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Echt groen in je tuin

Groen
Groen is de kleur van de weg
naar een duurzame en circulaire
economie. Het draait voor mij om
bewuste keuzes maken, elkaar helpen,
koesteren. De oudere volkeren zoals indianen leven
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Speciaal naar Alpina voor duurzame bloemen

veel meer samen met planten, dieren, insecten, aarde,
water, lucht en gebruiken alleen wat noodzakelijk is.
Zij nemen nooit meer af van moeder aarde dan nodig is.
Mijn talent is verbinden. Ik voel me als lijm die alles

FOTO ESTHER VAN BERK

inspireren, en activeren om de wereld te

verbindt en dat heb ik groter gemaakt door een podium
te bieden met een tastbaar èn digitaal magazine.
De verhalen, blogs en persoonlijke ondernemersportretten hebben als doel om de lezer te inspireren
en te verbinden. We delen kennis, vieren successen,
presenteren noviteiten en bevorderen samenwerking.
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Duurzame grafische geluksmomentjes. Het kan.

Deze special op Veezel© papier is gemaakt van reststromen èn is van Hollandse bodem. Je leest er alles
over op pagina 4.
Laat je inspireren of geef G-kracht door. Wil je ook
deelnemen met jouw ondernemersverhaal of aanhaken
bij dit thema? Ga dan naar www.magazinegkracht.nl
en vraag de factsheets aan.
Renate van Galen

Hoe Duurzaam
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Héél duurzaam dus, want...
Papiergebruik is minimaal en
indien toch nodig, altijd FSC.
(Uw factuur krijgt u dus digitaal!)

Hoe duurzaam = H-Swaep?
Stroomverbruik is minimaal en komt
van windenergie. Hans poetst zijn
tanden met tubeloze tandpasta uit een
glazen flesje. Afval wordt gescheiden en
Hans eet heel weinig vlees dat bovendien
niet uit de bio-industrie maar van duurzame
bronnen komt. Hans heeft geen woon-werkverkeer
Àls Hans moet reizen fietst hij
tenzij het echt niet anders kan.

Wil je meer weten
over hoe duurzaam
Hans is of ben je ge-
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Nou
eigenlijk

?

© De inhoud mag verspreid worden, dat vinden we leuk! Geef alsjeblieft wel de
eer aan wie het toekomt. Noem de bron: Magazine G-kracht van Van Galen Design.
En stel ons even op de hoogte, bijvoorbeeld per mail aan renate@vangalendesign.eu.
De redactie heeft er alles aan gedaan om de informatie juist weer te geven.
Maar je weet hoe het gaat: kleine foutjes zijn bijna niet te voorkomen. We hopen
dat je het ons vergeeft. Hoewel we veel vertrouwen hebben in de ondernemers
die in dit magazine worden geportretteerd, zijn redactie en uitgever natuurlijk
niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten die in dit
magazine worden beschreven.
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Waar komt jouw
papier vandaan?
Als Herrejan Veenema van Drukkerij Holland deze vraag aan ondernemers stelt, verschijnt er meestal een
groot vraagteken boven hun hoofd. Herrejan vertelt: “We gebruiken overwegend papier met een FSC-label
Dat papier heeft een verantwoorde herkomst, maar wij zouden ook graag willen weten waar het papier zelf
en de grondstof vandaan komen.” Sinds september 2019 biedt Herrejan, naast andere FSC en/of recyclede
papiersoorten, ook een duurzamer alternatief: Veezel©.
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Drukkerij Holland bestaat al sinds 1925. Bijna een eeuw

Het merk Veezel© is één van die ontwikkelingen. Het is

dus. De situatie van de drukkerij aan het begin van de

door Herrejan Veenema (Drukkerij Holland) en Remko Roest

vorige eeuw is niet te vergelijken met nu, maar door die

(Decaprint) in 2019 gelanceerd en wordt door beide

bíjna-eeuwenlange ervaring weten we inmiddels wel het

bedrijven exclusief vermarkt.

nodige van de grafische sector. We kiezen heel bewust
voor de nieuwste technologieën en denken mee over

Met Veezel© willen Herrejan en Remko een positieve

ontwikkelingen op grafisch gebied. We vinden ons vak

bijdrage leveren aan onze toekomst. We zijn zelf verant-

zo mooi dat we altijd beter willen. We denken in belangen

woordelijk voor onze toekomst en die van de volgende

en oplossingen, en als het even kan, innoveren we sámen.

generaties. Daarom zijn ze naar hun eigen bedrijfs-

Want alleen als je naar elkaar luistert, kun je tot nieuwe

processen gaan kijken om te zien waarin ze kunnen

inzichten komen.

verduurzamen. In die zoektocht naar oplossingen
die passen bij deze visie, zijn zij gedoken in de
diversiteit aan milieuvriendelijke(re) papiersoorten.
Ze waren vooralgeïnteresseerd in een circulaire oplossing dicht bij huis.
Van eigen bodem
Weet je wat de herkomst is van het papier dat je nu
gebruikt? In vrijwel alle gevallen is het antwoord een
groot vraagteken. Hoeveel kilometers heeft de grondstof
en het geproduceerde papier afgelegd alvorens het in
de handen terechtkomt van de doelgroep? Deze vragen
willen wij zoveel mogelijk beperken. Veezel© is een
Nederlands product met voornamelijk Nederlandse
grondstof (gerecycled papier) en bermgrasvezel uit de
eigen regio.
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OPMAAK: LINDE BUITELAAR, VROLIJK ONTWERP
FOTO’S: OSCAR VAN DER WIJK, FOTOGRAFIE
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Dat laatste werd tot voor kort als een reststroom
grasvezels

houtvezels

afgevoerd en gecomposteerd. Een proces waarbij CO2
vrijkomt. Nu wordt het weer grondstof voor papier en
karton. Gras neemt CO2 op. Doordat het in het papier
wordt gebruikt, blijft deze CO2-opslag behouden, in

recycled papier

tegenstelling tot compostering. Veezel© is daarmee een

oud papier

mooi resultaat van een intensieve samenwerking tussen
Drukkerij Holland en andere bedrijven die duurzaamheid
een warm hart toedragen.
consument

Met Veezel© kun je (zonder woorden) laten zien waar je
voor staat. Dat is geen doel in zichzelf, maar het is wel
papierfabriek

drukkerij

zo. Het papier beperkt CO2-uitstoot (door composteren,
maar ook door sterke reductie van transportbewegingen),
is van Hollandse makelij, heeft circulaire impact en
draagt serieus bij aan de klimaatdoelstellingen die zijn
vastgelegd.
G-KRACHT DUURZAAM 08/2020

Papier met karakter
Wie al werkt met Veezel© merkt dat de karakteristieke,
natuurlijke uitstraling van het papier dikwijls aanleiding
voor een gesprek over duurzaamheid is. Hoe kun je
verantwoord ondernemen met respect voor milieu en
maatschappij en welke stappen, groot of klein, kun je
daarin zelf zetten? De zichtbare vezels en ongepolijste
natuurlijke tint zijn een zichtbare uiting van duurzaamheid.
Een unieke mogelijkheid om je te onderscheiden!
Trouwens, dit magazine dat je nu aan het lezen bent
is op Veezel© gedrukt. Kijk maar, je ziet de grasvezels
in het papier zitten!
Wie weet waarom papier wit is, weet ook waarom
Veezel© dat niet is
Veezel© heeft een natuurlijke tint en uitstraling in combinatie met de zichtbare papiervezels. Het papier wordt
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niet gebleekt en is dus niet (spier)wit. De basis van het

Steeds meer toepassingen met Veezel©

papier bestaat voornamelijk uit recycled papier. Papier

Na de lancering van Veezel© is Herrejan volop bezig om

dat dus al een keer is gebruikt, vormt weer de grond-

nieuwe toepassingen met Veezel© te bedenken. En niet

stof voor dit papier. Om een geaccepteerde look en feel

zonder resultaat! Er zijn inmiddels tal van producten

te creeëren en het papier technisch ook verantwoord

ontwikkeld: brochures, enveloppen, boekenleggers,

te kunnen gebruiken, is een beperkt percentage nieuwe

visitekaartjes, productlabels, notitieboekjes, tekenboeken

papiervezel toegevoegd. Hierdoor voorkomen we dat

en sinds kort ook brievenbusdoosjes en andere kleine

we de recyclede pulp moeten bleken.

dozen. We kijken goed naar de markt aan welke producten

JDE heeft een magazine
ontwikkeld en laten
produceren op Veezel©
waarin het bedrijf een
introductie geeft in de
duurzaamheidsstrategie.
G-KRACHT DUURZAAM 08/2020

behoefte is en welke papieren of kartonnen producten
goed aansluiten bij het concept van een ciculair product.
Het mooiste zou zijn wanneer de cirkel echt helemaal
rond is. Daar kunnen we met steeds weer nieuwe inzichten
en goede samenwerking met partners naartoe werken.
Meedenken in het proces
Wanneer ontstaan vragen? In gesprekken. Hoe meer ik aan
tafel vertel, hoe meer vragen er ontstaan. Dat is interessant.
Dat betekent betrokkenheid. Meedenken in het proces.
Bewustwording. Niet weglopen voor vragen. Laten we
maar openheid van zaken (durven) geven en laten we
daardoor ook onderkennen dat we heel veel niet weten.
Ook van papier dat we dagelijks door onze handen
laten gaan.
Drukkerij Holland bv is per 1 september 2020 ook
als partneraangesloten bij NL Greenlabel. Met het
verwerken en toepassen van natuurlijke reststromen,
leggen we de verbinding met de groene sector.
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Met elkaar komen we tot oplossingen om reststromen
om te vormen tot nieuwe grondstof.
Uitbreiding samenwerkingspartners
Door samenwerking aan te gaan met ketenpartners
krijg je feedback en kun je blijven innoveren om de
markt te bedienen met duurzame producten op basis
van reststromen. Doordat Veezel© op steeds meer
manieren wordt toegepast, groeit de zichtbaarheid van
het product. Dat triggerde Sjoerd Hansen, een zakelijke
relatie van Herrejan, om zich naast zijn eigen bedrijf in
te spannen om als ambassadeur van Drukkerij Holland
en Drukduurzaam (de webshop van Drukkerij Holland
in ontwikkeling), deze duurzame producten onder de
aandacht van bedrijven en organisaties te brengen.
Sjoerd en Herrejan zijn in augustus de samenwerking
aangegaan en hebben inmiddels de eerste gesprekken
bij bedrijven in verschillende branches gevoerd. En met
succes, de eerste proefbestellingen zijn een feit!
Herrejan Veenema

Sjoerd Hansen

Duurzaamheid en circulariteit tastbaar maken?
Heb je de behoefte om met jouw bedrijf op het gebied
van duurzaamheid en circulariteit stappen te zetten?

Herrejan Veenema | 06 23 03 95 97

Dan kan Veezel daar wellicht een bijdrage aan leveren.

Sjoerd Hansen | 06 51 39 93 49

Neem contact op met Herrejan of Sjoerd om vrijblijvend

www.veezel.nl | www.drukkerijholland.nl

het gesprek aan te gaan.

www.drukduurzaam.nl

©
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PGHW!: Dé aanjager om ook jouw
Circulariteit, samenwerking en ambitie zijn dé sleutelbegrippen om een

Uit een samenwerking op economisch

prachtig product of dienst in de markt te zetten. Platform Groene Hart

gebied in de gemeenten Alphen aan den

Werkt! helpt daarbij. Een netwerk, nieuwe mogelijkheden, ingang bij

Platform Groene Hart Werkt! ontstaan.

overheidsinstellingen en contact met onderwijsinstellingen, het Platform

Inmiddels heeft het PGHW! tien ge-

ondersteunt ondernemers die concreet aan de slag willen met circulair

weten te binden. Wat begon als een

Rijn, Gouda en Woerden is in 2014 het

meenten in het Groene Hart aan zich

ondernemen. Met als doel een volledig circulaire economie in het

puur bestuurlijke samenwerking is in-

Groene Hart in 2050.

platform dat in triple helix verband
FOTO PETER FRANKEN, VOOR DE VOA (VERENIGING ONDERNEMINGEN ALPHEN A/D RIJN

middels uitgegroeid tot een praktisch

8

(ondernemers, overheid, onderwijsinstellingen) vele initiatieven op circulair
gebied in het Groene Hart ondersteunt.
Aanjager
Drijvende kracht achter het platform is
programmamanager Yolanda Ledoux.
Of het nu gaat over bodemdaling, waterstof of hergebruik van organische reststromen, als het om duurzaamheid gaat,
staat Yolanda vooraan. Samen met haar
programmateam probeert zij overal verbindingen te leggen. Een ‘mensenmens’
dus. Partijen weten haar inmiddels al
te vinden. Zij kloppen bij haar aan als
ze op zoek zijn naar een specifieke
partner voor hun circulaire ideeën en
producten. Het netwerk van PGHW!
groeit dan ook flink. Het Platform
vertolkt een lokaal activerende rol.
Een aanjager om duurzame ambities
te realiseren zou je kunnen zeggen.

Programmateam Platform Groene Hart Werkt! samen met EDBA
V.l.n.r.:
Ingrid de Galan / communicatie en organisatie
Johan van Veen / projectleider
Joost Berkhout / directeur Economic Development Board Alphen a/d Rijn
Yolanda Ledoux / programmamanager
(op de foto ontbreekt Anne Margreet Hazekamp / office management)

G-KRACHT DUURZAAM 08/2020

circulaire ambities te realiseren!
Tips
ANIMATIE ‘PARKSHARING/FLOOW2’

Heb je als ondernemer ook
duurzame ambities? Maar weet
je niet hoe je dat kan aanpakken?
Of wil je als docent meer circulariteit inbrengen in je lessen?
1. Bezoek onze website
www.groenehartwerkt.nl voor
meer informatie en inspiratie.

Samenwerken loont

Een project dat recent is gestart,

Maar hoe doe je dat als je ruim

is Parksharing. Dit is een digitaal

500 partners hebt uit hele ver-

platform waar lokale bedrijven en

schillende bedrijfstakken, overheids-

organisaties samenwerken en onge-

diensten en onderwijsinstellingen?

bruikte bedrijfsmiddelen, faciliteiten,
reststromen, diensten en personeel

2. Neem contact met ons op!
Wij zetten ons netwerk graag
in om ook jou te helpen.
E yledoux@alphenaandenrijn.nl
Facebook.com/groenehartwerkt
Twitter.com/@groenehartwerkt
Linkedin.com/platform-groenehart-werkt

Als belangrijkste uitgangspunten

met elkaar gaan delen. PGHW! heeft

gelden het duurzaam ondernemen

dit initiatief bij de aangesloten ge-

en het mogelijk maken van samen-

meenten onder de aandacht gebracht

werking aan circulaire initiatieven

en stimuleert hierdoor op een prakti-

om de regionale economie te ver-

sche manier het circulair ondernemen.

sterken en de arbeidsmarkt te

In de Groene Hart-regio zijn Alphen

verbeteren. Om dit te bereiken

aan den Rijn en Zuidplas inmiddels

ondersteunt PGHW! verschillende

gestart met dit online deelplatform.

projecten en organiseert het plat-

En wat te denken van Veezel©,

form kenniscafés, innovatiereizen

het papier waarop dit magazine is

Twee drukkerijen uit Alphen aan den

of platformbijeenkomsten. Inspireren,

gedrukt? Een aantal jaren geleden

Rijn raakten met elkaar in gesprek

verbinden en faciliteren staan daar-

organiseerde PGHW! een kenniscafé

over hun ambitie om natuurvezels

bij centraal.

over (het gebruik van) natuurvezels.

van lokaal bermgras te gebruiken in

www.groenehartwerkt.nl

FOTO PETER SIETSEMA, SIETSEMA PRODUCTIONS

een nieuwe circulaire papiersoort.
Een ketensamenwerking van lokale
partners heeft ervoor gezorgd dat
Veezel© inmiddels is geboren.
Deelnemende gemeenten:
Alphen aan den Rijn, BodegravenReeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem,
Krimpenerwaard, Molenlanden,
Nieuwkoop, Waddinxveen, Woerden
en Zuidplas.
G-KRACHT DUURZAAM 08/2020
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Help mij mee de NanoC

DESIGN ARCHIDIX - PLB ANIMATIE

een duurzame en betaalbare woning voor

Mijn naam is Herman Harkink. In dit verhaal wil ik je meenemen in

Schokkend: 4,5 miljard mensen

iets wat mij echt geraakt heeft. Op een woensdagmiddag kom ik met

verdienen minder dan € 7,30 per dag
Weet je hoeveel procent van de

de rijksdienst van Ondernemend Nederland in New Delhi in een file

mensen op deze wereld minder dan

terecht. Een meisje van nog geen 13 met een baby in haar arm klopt

€ 7,30 per dag verdient? .…58% …Dus

op het raam. Ze vraagt om geld… Die avond op de hotelkamer in

meer dan de helft van de wereldbevol-

New Delhi denk ik: “Het kan toch niet waar zijn dat je leven verwordt

king…4.5 miljard mensen… Deze groep

tot een constante smeekbede of anderen jou je avondeten gunnen. Ik ben
er serieus kapot van. Op dat moment besluit ik dat het anders moet…

wordt de Base of the Pyramid genoemd.
Een schreeuw om kleine
betaalbare huizen

Herman J. Harkink | 06 29 57 67 96 | www.NanoCottage.co

In India, waar meer dan een miljard
mensen wonen en waarvan de meeste
mensen onder de armoedegrens leven,
is de schreeuw om kleine betaalbare
huizen enorm.
Hoe los je dit enorme probleem nou op?
Het beste van al de oplossingen die ik
tegen ben gekomen heb ik verwerkt in de
NanoCottage. Een duurzame en betaalbare woning voor de Base of the Pyramid.
JHT FOTOGRAFIE
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Hoe ziet de NanoCottage eruit?
De NanoCottage is een energieneutrale en
zelfvoorzienende woning die bedacht is

Cottage te bouwen:

mensen die onder de armoedegrens leven
door mij en ontworpen door architect
Egbert Boertien, Archidix. De woning
combineert diverse innovaties op het
gebied van duurzaamheid, is doorzichtig en licht en zeer betaalbaar. De NanoCottage is verkrijgbaar vanaf 25m2.
Wat zijn voordelen van de NanoCottage?
De NanoCottage is een zeer goedkope,
maar duurzame woning die gemakkelijk gebouwd kan worden. De woning
is in delen te vervoeren via de weg
(containervorm vrachtwagen), ge-

Slimme bouwtips voor toekomstbestendige woningen
1 Bedenk wat schaars wordt, investeer in dat deel extra.
2 Maak inzichtelijk wat gebouw en installatietechniek is, zodat de bank
snel bewust is van het duurzame huis.
3 Draai op plan het huis op Oost/West, zodat je zo veel mogelijk zonnedak
kunt maken.
4 Neem zoveel mogelijk isolatie
isolatie, zodat je maar een kleine warmtevraag hebt.
5 Zorg voor lage temperatuur watervoorraad
watervoorraad, zodat je minder energie
verliest. Verwarm het pas op het moment van verbruik.
6 Zorg voor een dicht op elkaar liggende vloerverwarming, zodat je met
een lage cv temperatuur kunt werken en bespaart op energieverbruik.
7 Bij de eerste warmteverliesberekening voor de NanoCottage kwamen wij
zelfs op 2 x meer koelen, dan verwarmen. Dat heeft alles te maken met
onze hoge Rc 10 waarde.

makkelijk te monteren en daardoor
op grote schaal te verspreiden.
MVO in de praktijk

Hoe kun jij mij helpen?

Wanneer is hij beschikbaar?

De NanoCottage is niet alleen ontzet-

We staan nog wel voor een aantal

In juni 2021 willen wij een Prototype

tend concurrerend met andere Tiny

grote uitdagingen:

van de NanoCottage in Nederland

Houses. Je ondersteunt daarmee ook

gebouwd hebben. En dan verwacht ik

nog eens een missie. Betaalbare huizen

• het laten certificeren van het beton

eind van dat jaar 100 NanoCottages

voor de Base of the Pyramid. Daarmee

• het ontwikkelen van ons prototype

neer te zetten in India.

breng je Maatschappelijk Verantwoord

• het vinden van een plek om het

In India kost de NanoCottage maar

Ondernemen in de praktijk.

prototype te bouwen, wellicht op
een camping, een recreatiepark

€ 1650 In Nederland kan de NanoCottage geleverd worden vanaf € 25.000.

Elke bouwconcept deelnemer krijgt

Afhankelijk van de configuratie komt de

€ 1,- per woning, maar het gaat om

compleet zelfvoorzienende woning met

enorme aantallen

alle duurzaamheidstechnieken op een

Alleen in India is al behoefte aan 50 mil-

bedrag van € 75.000. In India kan de

joen woningen. Wereldwijd gaat het nog

NanoCottage worden neergezet voor

om veel grotere aantallen. Elke inves-

€ 1650. Dat kan omdat het arbeidsloon

teerder krijgt 1 euro per woning.

of misschien de Floriade
• het vinden van funding en mensen
die zouden willen investeren in het
prototype van de NanoCottage
• ik zoek alle hulp of tips op de weg
naar succes...

daar zo’n 1 dollar per dag bedraagt.

Wij hebben een overeenkomst met de
Indiase overheid. Zij betalen de € 1650
aan bouwkosten. Dankzij het project
kunnen mensen veilig wonen en het
draagt bij aan de werkgelegenheid.
De overheid faciliteert het opleidingstraject om de huizen te kunnen bouwen.

FOTOSTUDIO MARJOLIJN LAMME

De Indiase overheid betaalt de bouw

Bouwmateriaal op basis van
olifantengras, leem en kalk.
Op deze manier ben je CO2 ,
Circular, BIObased en je kan
het makkelijk over de hele
wereld laten groeien.
In samenwerking met Biobased
‘beton’, HaHe/RND en B-adaptief
Archidix-Egbert Boertien.

G-KRACHT DUURZAAM 08/2020
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Missie: Echt Zuiver Water voor iedereen

FOTO’S AQUAPEAK

12

Karel Thieme (l) theeproever en Echt Zuiver Water-ambassadeur uit Papendrecht en Olivier Olmer (r)
technisch innovator en circulair ondernemer uit Berkel en Rodenrijs hebben samen met hun productieteam in China de duurzame Aquapeak Waterzuiveraar ontwikkeld.
Karel en Olivier geven hun Echt Zuiver Water-missie nu een veelbelovend platform in Nederland.
Karel Thieme:

Echt Zuiver Water, uit een aparte kraan, heeft de toekomst.

“Het Nederlandse leidingwater kan veel zuiverder zijn

Omgekeerde osmose voorkomt dat onwenselijke stoffen,

dan wat er regulier uit de kraan komt. Dat leerde ik al

zoals lood, PFOA, GenX en restanten van medicijnen in ons

in 1981 als officiële theeproever.

lichaam terechtkomen en ons immuunsysteem verzwakken.
Ook eventuele virussen worden uit het water verwijderd.

Omdat flessenwater milieu-onvriendelijk is én veel geld

Thuis optimaal zuiver water tappen maakt het gebruik van

kost ben ik in de tachtiger jaren op zoek gegaan naar een

flessen-/pakkenwater overbodig. Daarmee verkleinen we de

alternatief. De ontdekking was omgekeerde osmose; daar-

zogenaamde plastic soep. Een verademing voor ons milieu.

mee kun je kraanwater zodanig zuiveren, dat het vergelijkbaar is met het zuiverste berg- of bronwater, maar dan

In 2017 was Olivier een enthousiaste deelnemer aan een

‘gewoon’ uit een -aparte- kraan. Ideaal! Iedereen die thuis

Echt Zuiver Water Bewustwording Avond. We hadden

Echt Zuiver Water kan tappen is daar, eensluidend, “super-

direct een klik, zijn vrienden geworden en hebben samen

blij” mee. Dát is voor mij de mooiste bron van inspiratie.

Aquapeak -Echt Zuiver Water voor iedereen- opgericht.”

G-KRACHT DUURZAAM 08/2020

Olivier Olmer:

Mijn doel is om een platform op te zetten voor de bewust-

“In 2017 heb ik besloten mij in te zetten tegen de toe-

wording van water. Hoe het met ons water gesteld is, wat je

nemende vervuiling van het water. Het lozen van niet

zelf kunt doen en hoe we voor de vervuilingsproblematiek

afbreekbare en giftige stoffen is een toenemend probleem

aandacht kunnen vragen. Verder werk ik aan het optimali-

voor de mensheid. Zolang deze schadelijke stoffen in het

seren van het Aquapeak totaalconcept, om tot een oplos-

milieu terechtkomen wordt het probleem alsmaar groter.

sing te komen, waarbij de verpakking volledig afbreekbaar

Tijdens de Bewustwording Avond bij Karel heb ik zintuig-

en recyclebaar is en onderdelen samen te stellen zijn van

lijk kunnen ervaren wat het verschil is tussen zuiver water

stoffen die hergebruikt kunnen worden. Dit veranderings-

en leidingwater. Vanaf dat moment weet ik dat ik mezelf,

proces leidt tot vermindering van plastic en polystyreen

met zuiver water-apparatuur op basis van omgekeerde

verpakkingsmaterialen en vervanging door milieuvriende-

osmose, kan beschermen tegen de vervuiling van onwen-

lijke materialen.

selijke stoffen in leidingwater. Dit water is niet alleen veel
zuiverder, maar ook lekkerder én gezonder.

De website www.echtzuiverwater.nl en de verkoop van
de Aquapeak Waterzuiveraar zijn het begin. Met het

In 2018 ben ik samen met Karel naar China gegaan om de

succes hiervan kunnen we het platform gaan financieren.

producent en het product, de Aquapeak Waterzuiveraar,

Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.”

goed te leren kennen. Mijn enthousiasme is daardoor nóg
verder gegroeid, waarop ik met Karel het bedrijf Aquapeak

06 57 42 27 04 | www.echtzuiverwater.nl

ben gestart.

info@echtzuiverwater.nl
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“Superblij” met de Echt Zuiver Water-kraan

1

2

3

4

5

6

Tapt u al uit een ander
kraantje?

Meten is weten

Doe de theetest en ontdek: met Aquapeak
drinkt u thee van het zuiverste water

•
•
•
•
•
•
•

Met een TDS-meter (Total Dissolved
Solids) kan op eenvoudige wijze
vastgesteld worden in welke mate
water belast is met opgeloste stoffen gemeten in ppm.
Hoe lager de ppm-score (parts
per million) des te zuiverder is het
water.

Op de foto ziet u dezelfde thee, dezelfde
hoeveelheid en dezelfde trektijd, bereid met
zes verschillende soorten water.
Conclusie: Aquapeak zorgt voor de optimale
bereiding van thee.

Makkelijker drinkbaar
Helpt het lichaam te ontgiften
Gezuiverd van gifstoffen
Thee en koffie smaken lekkerder
Gekookte groente smaken beter
Bloemen staan langer
Geen kalkaanslag in waterkoker,
koffiezetapparaat en strijkijzer
• Geen strepen bij het zemen
van ramen
• Kost slechts € 0,35 per dag

Dit verhelderende ‘gereedschap’
kost slechts € 12,95 (inclusief
verzendkosten) en is te bestellen
via www.echtzuiverwater.nl.

Op de foto van links naar rechts:
1 Regulier Papendrechts leidingwater
2 Onthard Papendrechts leidingwater
3 Evian mineraalwater uit de Franse Alpen
4 Bar-le Duc mineraalwater uit Bunnik
5 Spa Reine (blauw) uit de Ardennen
6 Door Aquapeak gezuiverd leidingwater
G-KRACHT DUURZAAM 08/2020

Citroenhaaien
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Bladzeedraakje

Steun Sea First en bescherm
Dos (1947) en Bertie Winkel (1946) trekken al 50 jaar als fotografenechtpaar de wereld rond op zoek naar bijzondere
natuur, zowel onder- als bovenwater. Zij hebben in ruim 30 jaar de onderwaterwereld als gevolg van overbevissing,
vervuiling en verzuring van de oceaan hard achteruit zien gaan. Zo hard zelfs, dat Dos in 2006 besloot met zijn
werk als orthopedisch fysiotherapeut en internationaal lesgever orthopedische geneeskunde, te stoppen, om zich
volledig aan de bescherming van de oceaan te gaan wijden. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de stichting
Sea First, een stichting die zich hard maakt voor een wereld waarin de oceaan wordt beschermd en gekoesterd.
Achteruitgang onderwaterwereld

Educatie van jongeren

Tijdens het duiken viel het Dos en Bertie steeds vaker op

Sea First richt zich op educatie van jongeren vanaf 9 jaar.

dat de onderwaterwereld achteruit ging en planten en dieren

Dos geeft samen met vrijwilligers gastlessen op basisscholen,

het moeilijk hadden. Koraalriffen verdwenen als sneeuw

middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. “In de

voor de zon, net als mangrovebossen. Maar ook dichtbij

lessen staat het belang van de oceaan centraal. De oceaan

huis zagen zij de onderwaterwereld veranderen, bijvoor-

moet beschermd en gekoesterd worden, want deze is van

beeld in de Noordzee. Er moest iets veranderen. In 2009

essentieel belang voor het voortbestaan van mens, dier

besloten zij om de rest van hun leven te wijden aan educatie

én natuur. In de lesstof halen we ook klimaatverandering en

over (het behoud van) de oceaan. Sea First was geboren.

dierlijk voedsel aan. De dierenindustrie is namelijk verantwoordelijk voor bijna de helft van alle achteruitgang in

Voor de stichting Sea First, reizen Dos en Bertie – en heel

de oceaan, maar ook de invloed hiervan op het klimaat

vaak ook dochter Femke – wekelijks naar scholen en geven

is vele malen groter dan gedacht.”

naast lessen op scholen in Nederland, België en Spanje
heel veel lezingen voor allerlei organisaties, zoals bedrij-

Prachtige boeken en tentoonstellingen

ven, stichtingen (veelal NGO’s), verenigingen, duikclubs,

Tijdens hun meer dan 120 verre reizen, hebben zij alles

musea, Lion Clubs, Rotaries, enz.

op de gevoelige plaat vastgelegd. Van hun werk zijn tal-
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Rif Bonaire in 1990

Rif Bonaire in 2000

onze oceaan
rijke boeken gemaakt waar onder ‘De Huilende Zee’ en –

Sea First is door de fiscus als goed doel aangemerkt en

meer recent, ‘Het ALFABET van de ZEE’, voor kinderen van

beschikt over de ANBI-status. Hierdoor zijn giften vanaf

10-100 jaar! Daarnaast verschijnen hun foto’s op ansichtkaarten,

€ 45 per jaar fiscaal aftrekbaar.

in kalenders, duik- en natuurtijdschriften en in televisiedocumentaires. Hun werk wordt tentoongesteld in musea

Dos Winkel | +32 474 511 678 | www.seafirst.org

en kunstgaleries wereldwijd van Moskou tot Brazilië.
Gepassioneerde vrijwilligers
Sea First is een organisatie met gepassioneerde vrijwilligers
die hier geen vergoeding voor ontvangen. Alle lezingen
en gastlessen op scholen worden gratis aangeboden.
Sea First bestaat bij de gratie van donateurs. Meer donateurs betekent meer lessen op scholen. De inkomsten
van de betaalde lezingen worden rechtstreeks in de
stichting gestoken onder andere voor het ontwikkelen
van lesmateriaal.
Steun Sea First!
Door de bizarre coronatijd gingen veel gastlessen en
betaalde lezingen niet door. Alle giften en donaties zijn
dan ook meer dan welkom. Wilt u Sea First steunen,
bijvoorbeeld met een eenmalige gift of jaarlijkse donatie?
Wilt u een gastles of (betaalde) lezing laten verzorgen?
Wilt u Sea First sponsoren of wilt u vrijwilliger worden?

(W) eet-tips
• Koop lokale en seizoensgebonden producten
• Eet minder vlees of vis of go veggie
• Kies voor vis uit de groene kolom
van de eet-vis-wijzer van EOS op
www.roblesreports.com
• Ontdek heerlijke zeerecepten
zonder zeedieren uit het boek
‘Groente uit zee’. Zie de webshop.
Bovendien steun je dan ook SFF.
• Vegetarische voeding, tips en
recepten vind je op www.evavzw.be
• Geef huisdieren geen voeding met
tonijn of zalm
• Koop geen producten van zeedieren
zoals schelpen en koraal.
Tip: bekijk ook de video’s op ons
YouTube-kanaal.

Dit is allemaal mogelijk, zie www.seafirst.org.
G-KRACHT DUURZAAM 08/2020
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Duurzaam is goedkoop

FOTO’S ASTRID VAN DER ENDE

Zonder subsidie verdien je zonnepanelen

16
Nivon-Natuurkampeerterrein De Grutto in Schipluiden maakt o.a. gebruik zonnecellen voor verlichting, een zonnecollector
voor warmwater, milieuvriendelijke materialen en doet natuurlijk aan afvalscheiding

Peet en zijn zoon Paul van der Ende runnen met 6 medewerkers Van der Ende Installatiebedrijf. Zij leggen
leidingen, plaatsen cv-installaties en leggen verlichting aan. Ze zijn sterk in loodgieterswerk. Plaatsen badkamers
en keukens. Staan voor vakwerk in tegelwerk. Plaatsen zorghulpmiddelen, zodat mensen langer op zichzelf
kunnen blijven wonen. En zorgen met Domotica dat je alles naar je hand kunt zetten. Maar de afgelopen jaren
doen zij vooral ook veel op het gebied van duurzaamheid. Denk aan isolatie, vloerverwarming en radiatoren
voor koelen en verwarmen. Maar ook aan het opwekken van stroom met zonnepanelen. Aan het opwekken
van eigen warmte met zonnecollectoren. En aan energiebesparing door middel van een warmtepomp. Zij maken
je bedrijf of woning volledig energieneutraal.
Natuurcamping De Grutto is nu

4 zonnecollectoren geïnstalleerd.

volledig zelfvoorzienend in stroom

Daarnaast hebben we een warmte-

Een mooi voorbeeld van duurzaam-

pompboiler geplaatst om op koude

heid is natuurcamping De Grutto.

dagen de warme lucht van de hout-

Peet trots: “Toen wij daar kwamen lag

kachel te kunnen gebruiken voor

er alleen een waterleiding. Daarnaast

het verwarmen van het douchewater.

hadden mensen zelf een paar zonne-

Het resultaat is dat de kampeerders

panelen van 12 of 24 Volt gemaakt.

het hele seizoen warm kunnen douchen

Peet van der Ende | (015) 380 10 20

Wij hebben in de boerderijwoning

en de natuurcamping nu volledig zelf-

www.pmvanderende.nl

18 zonnepanelen, 20 accu’s en

voorzienend is in stroom.”
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in 6 jaar terug
Een zonnig vooruitzicht: een huis
zonder energiekosten
Van der Ende Installatiebedrijf is druk
met het verduurzamen van bestaande
woningen. Peet: “Afhankelijk van het
stroom- en gasverbruik berekenen wij
hoeveel zonnepanelen er nodig zijn
en de capaciteit van de warmtepomp.”
Bij een tussenwoning moet je al gauw
denken aan 10 zonnepanelen. Die komen
bij elkaar op zo’n € 6.000. De benodigde
5kW warmtepomp komt eveneens op
€ 6.000. Je bent dus voor € 12.000 in-

Peet van der Ende bij de opslag van zonnecollectoren en warmtepompboiler

De houtkachel is aangesloten
op de warmtepompboiler

clusief BTW duurzaam geïnstalleerd.
Bovendien staan banken ervoor open

en dat je woning in waarde stijgt.

Paul: “In de zomer pomp je stroom

om voor zonnepanelen een lening met

En misschien wel het allerbelangrijk-

in het net en in de winter haal je

gunstige voorwaarden te verstrekken.

ste: ook het milieu wordt er beter van.

de windmolen. Je hebt dus geen

Je investering in duurzaamheid

Meer weten? Bel (015) 380 10 20 en

energiekosten meer.”

verdien je dus binnen de kortste keren

maak een afspraak met ons. Wij ko-

terug. Mooi meegenomen is dat er 25

men dan graag gratis en vrijblijvend

jaar garantie op de zonnepanelen zit

bij u langs.

stroom uit het net, bijvoorbeeld van

Dan begint het terugverdienen. Een gemiddeld gezin verbruikt 1250 m gas
3

à € 1,- is € 1250,-. Tel daarbij op 3000
Watt aan stroom à € 0,25 is € 750,-.
Totale energiekosten: € 2.000,-. Zonder

Duurzaamheid zit bij Peet’s team in het dna

subsidie verdien je de zonnepanelen

Dagelijks is het installatie-team bezig met besparen en afvalscheiden.

en de warmtepomp dus in 6 jaar terug.

Voor duurzaam afvalscheiden dat start op de werkplek heeft Peet zelfs een
Cittaslow-certificaat sinds

Met subsidie is je terugverdientijd

2017 van de gemeente

zelfs maar 4,5 jaar

Midden Delftland mogen

De overheid stimuleert huiseigenaren

ontvangen.

om duurzaam met energie om te gaan.

Zijn team stelde zelfs

Van de zonnepanelen krijg je de BTW

vragentekens bij de

terug. Dat is ruim € 1.000. Op de warmte-

plastic koffiekopjes en

pomp krijg je zo’n € 1.800 subsidie.

hebben die vervangen

Totale subsidie: ruim € 2.800. Peet en

voor koffiemokken

Paul van der Ende brengen je desge-

van de kringloop!

wenst graag in contact met de mensen
die de subsidie voor je kunnen regelen.
G-KRACHT DUURZAAM 08/2020
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Keukenrenovatie scheelt een

FOTO’S ARDITO

18

De keuken van mevrouw Spaan uit Zoetermeer
vóór (inzet) en na de renovatie

Naarmate de jaren verstrijken, begint die eens zo
mooie keuken vaak toch wat haarscheurtjes of
mankementen te vertonen. Sommige kastjes hangen

Renovatie niet duur, maar duurzaam
Paul Kuiper van Kuiper Keukenrenovatie daarover:

scheef. Laadjes sluiten niet meer zo goed of rammelen.

“De basis van de keuken laten wij vrijwel altijd intact.
Vaak schort daar niet veel aan. Daarnaast behouden we

De keuken valt wat minder in de smaak en raakt

de onderdelen waar niets aan mankeert. Ook apparaten
die nog perfect en energiezuinig werken, vervangen we

misschien zelfs een beetje gedateerd. De meeste

niet. Dat is niet alleen heel voordelig, maar ook nog eens
heel duurzaam.”

mensen denken dan dat het installeren van een
Je plan om je keuken te vernieuwen hoeft niet

compleet nieuwe keuken de enige oplossing is.

de koelkast in
Volgens Paul Kuiper scheelt het een hele hoop op

Maar je kunt je keuken natuurlijk ook laten renoveren.
G-KRACHT DUURZAAM 08/2020

de afvalberg als je kiest voor keukenrenovatie.

hoop op de afvalberg èn veel geld
“Al mijn keukens zijn groen, voor welke kleur je ook kiest”,

Geef je keuken een tweede kans

zegt de ondernemer lachend. Door je keuken te laten

Je keuken laten renoveren scheelt een berg en kost een

renoveren, spaar je het milieu en bespaar je veel geld.

beetje. Daarmee spaar je het milieu en het levert jezelf
een mooie omgeving op. Dus wilt u een ‘groene keuken’,

Paul Kuiper:
“Al mijn keukens zijn groen”

ga dan om de keukentafel zitten met Paul Kuiper en bel
06 52 54 07 19 of mail paul@kuiperkeukenrenovatie.nl.
Paul Kuiper | 06 52 54 07 19
19 || www.kuiperkeukenrenovatie.nl
www.kuiperkeukenrenovatie.nl
www.youtube.com/film

Een geweldige metamorfose
Vader Paul en zoon Jelle Kuiper en hun keukenbrigade
pakken alles op wat bij de renovatie van je keuken komt
kijken. Dat kan het vervangen of recht hangen van de

Recept van de keukenprinsen
Paul en Jelle Kuiper

keukenkastjes zijn, nieuwe frontjes en handgrepen of
een nieuw aanrechtblad. Maar ook een andere kookplaat, een roestvrijstalen afzuigkap of energiezuinige

19

apparatuur. Ook het stucwerk en het loodgieterswerk
kunnen ze voor je uitvoeren. Het karwei wordt meestal
snel en zonder veel hak- en breekwerk geklaard.
Paul Kuiper: “Daarna heb je echt een schitterende keuken
voor een messcherpe prijs. Een keuken die een hele
nieuwe ‘look en feel’ geeft en die de waarde van je huis
verhoogt.”
De showroom bij u thuis
Voor een nieuwe keuken hoef je de deur niet uit. Kuiper
Keukenrenovatie komt met een showroom bij je voorrijden.
Paul Kuiper: “Dat werkt wel zo praktisch. Aan de hand van
modellen en voorbeelden kun je perfect bepalen hoe je
droomkeuken er uit komt te zien. En we kunnen zo een
kijkje in de keuken nemen, om te zien hoe we alles het
beste kunnen realiseren.”
Goed inmeten is het halve werk
Kuiper Keukenrenovatie is actief in heel Zuid-Holland.
Hun pand aan de Industrieweg 2B in Nootdorp ligt dus mooi
centraal. Paul onderscheidt zich op vele ‘keukenfronten’.
Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in de keukens en heeft
door zijn bouwkundige achtergrond veel oog voor detail.
Paul: “Goed inmeten is het halve werk. En afspraak is
afspraak bij ons. Wij leveren professioneel vakwerk en

Vegetarische quiche lorraine
Ingredienten voor 4 personen
2 el archideolie, vegaspekreepjes, pakje bladerdeeg,
150 gr geraspte emmentaler, 200 gr crème fraîche,
5 eieren en 1 tl nootmuskaat
Voorbereiding
Verwarm de oven voor op 180°C. Doe de olie in een
koekenpan en bak de vegaspekreepjes in 5 min.
krokant en laat ze uitlekken op keukenpapier.
Vet de quichevorm in en bekleed deze met het
bladerdeeg. Klop de eieren los met de crème fraîche
en nootmuskaat. Voeg de vegaspeckjes en kaas toe.
Verdeel het mengsel over de bodem van de quichevorm. Bak de quiche in het midden van de oven in
ca. 45 min en laat deze 10 min. afkoelen op een rooster.
Bon appétit!

rusten niet voordat de klant volledig tevreden is.”
G-KRACHT DUURZAAM 08/2020
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Echt groen in je tuin

Groen dak voor meer koelte in de zomer en minder wateroverlast bij hoosbuien

De meeste hoveniers hebben in hun opleiding niet vanzelfsprekend
geleerd om ‘groen’ te werken. Pas in zijn laatste stage kwam
Barry Veentjer in aanraking met biologisch tuinieren. Dat veranderde
zijn hele loopbaan.

beplanting van je tuin. Dat paste meer
bij me. Na mijn eindexamen kon ik bij
al mijn stagebedrijven in dienst komen.
Ik koos voor de biologische hovenier.”
Steeds ecologischer tuinieren
Toen de eigenaar stopte, nam Barry

TEKST PAULA BRUMMELKAMP

Insectenhotel bij het Museon, Den Haag
G-KRACHT DUURZAAM 08/2020

Met de natuur mee

Acer Hoveniers over. Hij bleef milieu-

“Bij eerdere stages had ik gedaan wat

vriendelijk werken en breidde zijn

ik op school geleerd had: een mooie

ecologische kennis verder uit. Zo werd

tuin aanleggen en verdedigen tegen

hij tuinvogelconsulent voor de

alles wat ‘m bedreigde. Tegen andere

Vogelbescherming, bouwde het eerste

planten – onkruid - en dieren –

insectenhotel in Den Haag (tegenover

ongedierte. Soms was het nodig om gif

het Museon, met een nestelplaats

te spuiten. Toen ik van school kwam,

voor egels onderin) en verzorgde

had ik een spuitlicentie”, vertelt Barry.

planten voor de gemeentelijke actie

“In die laatste stage zag ik dat het

Steenbreek om ‘versteende’ tuinen te

ook anders kon. Dat je met de natuur

vergroenen. Als Barry een tuin aanlegt

mee kunt werken, in plaats van ertegen.

of verandert, hergebruikt hij zo veel

Door te kiezen voor beplanting die past

mogelijk materialen en hij gebruikt

bij de omstandigheden, door gewas-

FSC-gekeurd hout of Europees hard-

sen te combineren en door dieren

hout. “Die spuitlicentie heb ik laten

uit te nodigen met de inrichting en

verlopen.”

Ook je tuin
vergroenen?
Meer leven in je tuin?

de omstandigheden hier. Ze bevriezen

Met zo’n 30 jaar ervaring kan Barry

niet in de winter en groeien beter dan

vrijwel elke vraag over duurzaam

exotische of doorgekweekte soorten.

tuinieren beantwoorden. Dit zijn de

Die bieden vaak geen nectar of voe-

vragen die hij het meeste krijgt én

ding voor bijen en hommels.

de antwoorden.
4) Kan ik eten uit mijn tuin?
1) Hoe krijg ik meer dieren in mijn tuin?

Je kunt fruit- en notenbomen planten,

Je kunt je tuin makkelijk zo inrichten

maar er zijn nog veel meer eetbare

dat vogels, egels en insecten zich thuis

planten! Rozen, viooltjes en Oost-

voelen. Begin met een niet te opgeruim-

Indische kers hebben eetbare bloemen.

de tuin. Veel begroeiing zorgt voor

Stop gember in de grond en eet de

nestel- en schuilplekken. Bloemen in

wortel. Zet thee van citroenmelisse

het voorjaar voor bijen en insecten en

of munt. Dat kan al in een mini-

bessen in het najaar zorgen voor voedsel.

tuintje!

Hoogheemraadschappen, sommige
gemeenten en de provinciale overheid geven vaak subsidies. Check die
dus even voordat je bijvoorbeeld een
regenton aanschaft.
En heb je een bedrijf? Dan kun je
vaak aardig wat tegemoetkoming
krijgen, bijvoorbeeld om water op
te slaan voor hergebruik.
Acer helpt je graag, niet alleen bij
ontwerp en aanleg maar ook bij het
aanvragen van de subsidie.

Daarnaast kun je gericht bijvoeren.
5) Ik wil weinig onderhoud hebben
2) Ik wil minder steen, maar wel

aan mijn tuin - toch maar tegels?

een zitje in mijn tuin

Meer groen betekent niet meer

Gebruik boomschors, houtsnippers of

onderhoud. Als je de beplanting goed

grind als verharding: mooie natuurlijke

doordenkt, heeft je tuin zo’n drie jaar

alternatieven die ook dieren aantrekken.

na aanplant nagenoeg geen onderhoud

Insecten gaan er onder zitten. Vogels

meer nodig. Eén of twee keer per jaar

weten dat en komen er ook op af.

wat terugknippen is voldoende.

3) Kan ik beter inheemse planten

Voegen schoonhouden, algen be-

in mijn tuin zetten?

strijden en potplanten water geven

Ja! Inheemse planten kunnen tegen

in een betegelde tuin is meer werk!
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Noodzaak groeit
De noodzaak om je tuin groen te
houden wordt steeds groter. Meer
koelte in hete zomers, minder wateroverlast bij hoosbuien.
“De vraag naar duurzame tuinen
groeit”, merkt Barry, en hij levert ze.
Met de natuur mee.

Barry Veentjer | www.acerhoveniers.nl
06 24 81 39 35 | (015) 369 76 35
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Wanneer mensen speciaal naar ons komen om
duurzame bloemen te kopen maakt me dat trots
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Alpina is opgericht in mei 1891. De winkel heeft
in de loop der jaren verschillende eigenaren
gehad, oorlogen overleefd én economische
recessies het hoofd geboden. De naam is
altijd een begrip gebleven in Den Haag.
Diane Born-Versluis: “In 2014 kreeg ik de kans

Duurzaamheid is voor Alpina meer dan een middel tot
schadelastbeperking voor de natuur: het is een bron om
waarde toe te voegen. De aarde, met alles wat daarop groeit
en bloeit, vraagt erom. Diane: “We moeten beter voor elkaar
en onze omgeving zorgen. Daarom doen wij een beroep op
de verantwoordelijkheid van de consument én onze medewerkers. Ik geef mensen en mensen bij bedrijven (of organisaties) inzicht welke creatieve mogelijkheden zij hebben om
sfeer en emoties te vertalen naar bloemdecoraties. Ik stimu-

dit bedrijf met twee vestigingen, waar ik in

leer en ondersteun graag mensen die duurzaam willen zijn.

1999 als stagiaire mijn carrière begon, over

We verkopen niet alleen duurzaam geteelde bloemen,

te nemen. We staan bekend om de wensen

ook onze bedrijfsvoering is duurzaam. Zo gebruiken we

van onze klanten om te zetten in de mooiste
boeketten en sinds oktober 2015 zijn we

geen chloor, maken we schoon met azijn en wordt afval
gescheiden. Als bloemist werken we dagelijks met producten uit de natuur, dus daar zijn we zuinig op. Gelukkig
merken we ook echt dat de vraag naar volledig duurzame

gecertificeerd duurzaam bloemist Goud.”

boeketten toeneemt. Wanneer mensen speciaal naar ons
komen om duurzame bloemen te kopen maakt me dat
trots. Een mooier compliment kun je niet krijgen.”

Diane Born-Versluis | Kneuterdijk 9, (070) 346 34 00
Frederik Hendriklaan 296, (070) 350 94 09

Bloemen zijn leuk om te krijgen of te geven, maar helaas

www.alpin.nl | www.alpinabloemen.nl

vaak niet zo duurzaam. Een bosje uit de verwarmde kas
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of van ver ingevlogen met het vliegtuig heeft een flinke
klimaatimpact. Daarnaast zijn er problemen door watergebruik en bestrijdingsmiddelen.
Waar kun je op letten als je een bloemetje koopt?
De Barometer Duurzame Bloemist is een onafhankelijk
en officieel keurmerk waarmee de bloemist aantoont dat
zijn assortiment bloemen en planten én de bedrijfsvoering
in de winkel duurzamer is. Door middel van een puntensysteem kan de bloemist zich onderscheiden met een
brons, zilver of goud certificaat. Voor certificering moet een
bloemist voldoen aan verplichte eisen en een minimaal
aantal punten halen op het gebied van: duurzaam assortiment planten en bloemen, afvalscheiding en verpakking,
duurzame energie, milieuvriendelijke schoonmaak, duurzaam vervoer en zorg voor medewerkers.
“Waarom dit certificaat belangrijk is? Omdat we zuinig
met de aarde moeten omgaan. Zeker als bloemist,
want natuurproducten vormen de basis van ons beroep.
We luisteren naar onze klanten, laten hen bloemen uitkiezen en stellen dan het boeket samen. Dat kan een
compact rond boeket zijn of een losjes geschikte, veldachtige creatie. Natuurlijk hebben we ook boeketten
klaarstaan. Daarnaast kenmerkt onze winkel zich door
een ruim assortiment aan planten.
Duurzaamheid: dat is waar we voor gaan, samen met

Zo gaan je bloemen
duurzaam mee
• Snij de steel schuin af met een scherp mes
of knip ze met een snoeischaar.
• Haal de onderste blaadjes weg (geen blad
onder water).
• Zet de bloemen in een passende en schone
vaas.
• Vul de vaas met schoon water en snijbloemenvoeding die Fair trade is.
• Zoek een goed plekje uit (niet te dicht bij de
verwarming).
Weggooien
Zijn de bloemen uitgebloeid, doe ze dan bij
het groente-, fruit- en tuinafval.

onze klanten”, aldus de eigenaresse van Alpina Bloemen.
In 1991 vierde Alpina haar 100-jarig bestaan. Dit jubileum
werd bekroond met het predikaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’

Klimaatimpact
Bloemen van Nederlandse bodem, die niet uit
de warme kas komen, zijn de beste keuze voor
het klimaat. Daarnaast komen het hele jaar door
bloemen, vooral kleine roosjes, met het vliegtuig
uit Afrika. Opvallend genoeg is de klimaatimpact
van een bosje ingevlogen kleine roosjes minder
groot dan de klimaatimpact van een bos grote
rozen uit de Nederlandse kas.
Vraag naar een keurmerk
Bij de bloemist, de supermarkt of het tuincentrum
is meestal niet te zien of bloemen en planten
uit Nederland komen of zijn geïmporteerd uit het
buitenland. Vaak weet een bloemist meer over
de bloemen. Vraag naar een keurmerk of waar
de bloemen vandaan komen.

G-KRACHT DUURZAAM 08/2020

23

Het antwoord op die vraag laat zich raden. Ik wilde zelf
momentjes van geluk creëren en daarmee andere mensen
gelukkig maken. Het was het begin van Tallies Creation –
‘Grafisch Ontwerp’.
Alles voor een lach
In de loop der jaren vond ik het antwoord op de vraag,
waarom Tallies Creation bestaat. Het antwoord is tweeledig.
Ik wil mensen blij maken met mijn creaties en ik wil de
wereld een stukje mooier maken en beter achterlaten dan
de staat waarin het nu verkeert.
Deze missie zorgt ervoor dat ik altijd met een glimlach in
mijn eigen, groene studio in Den Haag aan het werk ga.
Dit jaar lanceer ik Tallies Cards, een webshop met een
uitgebreide kaartenlijn voor bloemisten, maar eigenlijk
voor iedereen die iets aardigs wil geven aan anderen.
In de lastige periode van het coronavirus doet een kaartje
wonderen. Een klein geluksmomentje is bijvoorbeeld mijn
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serie knuffelkaartjes die ik speciaal hiervoor ontwierp.
Het zijn vijf verschillende kaartjes met een lief gedichtje.

Duurzame grafische geluks
Voor wie en wat klopt mijn hart nu eigenlijk?
Die vraag stelde ik mijzelf jaren geleden.
Voor wie, was makkelijk te beantwoorden.
Mijn hart klopte en klopt nog altijd voor mijn
gezin; dat samen-gevoel vormt de basis van
waaruit ik leef. Maar de pijlers van die basis:
liefde, vertrouwen en optimisme, voelde ik dat
ook voor het werk dat ik deed?

Chantal Duijvestijn | 06 19 61 88 61 | www.talliescreation.nl
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Duurzaam ontwerp en duurzaam drukken
Mijn ontwerpstudio heeft 21 zonnepanelen, we hebben
een warmtepomp, zijn gasloos en gebruiken ledverlichting.
Toch, een ontwerp is vaak pas het begin van een productielijn. Flyers moeten gedrukt en verspreid worden. Ik kies
bewust voor de materialen waarmee ik werk zoals voor
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momentjes. Het kan.
FSC (Forest Stewardship Council) gecertificeerd papier.

Op de barricade?

Het was even zoeken naar drukkerijen die niet alleen

Nee, daar zal je mij niet vinden. Ik ben geen schreeuwerd

het logo van FSC voeren uit economisch belang, maar

die iedereen dwingt om duurzaam te denken en te doen.

die werkelijk begaan zijn met het milieu. Maar ze zijn

Maar in kleine stapjes komen we samen een heel eind.

er gelukkig. Zij maken ook papier uit alternatieve grondstoffen zoals afval van tomatenplanten uit het Westland.

TEKST ANJA VERHAAR | FOTO’S BY MAXGRAPHY

Plastic verpakking die soms nodig is, wordt gemaakt
van planten en is volledig composteerbaar.
Bio inkten
Helemaal milieuvriendelijk is inkt nooit helaas maar
toch kun je bewuste keuzes maken in de grondstoffen.
Hoe minder inkt je gebruikt, hoe beter dit is voor het
milieu. Tot slot kies ik ervoor om mijn drukwerk te laten
bezorgen per fiets. Een schone en snelle route naar de
klant.

Wat kan jezelf doen?
• Vraag jezelf af wat je echt nodig hebt aan drukwerk
• Waar heb je het voor nodig en wat is de kwaliteit
die daarbij hoort?
• Verdiep je in de mogelijkheden die er zijn
om duurzaam te werken
• Ga niet voor de kiloknaller

Samen met milieuvriendelijke partners blijf ik altijd gericht
op een mooi duurzaam resultaat.

• Ga op de fiets naar klanten
• Neem een zakenrekening bij een duurzame bank
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Vergroen de wereld, begin
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“Een mens maakt deel uit van het geheel,

Alles is met elkaar verbonden
Als grafisch vormgever denk ik in beelden en heb ik als kind

dat door ons ‘het universum’ genoemd

eindeloos veel potloden en later kwasten gebruikt om me
zelf te uiten. Ik kan niet zonder.

wordt. [...] Onze taak moet zijn dat we

Tijdens een schilderles kwam het onderwerp natuur aan
bod en de vraag of wij als mens ook tot de natuur behoren?

onze cirkel van compassie vergroten,

Ik denk dat de mens zichzelf heeft verheven boven de natuur,
onder andere door taal, kennis en wetenschap. Zelf zie ik

zodat alle levende wezens en de gehele

mij echter als onderdeel van de natuur die verbonden is
met alles en iedereen.

natuur in al haar schoonheid erdoor

In mijn werk en schilderen komt dit thema altijd terug.
Verbinden is mijn kracht en ik heb dat vormgegeven

omvat worden.”

met mijn eigen magazine met thema’s om aan te haken.
De werktitel heb ik dan ook gehandhaafd. Want ondernemers verbinden zich spontaan met de letter G die niet

- Albert Einstein -

alleen staat voor Van Galen, maar ook voor geven, gunnen, groeien en geloven in jezelf.
Ook bij logo-ontwerp draait het om de kern die je als
bedrijf of organisatie wilt uitdragen. Met vormgeving help
ik daarbij. Vaak verras ik ondernemers door kernachtig vorm

Renate van Galen | 06 13 86 99 57

te geven wat hen zo bijzonder maakt. Want zelf vinden zij

www.magazinegkracht.nl | www.vangalendesign.eu

hun talenten en wat ze doen vaak heel gewoon.
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bij jezelf
Ontdek de indiaan in je zelf

Wegwerptasjes van cassave-zetmeel zijn ook mogelijk en

De oudere volkeren zoals indianen zijn gewend om samen

is home compostable, oplosbaar in water en zelfs eetbaar.

te leven met planten, dieren, insecten, aarde, water en

En C&A gaat gewoon over op papieren tassen.

lucht en gebruiken alleen wat noodzakelijk is. Ik laat me
door hen inspireren en probeer bewuste keuzes te maken.

Wereldveroverende ideeën op het gebied van duurzaam
De behoefte om de wereld een heel stuk beter achter te

Een voorbeeld uit Waddinxveen. Eindelijk wordt er weer

laten, speelt een hoofdrol om de boodschap duurzaam met

gebouwd en woningzoekenden zijn blij met hun nieuwe

pure passie en slagkracht te delen. Met het thema bewuste

duurzame woningen. Maar er zit ook een nadeel aan.

keuzes maken heb ik prachtige ondernemers ontmoet met

Als vlinderteller weet ik dat argusoogjes leven rondom wei-

een zielsmissie. Je leest de prachtige wereldveroverende

landen. Sinds alle nieuwbouw op voormalige weilanden is

ideeën in dit nummer.

de woningnood van deze bedreigde soort gedaald tot het
nulpunt omdat de waardplanten - diverse grasssen - zijn
verdwenen. Ik heb het argusoogje niet meer gezien en ook
landelijk is er daling volgens de Vlinderstichting. Van het
kleine vosje zie ik nog enkele exemplaren. Een aantal jaar
geleden was deze de meest gespotte soort in mijn tuin
op de vlinderstruik en stond deze zelfs op nummer 1.
Wat je kunt doen is tegels vervangen door groen en zo kan
het regenwater ook weer in de bodem zakken, wordt de
temperatuur in de wijk niet te hoog - beton houdt warmte
vast -, maken we de leefomgeving voor insecten, vogels
en onszelf prettiger. In een groene omgeving voelen we
ons meer ontspannen en gezonder. Het hebben van meer
groen is echt belangrijk.
Het papier in dit magazine is FSC-gecertificeerd en
de inkt biologisch
Dit speciale magazine is gedrukt op vezelrijk papier,
waardoor er veel minder CO2 vrijkomt. Én… het is made
in Holland. Het is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook
prachtig om te zien. Persoonlijk ben ik gek op tastbaar
drukwerk. Daar is tijd en aandacht aan besteed. Dat zie

Wist je dat?
www.ecosia.org
Terwijl jij online zoekt, help je bomen te planten
en 1 boom staat voor 10 airco’s
www.browsy.nl
Kopen via webshops bij maatschappelijk verantwoorde ondernemers die bomen planten steunen
www.vlinderstichting.nl
Tel mee voor de vlinderstand en geniet van tuintips
voor deze kleurrijke indicatoren van onze natuur
Subsidie of donatie aanvragen
Eerst uitgebreid onderzoeken en dan indienen:
www.stimuleringsfonds.nl, www.fonds1818.nl,
www.rvo.nl of www.vsbfonds.nl (donaties)
www.downtoearthfilm.com
Deze film is een middel om een door mensen
aangedreven verandering in gang te zetten
naar een betere en regeneratieve toekomst.
De Earth Keepers in de film leren ons dat je
niet hoeft te wachten op systemen of leiders
om de status quo te veranderen, je kunt zelf
een initiatief starten en een verschil maken.

je, ruik je en voel je.
Het magazine is in beperkte oplage gedrukt. Om het zo

Mail groene tips aan renate@vangalendesign.eu

milieuvriendelijk mogelijk te verspreiden, hebben we
ook een bladerbare online versie gemaakt, die je digitaal
aan je relaties kunt versturen.
Er zijn tegenwoordig mooie initiatieven op gebied van
logobedrukking. Zo heeft de Jumbo een biologisch
brandmerk, veel producten hoeven zo niet meer in plastic
verpakt te worden, wat een hoop plastic afval scheelt.
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Hoe Duurzaam
geen
honger

geen
armoede
gendergelijkheid
goede
gezondheidszorg

betaalbare
en duurzame
energie
schoon water
en sanitair

BIJVOORDEELD

verantwoorde
productie en
consumptie

Héél duurzaam dus, want...
Papiergebruik is minimaal en
indien toch nodig, altijd FSC.
(Uw factuur krijgt u dus digitaal!)

Stroomverbruik is minimaal en komt
van windenergie. Hans poetst zijn
tanden met tubeloze tandpasta uit een
glazen flesje. Afval wordt gescheiden en
Hans eet heel weinig vlees dat bovendien
niet uit de bio-industrie maar van duurzame
bronnen komt. Hans heeft geen woon-werkverkeer
Àls Hans moet reizen fietst hij
tenzij het echt niet anders kan.

Wil je meer weten
over hoe duurzaam
Hans is of ben je gewoon benieuwd hoe
hij jou kan helpen ?

De GOUDEN standaard voor illustraties

Nou
eigenlijk

?

06 5359 3399
info@hwaep.nl
www.hswaep.nl
c 2020
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