de coronacrisis 
een reset is; veel mensen zullen blijvend meer 
thuis gaan werken. We moeten goed naar de 
bestemming gaan kijken van de gedeeltelijk 
vrijgekomen kantoorpanden. Kunnen er mooie 
appartementen in komen? Of woningen voor 
ouderen?’ 
Voor jonge gezinnen is dat minder aantrek-
kelijk; zij willen het liefst een huis met een 
tuin(tje). Is daar nog plek voor in onze regio? 
Volgens De Wit-Heuver wel, als ze naar haar 
eigen omgeving kijkt. ‘In de provincie Utrecht 
zijn nog kleinschalige, traditionele agrarische 
bedrijven. De verwachting is dat over tien 
jaar 50 procent van die bedrijven is gestopt. 
Wanneer deze boeren stoppen, nemen andere 
agrariërs hun bedrijven nu vaak over zodat zij 
kunnen uitbreiden en zo levensvatbaar kunnen 
blijven. Laten we veel vaker kijken of we op het 
land van stoppende boeren huizen kunnen 
bouwen.’
Ze geeft een voorbeeld van hoe het níét moet. 
In de polder Rijnenburg, tussen de A2 en de 
A12, zijn de boeren al twintig jaar geleden uit-
gekocht. ‘Er zouden daar woningen gebouwd 
worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd. 
En nu willen projectontwikkelaars er zonne-
panelen en windmolens plaatsen. Dat vind ik 
kwalijk; zonnepanelen horen niet op schaarse, 
vruchtbare landbouwgrond. Zet eerst maar 
eens in op het grootschalig plaatsen van 
zonnepanelen op daken.’

Geen grasland, maar huizen
Nemen mede-agrariërs haar het plan van  
huizen op landbouwgrond wel in dank af? 
‘Zolang het uitkopen op een goede manier 
gebeurt, kunnen de stoppende boeren er juist 
blij mee zijn. Ik kan me wel voorstellen dat 
sommigen het moeilijk vinden dat landbouw-
grond verdwijnt, dat heb ik zelf ook. Maar het 
bouwen van woningen is door de bevolkings-
groei gewoon noodzakelijk. Als je kijkt naar 
wat onze regio het hardst nodig heeft, is dat 
geen grasland, maar huizen, huizen en nog 
eens huizen.’ 

De coronacrisis is 
een reset; mensen 
zullen meer thuis 
blijven werken

Coöperatief 
Convenant

De coronacrisis 
raakt ons allemaal. 

Als coöperatieve 
bank geloven we 

dat we hier als land 
sterker uitkomen 

als saamhorigheid 
en solidariteit de 

boventoon voeren.  
Daarom werken 
we toe naar een 

Coöperatief 
Convenant voor 

Nederland.  
Dit doen we samen 
met leden, klanten, 

medewerkers en 
beleidsbepalers uit 
het hele land. Een 
plan met input uit 
de veertien regio’s 

van Rabobank, 
dat dient als een 

toekomstplan voor 
Nederland én om 
de verschillende 

regio’s te 
versterken. In het 
voorjaar van 2021 

bieden we het 
convenant aan het 

nieuwe kabinet 
aan. Meer weten? 

Scan dan de 
QR-code.
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erbeter de wereld, begin bij jezelf. Cliché 
misschien, maar waar. Zeker als het gaat 
om de energietransitie. Want daar moeten 
we gewoon aan beginnen, allemaal. Voor 

een betere wereld.
 
Maar hoe? Waar moet je zijn als je bijvoorbeeld je eigen 
woning wil verduurzamen? Wat kan er allemaal als je 
nieuw gaat bouwen? Of verbouwen? Hoe zie je door de 
bomen het bos? We gaan er vaak met onze klanten over 
in gesprek en organiseren er allerlei bijeenkomsten voor. 
Vanuit de overtuiging dat we als betrokken, coöperatieve 
bank op dit gebied een maatschappelijke rol hebben. 
Die helemaal past bij onze missie: Growing a better world 
together. Maar we willen dat nóg beter doen, nog sneller, 
nog krachtiger. Simpelweg omdat het keihard nodig is.  
 
Daarom besloten we als lokale Rabobanken om onze 
krachten te bundelen. Zodat we ook regionaal impact 
kunnen maken. We brachten al onze lokale experts 
op het gebied van duurzaam wonen samen. Allemaal 
gecertificeerde duurzaam wonen adviseurs die elke dag 
klanten spreken en weten waar zij behoefte aan hebben. 
Die uitdagingen kennen en begrijpen hoe we klanten 
het beste kunnen informeren over de voordelen van 
duurzaam wonen. Die samen goede voorbeelden delen, 
waar anderen weer profijt van hebben. Die mensen 
vormen nu het regionale Rabo GreenTeam. Ik maak er 
met veel plezier deel van uit. En onze eerste actie om 
verder te verduurzamen? Die begon bij onszelf.  
 
Als lokale Rabobanken hebben we namelijk rondom 
ons eigen ‘huis’ een groot netwerk. Als we die allemaal 
kunnen overhalen om iets duurzaams te doen, zetten 
we gelijk flinke stappen. Dus mobiliseerden we eind 
vorig jaar onze medewerkers, ledenraadsleden, 
commissarissen, leden en klanten. We stelden hen 
allerlei vragen. Weet jij welk energielabel jouw woning 
heeft? Wat levert een duurzame maatregel je op? 
Vul de huisscan van HomeQgo eens in. Die vind 
je makkelijk via rabobank.nl of de Rabo Bankieren 
App en geeft je binnen een paar minuten een heel 
praktisch energieadvies. Zo zie je bijvoorbeeld in 
een oogopslag of zonnepanelen of isolatie voor jou 
interessant zijn. Inclusief een berekening van de kosten 
en terugverdientijd. En wil je meteen een offerte van een 
betrouwbare partner? Klik het aan en je hebt ze binnen 
een dag in je mailbox.  

De oproep werkte: we kregen 
geweldig veel reacties. Dat 
blijkt alleen al uit de online 
game die we speelden. Voor 
elke persoon die de HomeQgo 
app invulde werd een boom 

geplant. Onze regio wist een bos van maar liefst 
6.723 bomen te realiseren! Daar zijn we natuurlijk 
trots op: het zegt iets over het enthousiasme en 
de betrokkenheid in dit gebied. En dat is voor het 
GreenTeam een enorme motivatie om door te pakken. 
Bijvoorbeeld door met partijen als gemeenten, provincie, 
woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars nieuwe 
duurzame initiatieven te organiseren en te versnellen. 
En ook dit voorjaar met een groots seminar, waarmee 
we álle belangstellenden inzicht geven in duurzaam 
wonen. Met inspiratie van Helga van Leur over de 
klimaatverandering. Toegankelijk voor iedereen, ook voor 
niet-klanten.  
 
Dat doen we vanuit onze maatschappelijke ambitie 
om bij te dragen aan de energietransitie. Als dé partner 
op het gebied van verduurzaming. Die niet alleen kijkt 
naar de hypotheekvoordelen, maar ook naar mogelijke 
subsidies. Die kennis deelt en mensen en organisaties 
aan elkaar verbindt. En die natuurlijk graag levenslang 
de financiële partner is die helpt om duurzame dromen 
en wensen te realiseren. Maar we doen het ook omdat 
het zo gaaf is om te doen. Want van verduurzamen 
worden mensen blij: het is goed voor je portemonnee, je 
wooncomfort én een betere wereld. Die bij jezelf begint. 
Doe je mee? Jouw ideeën en suggesties zijn meer dan 
welkom!

Lea Nijboer
Manager Particulieren & Private Banking

Goed voor je 
portemonnee, je 
wooncomfort én 
een betere wereld 
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Rob Kröber is een van de acht vrijwillige energiecoa-
ches van Stichting Duurzaam Woudenberg. Met onver-
minderde energie (!) stimuleert hij zijn dorpsgenoten 
om de energierekening naar beneden te krijgen.
Dat doen hij en zijn mede-coaches tegenwoordig voor-
namelijk via een-op-een videogesprekken. Fantastisch 
leuk om te doen, vindt hij, maar ook noodzakelijk, want 
er is nog veel onwetendheid over de talloze vaak kleine 
maatregelen die al een groot effect kunnen hebben op de 
energierekening. Een voorbeeld? “Voor de hand liggend 
misschien, maar vervang je gloei- of spaarlampen door 
ledlampen. Dat levert je in 15 jaar tijd zo’n 70 euro op. Of 
plaats tochtstrips bij de deuren, waardoor de verwarming 
een graadje lager kan. Dan praat je al gauw over een be-
sparing van 100 euro per jaar.” 
Deze en andere bruikbare tips en trics komen ook aan 
de orde tijdens het (tegenwoordig digitale) Energiecafé. 
Elke derde vrijdagmiddag in de maand vertellen energie-
coaches van Stichting Duurzaam Woudenberg hier over 
grote en kleine energiebespaarders en beantwoorden ze 

vragen van woningbezitters. Ook de Rabobank is hierbij 
betrokken, door deelnemers aan het café een goodiebag 
cadeau te doen met leuke gadgets zoals een zandlopertje 
voor tijdens het douchen. 
 
Veel belangstelling én aanmeldingen zijn er ook voor de 
nieuwste tool van de stichting: de warmtebeeldcamera, 
die energielekken in het huis vastlegt. Kortom, duur-
zaamheid leeft in Woudenberg. Maar desondanks blijft er 
voorlopig voldoende werk aan de winkel, weet Rob. “Het 
verduurzamen van je woning gaat verder dan de bekende 
zonnepanelen op het dak en gaat vaak stap voor stap. 
De grootste besparingsmaatregel? Die realiseer je met 
een goed geïsoleerd dak. Dat is meteen ook de grootste 
investering, maar wij wijzen mensen graag op subsidies en 
gunstige leningen voor dit soort maatregelen.”
Elke derde vrijdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 
uur kan je deelnemen aan het Energie Café. Stuur een mail 
naar info@energie-in-Woudenberg.nl en meld je aan! 

Interview



Duurzamere voeding:
Foodvalley Challenge: 
40 dagen eten uit de streek
Tachtig deelnemers aten 40 dagen lang 
voedsel uit de Foodvalley. Zij ontvingen 
wekelijks een streekbox vol verse en duurzame 
producten direct van de boer. Doel van deze 
foodchallenge was om aan te tonen dat 
lekker, gezond en duurzaam eten uit de buurt 
kan komen tegen een eerlijke prijs voor de 
producent. “De zoektocht naar een duurzame 
manier om voedsel te produceren, vraagt 
ook om een nieuwe manier van samenleven 
en samenwerken tussen boer en consument. 
#EetLokaal

Versterken leefomgeving
Rabofonds, Rabo ClubSupport 
en Rabofoundation
In 2020 deden een record aantal clubs (238) 
mee aan Rabo ClubSupport. Onze leden 
brachten samen meer dan 20.000 stemmen 
uit en lokaal kregen we er bijna 2.000 nieuwe 
leden bij. Vanuit het Rabofonds werden 
mooie lokale projecten gerealiseerd en via 
de Rabobank Foundation droegen we bij aan 
landelijke en internationale initiatieven. 
In totaal investeerden we ruim € 400.000,- 
van de winst in de Gelderse Vallei. Goed 
voor onze leden en klanten & goed voor de 
wereld om ons heen.

Ondernemers duurzaam 
helpen groeien
Online webinars

Voor een groep ondernemers organiseerden 
we masterclasses ‘Ondernemen in crisistijd’. In 
vijf bijeenkomsten ging men in op onderwer-
pen als strategisch management, financieel 
management, disruptie, bedrijfsorganisatie en 
innoveren in en na een crisistijd. Vanuit sec-
tormanagement schetsten we per sector de 
gevolgen van corona met daarbij tips en trics 
voor ondernemers. Voor boeren verzorgden 
we webinars gericht op o.a. de kalver- pluim-
vee- en varkenshouderij. #KennisDelen

Duurzaam wonen: de energietransitie vorm geven
Online bijeenkomsten in Voorhuizen en Woudenberg
Via de partners van het woonplein Voorthuizen werkten we samen aan de energietransitie. 
We organiseerden in Voorthuizen een aantal duurzame stratenacties waarbij inwoners van 
A tot Z geïnformeerd werden over het verduurzamen van hun woning. In Woudenberg 
trokken we samen op met de Gemeente Woudenberg en Stichting Duurzaam Woudenberg. 
We organiseerden het event energie in WAUW!denberg en elke 3e vrijdag van de maand 
kon je deelnemen aan het online energiecafé. Ook in 2021 gaan we door met het online 
energiecafé. Kijk voor meer info eens op energie-in-woudenberg.nl #DuurzameEnergie

In de Gelderse Vallei werkt de coöperatieve Rabobank samen met klanten, leden 
en partners aan maatschappelijk thema's waarmee we jou, je bedrijf, je vereniging 

en je buurt een beetje sterker en toekomstbestendiger maken.

TEKST: MICHEL GERRITSEN  ILLUSTRATIE: GEMMA PAUWELS
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Bekijk de maatschappelijke impact in jouw regio 
en de rest van het land: www.rabo.nl/impact2020 



TEKST: MENSJE MELCHIOR   BEELD: SANNE DONDERS

De broers Costiaan en Martijn Calis willen allebei in een 
zo duurzaam mogelijk huis wonen. Costiaan ontwierp 
en bouwde zijn huis met het plan het energieneutraal 
te maken. Martijn moest zijn afgebrande monumentale 
langhuisboerderij herbouwen. ‘We bouwen het weer op, 
maar dan wel helemaal toekomstbestendig.’

Hun aannemersbedrijf E.Q.M Calis en Zonen 
is een begrip in Het Gooi; ze verbouwen 
woningen, zetten nieuwbouw neer en 
verduurzamen. De broers Costiaan (47) en 
Martijn (43) namen het bedrijf tien jaar geleden 
over van hun vader, ze werkten er toen al jaren. 
Toen Costiaan eind 2017 een kavel in Eemnes 
kocht, wist hij meteen dat ze er iets heel  
moois – en duurzaams – van zouden maken. 
Het idee daarachter: ‘Iedereen moet zijn 
steentje bijdragen aan de energietransitie en  
we leren er ook veel van. Aan onze klanten 
kunnen we laten zien: kijk, zo kan het ook.’

Gewoon een uitdaging
Hij en zijn vrouw Sonja ontwierpen samen met 
een architect en een bouwkundig tekenaar 
het huis waar ze eind 2019 in trokken. Een 
grote, vrijstaande woning, waar het licht door 
de ramen met glasroeden vrolijk de knusse 
woonkamer binnenvalt. De houtgestookte  
cv-haard is gezellig én nuttig: hij voldoet  
niet alleen aan de laatste emissie-eisen,  
maar verwarmt het cv- en tapwater, dat 
vervolgens wordt opgeslagen in een buffervat 
in de kelder. Het stookhout voor de haard 
bestaat uit restafval van bouwplaatsen. 

Duurzaam 
uit de as 
herrijzen
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De ramen zijn gemaakt van zonwerend glas, 
zodat het huis in hete zomers niet te veel 
opwarmt. In de tuin staat een grote garage 
met op het dak maar liefst 21 zonnepanelen. 
Costiaan en Sonja hebben een warmtepomp 
en de zonneboiler op het dak levert ook nog 
warm water voor de cv en het tapwater. En 
uiteraard is alles zo goed mogelijk geïsoleerd, 
want ‘als je wél een warmtepomp hebt, maar 
geen isolatie, verspil je de energie toch meteen 
weer’, aldus Costiaan. Ze hopen dat hun huis 
energieneutraal wordt. ‘Maar of dat ook echt 
zo is, weten we pas over een tijd. Als je er net 
woont, moet je al het bouwvocht er nog uit 
stoken. Dan verbruik je tijdelijk veel meer.’ 
Al met al nogal een project, dat veel inves te
ringen vergt. ‘We hebben niet doorgerekend 
wanneer we de extra kosten eruit zullen 
hebben. Daar gaat het ons ook niet om, het 
is gewoon een uitdaging om zo duurzaam 
mogelijk te bouwen.’
‘Wij kunnen ons huis natuurlijk ook makke
lijker verduurzamen dan de gemiddelde 
Nederlander’, zegt broer Martijn. ‘Een eigen 
aannemersbedrijf maakt dat er veel mogelijk is. 
En voor ons is de kennis die we met dit duur
zame bouwen vergaren heel belangrijk. In de 
toekomst zal alle nieuwbouw zo duurzaam 
mogelijk moeten zijn. De ontwikkelingen  
gaan hard, waardoor er steeds meer kan.’

In één klap
Martijn gaat ook bouwen – en ook zo 
duurzaam mogelijk – maar hij doet het 
noodgedwongen. Hij kocht met zijn vrouw 
Marije het huis van zijn ouders in Laren:  
een monumentale langhuisboerderij met 
rieten dak. ‘In 2013 hadden zij de hele rieten  
kap vernieuwd en geïsoleerd, op de begane 
grond was ook een nieuwe keuken geplaatst.  
We hoefden alleen een beetje te schilderen 
en dan konden we er zo in.’ 

Duurzame 
woonkansen
Een duurzaam 

huis kan je veel 
opleveren. 
Een lagere 

energierekening, 
meer wooncomfort 
en je draagt bij aan 

een beter milieu. 
En er zijn meer 
momenten om 

te verduurzamen 
dan je denkt. Als 

je een huis koopt, 
bouwt of verbouwt. 

Maar ook als je 
je hypotheek 

aanpast. Wil jij 
ook duurzaam 

wonen? Informeer 
dan bij je lokale 

Rabobank hoe jij 
jouw duurzame 

woonkansen kunt 
benutten.

Maar het liep anders. Vlak voor ze zouden 
verhuizen, ontstond er in april 2020 brand  
in het rieten dak  waarschijnlijk door vonken 
van de houthaard. Het woongedeelte van  
de boerderij (er zit ook een wijnkoperij in,  
die is inmiddels opgeknapt) brandde volledig 
uit. ‘Onbewoonbaar. We moeten het weer 
helemaal opnieuw opbouwen.’
Hoe dat eruit gaat zien? Een nieuwe rieten 
kap, beter geïsoleerde muren (‘met een 
voorzetwand aan de binnenkant’), een warm
te pomp, vloerverwarming (‘die was er al, maar 
alleen in de keuken, nu doen we het in de 
hele benedenverdieping’). En natuurlijk ook 
hier zonnepanelen, om zo zelfvoorzienend 
mogelijk te zijn. 
‘We hadden eerst bedacht om na onze ver
huizing steeds om de zoveel jaar te kijken 
wat we konden doen. Met elke verbouwing 
zouden we kijken naar verduurzaming.  
Maar door de brand moest het in één klap.  
We kijken nu enorm uit naar het moment dat 
we er toch echt in kunnen gaan wonen.’ 

Wij laten  
klanten zien: kijk, 
zo kan het ook
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Zo blijf je als 
thuiswerker duurzaam 

in beweging
TEKST: REDACTIE RABO &CO   ILLUSTRATIE: JAN ROTHUIZEN
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Sinds de uitbraak van het coronavirus is een 
op de drie Nederlanders minder gaan sporten, 
zo blijkt uit een onderzoek van sportkoepel 
NOC*NSF. Daarnaast bewegen veel thuis
werkers structureel minder, nu ze niet meer 
(dagelijks) met de fiets naar het werk gaan, 
geen sprintjes meer hoeven te trekken om  
de trein te halen of op kantoor een paar keer 
extra de trap kunnen nemen.
De coöperatieve Rabobank vindt het belangrijk 
dat iedereen gezond en vitaal blijft. Enerzijds 
werken we daarom nu al een jaar zoveel 
mogelijk thuis, om besmettingen met het co
ronavirus te voorkomen. Tegelijk moedigen we 
iedereen van harte aan om thuis in beweging 
te blijven.
Dit kan al met simpele oefeningen die je  
achter je computer kunt uitvoeren. Van een 
paar kniebuigingen, iedere keer voor je gaat 
zitten, tot tijdens het telefoneren met je vrije 
hand ‘gewichtheffen’ met een fles water (of 
een ander zwaar voorwerp). En natuurlijk  
kun je ook thuis altijd een paar keer extra de 
trap op en af lopen. Het staat misschien een 
beetje gek, maar niemand die je ziet.
Op zoek naar meer routines om thuis in  
beweging te blijven, hebben we kunstenaar  
Jan Rothuizen gevraagd om ons te inspireren 
met creatieve oefeningen die iedereen thuis, 
in de werkkamer, kan uitvoeren. Maar voor 
wie ‘yoga typen’ of ‘plankend mailen’ nog een 
brug te ver is, zijn er ook makkelijkere manieren 
om duurzaam in beweging te blijven.
Heb je er bijvoorbeeld weleens aan gedacht 
om tijdens je lunchpauze gewoon een uurtje 
te gaan wandelen?
Speciaal om alle thuiswerkers van Nederland 
te stimuleren om naar buiten te blijven gaan, 
en meer te gaan wandelen, is Rabobank de 
podcastserie Op Pad Met … gestart. In deze 
serie gaan journalisten Max Christern en 
Sander Heijne om beurten wandelen met  
een bekende topsporter, kunstenaar of 
politicus, en spreken ze over hoe corona hun 
blik op de wereld heeft veranderd. Over de 
lichtpuntjes die ze zien. En over hun plannen 
en ambities voor na de pandemie.
De podcastserie is een cadeautje van de 
coöpe ratieve Rabobank voor alle mede 
werkers én leden die graag luisteren naar 
een goed gesprek. Bijvoorbeeld tijdens een  
mooie wandeling. 

Om thuiswerkers te stimuleren 
om in beweging te blijven,  
lanceert Rabobank de podcast 
Op Pad Met … 
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Benieuwd? Scan dan de  
QRcode voor meer informatie, 
of beluister Op pad met …  
in je favoriete podcastapp.



Geen handen schudden, thuiswerken en afstand bewaren - als de corona-epidemie 
ons íets leert, is het wel dat we goed in staat zijn om in korte tijd ons gedrag 

drastisch aan te passen voor een collectief doel. Dat geeft hoop voor het bezweren 
van een nog veel groter vraagstuk: de klimaatcrisis. Vier lessen.

TEKST: CHRISTEL DON   BEELD: BAS LOSEKOOT   

Leert corona ons 
lessen voor de 

klimaatcrisis?
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e gelijkenissen tussen de corona-epidemie en de klimaat-
crisis zijn talrijk, waarbij de belangrijkste overeenkomst 
is dat beide crises gaan over een collectief vraagstuk 
dat alleen maar kan worden opgelost door een massale 
gedragsverandering. Oftewel: de mens moet ingesleten 

patronen loslaten, iets wat we als gewoontedieren niet altijd even makkelijk 
vinden. Onze reactie op de corona-pandemie bewijst echter dat we 
ertoe in staat zijn en dat is goed nieuws. Want volgens deskundigen is 
de impact die corona op ons leven heeft nog niets vergeleken met de 
gevolgen van klimaatverandering voor de mens. De hoogste tijd dus  
om in kaart te brengen welke lessen corona ons leert. 

Les 1: De overheid moet de klimaatproblematiek  
expliciet erkennen 
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat de overheid de klimaatproblematiek 
erkent, maar dat is het allesbehalve. Dit zegt lector Psychologie voor een 
Duurzame Stad Reint Jan Renes. Zo heeft hij Mark Rutte nog nóóit op  
televisie horen zeggen dat CO2-uitstoot dé uitdaging is voor de komende 
dertig jaar en dat we er samen alles aan moeten doen om die uitstoot 
te laten dalen. Integendeel, zegt Renes, ‘vorig jaar zei Rutte zelfs nog dat 
we niet moeten doorslaan met de klimaatdoelen en dat we nog best 
een barbecue kunnen aansteken. Stel je voor dat hij dezelfde laconieke 
houding zou hebben met betrekking tot afstand houden en zou zeggen 
dat we niet moeten overdrijven met die anderhalve meter - zo’n opmer-
king zou zijn beleid compleet ondermijnen.’ 
Volgens Renes zou het helpen als het klimaat, net als corona, werd  
uitgeroepen tot nationale crisis, omdat die erkenning cruciaal is om 
mensen tot ander gedrag te motiveren. ‘Denk maar terug aan maart 
2020: al weken voelden we de dreiging van het naderende virus, maar 
pas toen de premier op 16 maart vorig jaar live het land toesprak, 
werd de ernst van de situatie echt duidelijk. Daarna volgde een reeks 
persconferenties met updates over wat wel en niet kon die de urgentie 
voortdurend moesten onderstrepen. Erkenning schept draagvlak voor 
verandering. Doordat de overheid vrijwel elke dag benadrukte dat er 
een crisis was, ontstond er in het land de behoefte aan collectieve actie.’

Les 2: Stel duidelijke doelen, kom met gedrags
maatregelen en help mensen om zich daaraan te houden
Aan het begin van de coronacrisis kwam de overheid met een aantal 
duidelijke gedragsregels - geen handen schudden, op anderhalve meter 
afstand blijven van elkaar, vaak handen wassen - die als doel hadden 
om het aantal besmettingen binnen de perken te houden, zodat de 
zorg niet overbelast zou raken. Zulke duidelijke doelen met een aantal 
bijpassende gedragsregels hebben we nog niet als het gaat om de 
aanpak van de klimaatcrisis. ‘We zouden eerst moeten afspreken welke 
gedragingen de CO2-uitstoot drastisch verlagen; van minder vlees eten 
tot het isoleren van je huis en minder vervuilend vervoer’, legt Renes uit. 
‘We hebben nu een Outbreak Management Team, maar er zou ook een 
Climate Management Team moeten komen dat alles weet over het 
klimaat en dat uitzoekt wat de vijf belangrijkste gedragsregels worden 
om klimaatverandering tegen te gaan.’ 
Dat klimaatvriendelijke gedrag moet de overheid echter wel faciliteren, 
zegt hoogleraar omgevingspsychologie Linda Steg. ‘Je kunt wel verlangen 
dat alle burgers hun huis energieneutraal maken, maar als dat duizenden 
euro’s kost, kun je er niet van uitgaan dat iedereen dat zomaar kan betalen. 
Tijdens corona werden voorzieningen getroffen zodat mensen konden 
thuiswerken, er was financiële compensatie voor wie omzet miste, noem 
maar op. Door een dergelijke ondersteunende context te creëren, stel je 
mensen in staat te handelen in overeenstemming met wat ze belangrijk 
vinden: de kwaliteit van natuur en milieu beschermen.’ 
 

Les 3: Maak een dashboard met de stand van zaken 
over het klimaat in Nederland 
Het probleem bij klimaatverandering is dat het gevaar vaak niet duidelijk  
is en dat mensen niet weten wat ze er zelf tegen kunnen doen, legt Steg 
uit. Dat was bij de coronacrisis anders. ‘We kregen dagelijks cijfers te zien 
die begrijpelijk en persoonlijk relevant waren, zoals ziekenhuisopnames  
en overlijdens. Dat versterkt het persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel 
van mensen en dus ook het draagvlak om actie te ondernemen.’ 
Wat zou er gebeuren als we behalve een corona-dashboard ook een 
klimaat-dashboard zouden hebben waarop we de capaciteit van de 
aarde kunnen aflezen? Waar we de CO2-uitstoot in Nederland in een 
curve zien, de toestand van de dijken, de waterstand en noem maar 
op? Volgens hoogleraar risicomanagement Theo Kocken is dat een 
goed idee, míts je tegelijkertijd laat zien wat die cijfers betekenen voor 
de toekomst. ‘Kale cijfers doen de meeste mensen niks, ze zijn vaak 
pas bereid om actie te ondernemen als je expliciet visualiseert dat die 
cijfers bijvoorbeeld betekenen dat we over dertig jaar moeten dealen 
met jaarlijkse dijkdoorbraken en heftige stormen. Willen we de wereld 
zo voor onze kinderen en kleinkinderen achterlaten? Als mensen door 
visualisatie echt de angst voelen, is de kans aanzienlijk groter dat ze dat 
willen voorkomen.’ Tegelijkertijd kun je via zo’n dashboard wel laten zien 
dat gedragsmaatregelen zin hebben, stelt Renes. ‘Juist bij collectieve uit-
dagingen is het van belang dat we inzichtelijk maken dat ons handelen 
nut heeft - je moet kunnen waarnemen dat de CO2-uitstoot inderdaad 
vermindert en de aarde zich langzaam herstelt.’

Les 4: Toegeven dat we dingen niet zeker weten,  
om daarmee acceptatieondermijnende achterdocht  
te voorkomen.
Als een overheid gedragsregels oplegt, weet je vooraf dat er weerstand 
zal komen, zegt Kocken. De manier waarop nieuw beleid gecommuni-
ceerd wordt, is daarom van groot belang. ‘We zullen bij de aanpak van 
de klimaatcrisis ook niet altijd zeker weten of elke maatregel even zinvol 
is.’ Des te belangrijker dat de overheid juist eerlijk is over die onzekerheid, 
zegt Kocken, ‘in plaats van met grote stelligheid beleid te verkopen om 
daarna van mening te wijzigen, zoals bij het mondkapjesbeleid. 
Dat leidde tot veel maatschappelijke onrust en acceptatie-ondermijnende 
achterdocht.’ De les? ‘Zeg het eerlijk als ergens twijfel over bestaat, maar 
leg ook uit dat we ons niet kunnen veroorloven om af te wachten - er 
staat te veel op het spel.’  

Kale cijfers 
doen de meeste 
mensen nietsD
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RABO & KUNST
Kunst biedt een blik op de wereld en de tijd waarin we leven. Daarom biedt Rabobank 
eigentijdse kunstenaars een podium in haar kunstcollectie. De bank gelooft dat kunst een 
kennis bron kan zijn voor innovatie en ontwikkeling. En bovenal een inspiratiebron voor 
medewerkers, klanten en leden. Kijk op www.rabobank.com/kunst voor meer informatie.

De 19de-eeuwse Pruisische ontdekkingsreiziger 
Alexander von Humboldt beschouwde het 
verkennen van onbekende gebieden in onder 
meer Zuid-Amerika en Siberië als absolute 
noodzaak. ‘Ik wil, nee, ik moet de wereld om 
me heen begrijpen en ontdekken hoe alles  
in de natuur met elkaar verbonden is.’
Het is deze exploratiedrang die de Spaanse 
kunstenares Christina Lucas (1973) inspireerde 
tot Composition: Everything Is Alive. Dit nieuwste 
werk uit de kunstcollectie van Rabobank is de 
uitkomst van een experiment waarbij Lucas 

In Composition: Everything Is Alive laat de Spaanse  
kunstenares Christina Lucas allerlei stoffen uit het  
menselijk lichaam met elkaar reageren.

TEKST: SANDER HEIJNE   BEELD: CHRISTINA LUCAS 
COMPOSITION EVERY THING IS ALIVE, ALEXANDER VON HUMBOLDT. AFMETINGEN ZIJN: 120 X 180 CM.

Verbonden met 
alles om ons heen

allerlei stoffen en mineralen die wij in ons  
lichaam hebben tegen een witte achtergrond  
in een ongecontroleerd proces met elkaar 
heeft laten reageren.

Verbonden
‘Het is voor de kunstenares een manier om 
te zeggen dat wij mensen ook maar een 
optelsom van stoffen zijn’, verklaart hoofd 
kunstzaken van Rabobank Verily Klaassen 
het werk. ‘We zijn hiermee onlosmakelijk 
verbonden met alles om ons heen.  

We maken er onderdeel van uit, net als al 
het andere – en staan dus niet bovenaan in  
de natuurlijke pikorde, al denken we dat zelf 
vaak wel.’
Zodra we beseffen dat we verbonden zijn  
met alles om ons heen, zouden we daar ook 
naar moeten handelen, aldus Klaassen. ‘Lucas 
leert ons dat we in plaats van onze omgeving 
te beschouwen als iets wat ten dienste staat 
van ons en waar we ongebreideld gebruik 
van kunnen maken, weer moeten leren om 
onderdeel te worden van de natuur en alles 
om ons heen. Dan gaan we er vanzelf ook 
beter voor zorgen. Van “takers naar caretakers”, 
zogezegd.’

Uniek 
Everything Is Alive maakt deel uit van een serie. 
Voor het werk heeft Lucas gebruikgemaakt 
van zuurstof, koolstof, waterstof, stikstof, 
calcium, fosfor, kalium, zwavel, natrium, chloor, 
magnesium, ijzer, fluor, zink, siliconen, koper, 
jodium, chroom, selenium, nikkel, boor, 
mangaan, lithium, molybdeen, kobalt en 
collageen, kwarts en fosforstenen. Door bij 
herhaling verschillende materialen met elkaar 
een chemische reactie te laten aangaan,  
toont Lucas ons hoe de combinatie van de 
stoffen waaruit we bestaan elke keer een ander 
resultaat oplevert. Dat maakt elk werk uit de 
serie uniek, net zoals ieder mens uniek is. 
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Hubo XL
Korting op Calex lampen
Het lijkt simpel. Heb je licht nodig, dan doe je een lamp 
aan. Maar hoe gezellig zit je samen op de bank, of aan tafel 
onder een felle tl-buis? En hoe lang kun jij je, bij dat intie-
me licht, op je werk blijven focussen? Bij Hubo snappen 
we hoe licht werkt en helpen we graag een handje! Naast 
sfeer hebben we ook producten die het leven vereenvou-
digen en een extreem gevoel van comfort toevoegen op 
duurzame wijze. Op vertoon van deze coupon nu met 
20% korting op de gehele Calex collectie.

Waar: Voorthuizen, Verbindingsweg 39
Geldig: t/m 30 april 2021

LEDENAANBIEDING

Gemeente 
Woudenberg
Korting op energiescan
Woningeigenaren in de gemeente Woudenberg krijgen 
gratis advies van de energiecoaches van Stichting 
Duurzaam Woudenberg. Zij komen bij jou op bezoek, 
maken een gratis warmtescan van je woning en geven 
tips en trics. Ook kun je met flinke korting een volledige 
energiescan krijgen van je huis door een onafhankelijk, 
deskundig energieadviseur. Je betaalt € 49,50 i.p.v. € 200,-. 

Waar: energie-in-woudenberg.nl
Geldig: t/m 30 april 2021 en max. 20 scans

Pluimers isolatie
Ontvang € 150,- korting
Isoleer je spouwmuur, vloer, dak of laat je glas 
vervangen. Verduurzaam je woning en maak je 
woning meer waard met besparende en comfort 
verhogende maatregelen van Pluimers Isolatie. Wist 
je dat er ook subsidiemogelijkheden zijn? Dit maakt 
investeren in je woning momenteel nog interessanter. 
Vraag een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan en 
ontvang € 150,- korting op de offerte.  

Waar: Rabobank.nl/ledenaanbiedingen 
Geldig: t/m 31 augustus 2021

Korting

Bekijk meer ledenaanbiedingen op rabobank.nl/ledenaanbiedingen
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In dit zelfvoorzienende dorpje heeft ieder huisje een 
ondergrondse batterij. Onderling verhandelen en verdelen 
zij de aanwezige energievoorraad. De elektrische auto wordt 
vandaag niet gebruikt en biedt zijn voorraad ook aan. In elk 
huis wonen twee personen. Bij zonsopgang staan zij allen op 
en willen dan graag een warme douche, een kopje koffie en 
een wasje draaien. Het gemiddelde energieverbruik hiervoor 
is echter 5 kWh per huisje. Is er vandaag voldoende energie 
beschikbaar voor alle huisjes? Hoeveel is er te weinig of te veel?

ILLUSTRATIE: SONJA DE BOER. PUZZEL MET DANK AAN DAAN ARCHER EN SANDER VAN DER VEEN.

Los de puzzel op...
Mail je oplossing naar communicatie.gv@rabobank.nl. Of stuur 
gefrankeerd per post naar Torenplein 2, 3772 CX Barneveld. Je 
maakt kans op een Rabo Foodbon ter waarde van € 50,-

3375

Puzzel

De uitslag van de vorige puzzel: ‘Ommekeer’.
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