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Welkom 
 
Beste lezer, 
 
Wij hebben het event weer als zeer geslaagd ervaren J. We hopen dat ook jij deze dag als succes 
hebt ervaren, en nieuwe inspiratie over CO2-reductie voor jou bedrijf hebt opgedaan. Op donderdag 
15 september 2016 staat het volgende event al weer op ons te wachten, maar om het toffe event van 
2 juni niet te snel te vergeten, heb ik samen met mijn collega’s een werkgroep leden een verslag voor 
jullie gemaakt. In het verslag is het volgende opgenomen. 
 
De werkgroepen 
Thijs zijn aftrap! 
Spreker – Suze Gehem  
Standhouders 
GroeneZaken en Hansa Green Tour 
Ruud Koornstra 
Wisselbokaal 
Foto’s 
Deelnemerslijst 
 
Helaas was dit voor mij alweer mijn laatste evenement, en zit mijn stage bij stichting 
NederlandCO2Neutraal er weer op. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking, en wellicht 
zien we elkaar nog eens. 
 
Groetjes, 
 
Nienke  
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De werkgroepen 
 
Om 10.30u zijn alle werkgroepen bij een gekomen, om met elkaar hun ervaringen op het gebied van 
CO2 reductie te delen, en nieuwe ideeën voor in het bedrijf op te doen. De leden zijn in negen 
werkgroepen verdeeld: 
 
1. Bedrijfsmiddelen 1 (Groot) 
2. Bedrijfsmiddelen 2 (Klein) 
3. Bedrijfsmiddelen 3 (Klein) 
4. Gas&Elektra 1 
5. Gas&Elektra 2 
6. Wagenpark 1 
7. Wagenpark 2 
8. Wagenpark 3 
9. Wagenpark 4 
 
 
Bedrijfsmiddelen 1          
 
Een onverwachte wending – anders denken, het thema waar deze bijeenkomst over is gegaan. Theo 
van Rossenberg (Fieldmanager van 2015) vertelde een verhaal over de beheersing van gewassen 
door het toepassen van natuurlijke middelen, hierdoor zijn er op termijn minder fysieke handelingen 
nodig en wordt afval een grondstof. Geen ‘hogere banden spanning – netter rijden’, maar terug naar 
de basis. 
De groep luisterde met enthousiasme naar het verhaal, stelde vragen en dacht verder. Het ‘anders 
denken’ is een feit! 
 
Bedrijfsmiddelen 2 
 
Bedrijfsmiddelen klein, groep 2 is dit keer samen gestart met bedrijfsmiddelen 3, dit omdat er een 
gezamenlijke interesse was ontstaan voor het SMK Keurmerk. Na een eerste verzoek met een 
afwijzing is het De CO2 adviseurs toch gelukt om een spreker bereid te vinden om e.e.a. exact aan 
ons uit te leggen en te verduidelijken. Daarna zijn de groepen afzonderlijk verder gegaan. Helaas was 
de opkomst minimaal, later op de dag bereikt ons het bericht dat er meerdere klimaat events en de 
Alpe d’UZes vandaag plaatsvinden dus laten we aannemen dat het hem daar in zit. Middels 
mailverkeer heeft deze groep alles van alle bedrijven in kaart gebracht m.b.t. de CO2 uitstoot, en 
zullen we de volgende bijeenkomst een tussenstand hebben waar we staan in 2016. Vandaag zijn de 
gegevens/ervaringen uitgewisseld met betrekking tot het nieuwe rijden en het nieuwe draaien, middels 
mailverkeer zal deze compleet gemaakt worden. Tevens is er een idee ontstaan om bij elkaar op de 
bedrijven interne audits te gaan uitvoeren. Hier wordt over nagedacht of we hiertoe bereid zijn en hoe 
we e.e.a. handen en voeten zullen gaan geven. Wederom een goede bijeenkomst met veel positieve 
ervaringen en een goede brainstorm sessie. 
 
Bedrijfsmiddelen 3 
 
Ook tijdens dit event zijn we weer vol aan de gang gegaan met ideeën om onze uitstoot te 
verminderen. Naar aanleiding van onze vorige bijeenkomst heeft het SMK Keurmerk ons, samen met 
bedrijfsmiddelen 2, een presentatie gegeven over hoe het SMK Keurmerk nou tot stand komt. Tijdens 
onze eigen vergadering hebben we het over onze grootste verbruik (brandstof) gehad en hoe men 
daar in probeert de reduceren. Gelukkig zagen we ook weer wat nieuwe gezichten wat betekend dat 
er toch steeds meer bedrijven meedoen! Volgende bijeenkomst gaan we wat dieper op de footprint 
van 2015 in en horen we hoe de audits zijn verlopen van een aantal leden. 
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Gas&Elektra 1 
 
We hebben het deze ronde gehad over de meest significante maatregelen die iedere inzittende die 
deel heeft genomen aan het overleg heeft geïntroduceerd binnen het bedrijf waar ze werken. 
Sommige reeds uitgevoerd en andere zitten nog in de planning. Mooi om zo van elkaar te leren. 
  
Enkele voorbeelden van maatregelen die voorbij kwamen zijn: 

- Folie op de ruiten. In  de zomer koel en in de winter warm. 
- Low speed high volume ventilatoren 
- Hybride verlichting gevoed met overschot aan hetgeen zelf wordt opgewekt 
- Auto’s qua max. uitstoot gekoppeld aan functieklasse van het personeel 
- Led verlichting 
- Monitoring om evt. overconsumptie vlug in de gaten te hebben 
- Introductie van een Kennismap op het bedrijfs netwerk om zaken met elkaar te delen 

 
Gas&Elektra 2 
 
De eerste bijeenkomst van de werkgroep Gas en Elektra 2 was op 1 december 2015.  De werkgroep 
was samengesteld uit deelnemers van 7 bedrijven die qua activiteit, bedrijfsgrootte en dus ook  
CO2-uitstoot nogal verschillend waren (van 30 tot ruim 10000 ton). Neemt niet weg dat we, na een 
moeizame start besloten een inventarisatie te maken van de scope 1, 2 en 3 uitstoot van de bedrijven  
en hun reeds uitgevoerde en nog uit te voeren reductiemaatregelen. Tijdens de 2e bijeenkomst in 
maart 2016 zijn de verzamelde gegevens met elkaar besproken en is informatie hierover met elkaar 
uitgewisseld. Inmiddels waren er een drietal bedrijven aan de groep toegevoegd. Afgelopen juni was 
de 3e bijeenkomst. Opnieuw waren er 2  nieuwe bedrijven aanwezig, wat het totaal op 12 bracht. 
Tijdens deze bijeenkomst werd er door het bedrijf Optivolt een presentatie gehouden over de 
mogelijkheden om gas- en elektraverbruik te reduceren. Omdat het niet geheel duidelijk was hoe de 
werkgroep nu verder moet, is er besloten contact op te nemen met  werkgroep Gas en Elektra 1 (die 
inmiddels langer met elkaar bezig zijn) om te kijken of er informatie en ideeën uitgewisseld kunnen 
worden. 
 
Wagenpark 1 - Brandstofverbruik 
 
Jan Arend Costermans heeft vandaag voor de werkgroep een presentatie gehouden over CO2- en 
brandstofreductie bij VanderValk+degroot. Het is altijd heel leerzaam en inspirerend om te horen 
welke maatregelen zijn ingezet en wat de ervaringen daarmee waren. Jan Arend heeft ons dit helder 
en duidelijk verteld. We willen als werkgroep leren van elkaars ervaringen en elkaar helpen bij de 
reductie van brandstofverbruik, daarom hebben we het idee opgevat om van ieder deelnemend lid de 
3 meest succesvolle maatregelen op gebied van CO2-reductie te inventariseren en ook 3 uitdagingen 
op te noemen (wat gaat minder makkelijk, of waar lopen we als bedrijf tegenaan). We zitten nu 
midden in deze inventarisatie en zullen daar de volgende werkgroep-bijeenkomst mee verder gaan. 
We zullen binnenkort een CO2-reductiedoelstelling opstellen voor onze werkgroep op het gebied van 
brandstofverbruik. 
 
Wagenpark 2 
 
Afgelopen donderdag 2 juni zijn we met de werkgroep wagenpark 2 bij elkaar gekomen. Samen met 
onze gast de heer Laurens Drogendijk, directeur van band op spanning, hebben we de hele tijd vol 
gepraat over banden in relatie tot de spanning. Enorm interessant en bijzonder veel over te vertellen. 
Naar aanleiding van deze ochtend gaan we verder met onze doelstelling: nagaan of en hoe controle 
op bandenspanning ingevoerd kan worden binnen de eigen organisatie. 
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Wagenpark 3 
 
We zijn begonnen met een rondje successen en dieptepunten m.b.t. CO2 reductie. Daarna hebben we 
gesproken over onze dropbox die aangemaakt is voor onze groep en waar we alle documenten 
(notulen, presentaties, lijst met maatregelen etc.) kunnen neerzetten. We hebben gesproken of dit 
voor iedereen werkt en hoe dit gaat. Daarna hebben twee deelnemers een presentatie gegeven over 
hun bedrijf, wagenpark en genomen maatregelen. Marcel Kuipers heeft dit voor de Thales Group 
gedaan en Michel van Ingen voor de Bomenwacht Nederland. Vervolgens hebben we n.a.v. deze 
presentaties besproken wat wel en wat niet werkt. Vervolgens hebben afgesproken wie de volgende 
keer gaat presenteren en wie de nieuwe voorzitter is. 
 
Wagenpark 4 
 
De groep heeft 3 nieuwe leden. 
Er is een bedrijfspresentatie gegeven met bedrijfs doelstellingen door Bob Gussenhoven van de 
Amfors groep.Aansluitend heeft Elske van de Fliert van Zero-E een presentatie gegeven over 
mogelijkheden van brandstof besparing en CO2 reductie op wagenpark en materieel. Voor de 
volgende meeting zullen alle leden hun bedrijfsdoelstellingen aanleveren, mogelijkheden die 
gepresenteerd zijn inventariseren zodat er per bedrijf gericht mogelijk- en onmogelijkheden 
voorgesteld kunnen worden. Soms heeft een al ingezet idee, achteraf met de juiste informatie 
helemaal geen zin. Met deze verdieping in mogelijkheden kunnen juiste voorstellen gedaan worden. 
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Thijs zijn aftrap!  
 
Thijs Lindhout opent het event. Hij maakt kennis met de zaal en komt er achter dat veel bedrijven in 
de zaal te maken hebben met de CO2-Prestatieladder. Er zijn ook veel nieuwe gezichten. Voor hen 
ligt Thijs kort het lidmaatschap toe en vertelt over de werkgroepen. Aan de hand van het 
enthousiasme in de zaal blijkt dat de werkgroepen erg populair zijn.  
 
Daarna neemt Thijs de zaal mee door zijn ‘duurzame kwartiertje’. Hierin deelt hij onder andere dat de 
CEO van ExxonMobil (Rex Tillerson) de volgende uitspraak heeft gedaan: ‘Stoppen met olie productie 
is slecht voor de mensheid’. Gelukkig is er ook goed nieuws. Zo gaat C&A voor 100% duurzaam 
katoen in 2020 en start Deutsche Post met 30.000 (!) elektrische postbusjes bouwen.  
 

Spreker – Suze Gehem 
Medeoprichter De Groene Grachten 
 

Na haar studie aan de TU Delft kwam Suze in 
contact met Wubbo Okkels en zijn ze samen aan 
de slag gegaan met een plan om niet zozeer terug, 
maar vooral vooruit te blikken op 400 jaar 
grachtenpanden.  Met het idee ‘als we deze 
moeilijkste panden kunnen verduurzamen, kan de 
rest ook!’. De stichting zie zij oprichtten probeert 
grachtenpanden in Amsterdam te verduurzamen 
middels allerlei mogelijke maatregelen. Daarbij 
speelt vaak het probleem dat de grachtenpanden 
monumentaal zijn en daardoor juridische kwesties 
aan de orde zijn over de verandering van het 
aanzicht en de bouw. Hierdoor zijn ook 

maatregelen als het aanbrengen van isolatie lastig.  Oplossingen zijn onder andere isolatie, 
warmtepompen, lage-temperatuurverwarming, warmtepompen en zonnepanelen. Het eerste project 
waren 6 panden dichtbij Carré, welke van label G naar label A zijn gegaan. Wubbo was zo enthousiast 
dat hij bij de oprichting van Groene Grachtenpanden gelijk een promotiefilmpje maakte. Daarna is ‘De 
Groene Menukaart’ ontwikkeld; een tool om mensen zelf te laten kijken hoe hun panden 
verduurzaamd kunnen worden, zie: www.degroenemenukaart.nl 
 
Uitgelicht project: het pand van studentenvereniging LANX in Amsterdam. Er was in dit pand een 
groot verschil in comfortvraag (kantoorruimte overdag, borrel/feest ‘savonds). Onder andere de 
warmte-installatie en de luchtkanalen zijn compleet vervangen, en urinoirs met sensoren geplaatst 
zodat geen constante spoeling meer nodig was (er ging 4 liter water per uur door). Aan het plafond is 
infraroodverwarming geïnstalleerd en bij de enorme bierkoeling in de kelder wordt de warmte nu 
teruggewonnen en hergebruikt. Op dit pand is de 1e Amsterdamse vergunning voor warmtepompen 
afgegeven. 
 
Een aantal andere innovatieve projecten zijn de volgende: 
Koninklijk Instituut voor de Tropen, waar de middenvleugel als ‘speelruimte’ ingericht is, met het 
zogenoemde Global Grounds@KIT; hier worden onderzoek & ondernemers samen gebracht. 
Rooftop Revolution: er zijn in Amsterdam heel veel platte daken waar uitstekend groen op geplaatst 
kan worden. Er lopen verschillende projecten waarbij de daken vergroend worden (samen met buren); 
het idee is om deze projecten binnenkort ook in andere steden te organiseren.	
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GroeneZaken en Hansa Green Tour 
 
GroeneZaken 
Annemarijn Zwerver, 15 jaar, vertelt haar perspectief op Groene Zaken. Hier in de 21e eeuw krijgt 
duurzaamheid een steeds belangrijker plek in onze maatschappij. Daarbij is verbinding, het 
uitwisselen van informatie en delen in een netwerk erg belangrijk. 
Groene zaken is een platform voor duurzame bedrijven vanuit alle branches. Presenteren van 
diensten en producten en samenwerken met andere bedrijven. Groene Zaken verbindt.  Er zijn 
inmiddels al 2000 bedrijven lid van Groene Zaken! Nieuwsbrief waarin iedere week een ander 
duurzaam bedrijf centraal staat. Lidmaatschap is gratis. 
 
Hansa Green Tour 
Dit jaar gaat de rit naar Bremen, waarbij de uitdaging is om de afstand af te leggen met een zo klein 
mogelijke voetafdruk 

 
Standhouders 
 

Trees for All 
Trees for All, voorheen Trees for Travel, is een stichting en erkend goed doel met CBF-Kleur. Uw 
bijdrages voor CO2 compensatie en het planten van bomen investeren wij in de aanleg van nieuw bos 
en de bescherming van bestaand bos. Deze projecten leveren extra inkomsten op voor de lokale 
bevolking en dragen bij aan herstel van natuur en milieu. 
 
Agidens N.V. 
Verbeteren. Daar draait het om bij Agidens. In de eerste plaats helpen wij onze klanten bij het 
verbeteren van hun processen en procedures. Die ondersteuning kan in de vorm van consulting & 
engineering, door turn key geautomatiseerde oplossingen te leveren of door te zorgen voor onderhoud 
& support. 
 
ThermoShield  
ThermoShield verf wordt geproduceerd met aandacht voor milieu. Samen met onze leveranciers 
ontwikkelen wij een eco-strategie om nadelige effecten te minimaliseren op de omgeving en het 
klimaat. 
 
LEDShine B.V. 
Sinds 2006 is LEDshine actief als ontwikkelaar, producent en verkoper van LED verlichting voor de 
zakelijke markt. Aan klanten in Nederland en daarbuiten leveren wij hoogwaardige en innovatieve LED 
producten die een volwaardig alternatief zijn voor traditionele verlichting. Wij onderscheiden ons op 
verschillende aspecten. 
 
Adviseurs 3.0 
Adviseurs 3.0 is het nieuwe bedrijf wat het complete KAM-advies aanbiedt. Je kunt bij dit jonge en 
pragmatische adviesbureau voor praktisch alle certificaten terecht van de ISO’s tot aan de ladder en 
verscheidene BRL. De specialisten zitten voor jullie klaar. Adviesbureau 3.0 is nu bezig met een CI 
vergelijkingswebsite en vroegen daarom alle bedrijven om hun CI te beoordelen op 
www.auditvergelijken.nl/survey. Voor meer informatie kunnen de bedrijven contact met ze opnemen 
via www.adviseurs30.nl  
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Ruud Koornstra 
 
‘Ik ben een eenvoudige ondernemer; geen goeroe, wel een vechter’  
 
Techniek en dromen 
We staan versteld van wat de 
techniek inmiddels allemaal kan. 
Ruud begint zijn verhaal met een 
anekdote over een superslimme 
computer, Watson. Toen tijdens een 
gesprek met deze computer verteld 
werd dat iemand bezig was met het 
schrijven van een paper over de 
impact van big data in de financiële 
wereld, schreef Watson op basis van 
een paper over big data in de 
medische wereld een paper over big 
data in de financiële wereld. Maar wat 
kunnen wij mensen wat een computer 
niet kan? Wij kunnen scheppen, wij 
kunnen dromen. ‘Ondernemen is 
dromen; en een succesvol 
ondernemer is een dromer die niet 
opgeeft’. 
 
Vallen en weer opstaan 
Ruud Koornstra heeft 15 jaar tv programma’s gemaakt (ID-tv). In die tijd heeft hij ook Wubbo Okkels 
ontmoet. Zoals Wubbo Okkels zei ‘wij zitten in spaceship Earth en wij zitten zelf aan de knoppen’. Als 
er iemand in een vliegtuig op 10 km hoogte probeert de deur open te trekken, dan sta je toch op  en 
hou je diegene tegen (desnoods sla je ‘m neer)? Klimaatverandering gaat steeds sneller; het is een 
proces dat zichzelf versterkt. In onze wereld krijgen we nu, pas op het laatste moment, door dat het 
niet goed meer gaat met onze aarde en dat we natte voeten krijgen. Maar ook onze oplossingen 
hebben de potentie om exponentieel te groeien! Op dit moment groeien de nieuwe ideeën en 
projecten over duurzaamheid helaas nog niet zo hard als nodig is om het probleem op te lossen. 
Slechts 20% van de 500 grootste investeerders is op dit moment duurzaam. 
 
Na verkoop van id-tv groeide bij Ruud het besef dat we als mensheid de aarde verpesten. 
Technologie leek de beste oplossing; Ruud richtte een innovatiecentrum op waarin 7 techneuten 
werden samengebracht die zonder agenda duurzame producten mochten ontwikkelen. Er werd een 
nieuw pompsysteem ontworpen wat veel zuiniger werkt dan huidige modellen; maar het werd niet 
verkocht omdat volgens de pompfabrikant de eindgebruikers de nieuwe pomp wilden. Ook LED-
lampen kwamen niet van de grond. Toen kwam bij Ruud het besef kwam dat er in onze maatschappij 
geen technologisch probleem is, maar een software-probleem; tussen de oren van de mensen. 
 
Daarna is Ruud een energiebedrijf begonnen, in het verkopen van groene stroom. Na problemen met 
de toezichthouder en vergunningen die niet verkregen konden worden moest het bedrijf weer verkocht 
worden. Maar geluk bij een ongeluk: met de opbrengsten van deze verkoop kon de productie van één 
van de eerder ontwikkelde duurzame producten op de markt gebracht worden: de LED-lamp. Ruud 
vertelt hoe Philips hen als bedreiging zag omdat het Philips zelf niet lukte een goede LED-lamp te 
ontwikkelen, en welke negatieve publicatie er in het beginstadium van de LED-lamp is geweest omdat 
men het nieuwe product niet vertrouwde (je huis gaat in de fik, het zorgt voor kanker, Human Light 
Watch werd opgericht, de Consumentengids besteedde negatieve aandacht aan het product). 
Uiteindelijk had de Postcode Loterij het lef om LED aan hun deelnemers te geven; daarna is het hard 
gegaan.  Een deal van 2 miljoen lampen, waarbij deze deal ook aan Philips voorgesteld werd, werd 
uiteindelijk door Koornstra gewonnen.  
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Naast LED-verlichting, zijn ook (mooie elektrische) auto’s Ruud niet vreemd. Ruud kwam ooit eens in 
contact met iemand die in een schuurtje in Lochem een elektrische Lotus ontwikkelde. Toen de VARA 
een foto van Ruud met zijn auto wilde hebben voor de uitzending van Paul&Witteman besloot Ruud 
op stel en sprong de Lotus te kopen om zijn imago tijdens de uitzending te redden. De auto kwam op 
de auto-RAI van 2009 te staan, waarbij ook Balkenende aanwezig was. Balkenende beweerde dat hij 
goed kon rijden en wilde een proefritje. Gelukkig kon hij rijden en zei hij volgens Ruud het volgende 
over de auto: ‘kut wat geil!’ (voor de duidelijkheid: later beweerde Balkenende dat hij zich deze 
uitspraak niet meer precies kon herinneren).  
 
We hebben de potentie om grote oplossingen te bereiken! 
Wat is nu het probleem? Philips kan geen led maken, de minister van Financiën weet (samen met zijn 
internationale collega’s) niet hoe ze de economische problemen in de wereld moeten oplossen, 
doktoren leren tijdens hun studie niets over voeding terwijl 75% van onze chronische ziekten door 
voeding veroorzaakt worden, de klimaattop/VN-resolutie wilde geen rekening houden met innovatie: 
‘want dat bestaat nog niet’ en en onze nationale trots, Unilever, levert producten die 50% duurzamer 
gemaakt zijn maar waarvan 95% niet gezond voor ons of onze kinderen is. 
 
Nog dichterbij huis, in de aannemerswereld: Ruud’s vader zei ooit ‘er is een speciale hemel voor 
aannemers.. de hel’. Ruud geeft een voorbeeld van een aannemer die tijdens de depressie ieder jaar 
20-30% pluste, tegen de stroom in. Wat was volgens hem de reden? ‘Ik ben eerlijk geworden. Tegen 
leveranciers, medewerkers en opdrachtgevers’. Rijkswaterstaat durft nu na het gunnen van een 
opdracht niet meer in gesprek te gaan met zijn opdrachtnemers. Want ieder extra uurtje kost geld. 
Moeten we dit niet willen doorbreken? Het anders doen? Vooruit denken? 
 
De lobby in Nederland is groot waardoor we vastzitten in onze technologische ontwikkeling. Wij zijn 
zelf aan zet om de vooruitgang in technologie erdoor te beuken. Airbnb is 7 jaar geleden begonnen bij 
een zenuwachtig jongeman met een slecht verhaal; een voorbeeld van hoe hard de groei van een 
idee kan gaan. We moeten groot dromen, onze doelen hoog stellen. John F. Kennedy zei in 1961 ‘ik 
wil over 20 jaar een man op de maan’. Een jaar later, voor een voetbalstadion vol zei hij: ‘en ik weet 
hoe; in een gigantische raket van 30 meter lang van materiaal wat nog niet uitgevonden is’. En het is 
hem gelukt! Dit laat ons zien hoe krachtig dromen kunnen zijn.  
 
In de werkplaats van Space-ex, het raket-productie van Elon Musk lopen de medewerkers rond met 
een shirt waarop staat ‘please do not disturb, we are saving mankind’; hun filosofie is dat tussen nu en 
12 jaar is onze aarde verprutst en dat we mars nodig hebben om als mensheid te overleven. 
Mensen, laten we alsjeblieft kijken of we met elkaar niet een man op de maan, maar de mensheid op 
aarde kunnen houden door met elkaar het lef en de dromen te hebben om onze toekomst te 
veranderen! 

Foto’s 
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Deelnemerslijst 
 
Voornaam Achternaam Bedrijf 
Annick Schmeddes Sustainable Talent 
Antonio Vega Energetika NL 
Liesbeth Bleeker Violet Ocean 
Marianne Cardinaal Violet Ocean 
Suzanne Zwanenburg Alphatron Security Systems B.V. 
Niels de Jonge Hebo Maritiemservice 
Ingrid Bakkers Kroes Aannemingsbedrijf B.V. 
Richard van Lingen voestalpine WBN BV 
Herman Zondag Jos Scholman Holding 
Theo van Rossenberg Jos Scholman Holding 
Giel Stigter Jos Scholman Holding 
Marco Bervoets Van den Heuvel aannemingsbedrijf 
Rene Koekoek Hoornstra Aannemingsmaatschapij 
Karin Koopman Wegenbouw Lansink B.V. 
Ralph de Brouwer APK Group 
Anneke Lomans Lomans Beheer 
Jan Wildvank Lomans Beheer 
Rob ten Hove gAvilar 
Arend-Jan Costerman vandervalk+degroot 
Gerard van Osch Hacousto Protec 
Chris van Wermeskerken Stinis 
Jan Huisman Cooperatie inkooopcombinatie ledlighting 
Paulus Flokstra VDH Products BV 
Carolien Degen Pannekoek GWW B.V. 
Jantie van der Laan Fair Basics 
Coby Donker Hexta Hekwerk 
Peter Henzen Henzen Wegenbouw B.V. 
Linda de Jong Gebr. Vermeer Industrial Movements BV 
Angelina Vonk-Noordergraaf De Vries Stolwijk B.V. 
Bas Stuij Burgland Vastgoed Groep 
Paul Feenstra Burgland Vastgoed Groep  
Ron de Waard Compass Infrastructuur Nederland (CIN) B.V. 
Sam Flikweert ENGIE Infra & Mobility 
Eric Vogel Natuurmonumenten 
Jan Dubbeldam B.V. Ingenieursbureau M.U.C. 
Netty Buijnsters B.V. Ingenieursbureau M.U.C. 
Martijn Diemél Protinus IT B.V. 
Dick Stoppelenburg El-tec elektrotechnologie B.V. 
Michel van Ingen Bomenwacht Nederland B.V. 
Stefan Pulles Kragten B.V. 
Anneke Broeckaert Pondres 
Tjarko Wauters Pondres 
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Voornaam Achternaam Bedrijf 
Heidrunn Zitzmann Amfors  
Bob Gussenhoven Amfors 
Mark Swiderski Bomenwacht Nederland B.V. 
Michel van den Brink Van der Grift en Valkenburg Onderhoud 
Mariska  van Wintershoven Sysmex Nederland B.V. 
Henk Ruiterkamp Hoornstra Infrabouw 
Eddy Koenders Hoornstra Infrabouw 
Frank Klukhuhn Mercuur Bouw 
Gerda Smit Mercuur Bouw 
Heer/mevrouw de Zeeuw HPG Hoveniers BV 
Erik van de Beld Tomingroep B.V. 
Annelies Koch Duurzame Bloemisten Groep 
Hans Verhoeff 

 Steven van der Molen Baggerbedrijf de Boer 
Heer/Mevrouw van de Boorn Mecurity 
Michelle Vrijhof Alom B.V. 
Anja van de Kruijs Infram 
Marja Wagemaker Isero Ijzerwarengroep 
Sjouke J. Henstra Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker B.V. 
Lucienne Viveen Van der Grift en Valkenburg Onderhoud 
Fred A.J. Breeder Bouwbedrijf Fred Meeder 
Bas Uyland BetonBallon Technology 
Kurt Vanhemel EPSiLON 
Kirsten Veltmeijer EPSiLON 
Marcel Kersten Dolmans Landscaping Group 
Ronald Kanner Vissers Ploegmakers Aannemingsbedrijf 
Fransina Ruijgrok Hollandia 
Robert-Jan de Bruin Koninklijke Woudenberg 
Arjan van den Doel Ing.Rail B.V. 
Michel Miltenburg Oranje B.V. 
Irene van Hogendorp Greenstar Statistics 
Heer/Mevrouw Robijn Croonwolterendros 
Karin Wezepoel Gaia Landschapsbureau 
Marieke Adriaans Aannemersbedrijf Verhoeven 
Siebe Zwerver GroeneZaken 
Kim Buining GroeneZaken 
Tom Capiau Agidens N.V. 
Marcel van Gurp Labrujére Staalbouw B.V. 
Roel Swieringa Hansa Green Tour 
Annemarijn  Zwerver GroeneZaken 
Harry Kroes Pilkes 
Irene Bosman Pilkes  
Bert van der Maat Het Aandeel 
Peter Breedveld Heinen en Partners 
John van Stek Tebulo Engineering B.V. 
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Voornaam Achternaam Bedrijf 
Sonja Hommels TWW 
José Ijzelenberg Daallin B.V. 
Gert-Jan van der Linden Daallin B.V. 
Ed van Nieuwamerongen Logitech 
Martin van Thulden ACON B.V. 
Nathalie van de Vliert Beije B.V. 
Hans de Regt InAxtion Uitzendgroep BV 
Toon Vromans Kroeze Infra B.V. / Maas B.V. 
Merel van de Geer Logitech 
Wesley Arends Schuitmaker B.V. 
Wendy van Giesen IDDS Groep 
Bianca van den Berg GWW Houtimport 
Wilco Verschoor Flexco rail infra ondersteuning 
Petra Raemaekers FL Liebregts B.V. 
Michael van den Ende H&D Civiel B.V. 
Erwin van Doornmalen Aannemingsbedrijf van Herwijnen B.V. 
Steven van Beveren Kuurman west Straal- & Schildersbedrijf 
Geoffrey Knijnenburg Jan Knijnenburg 
Michael de Jong Jan Knijnenburg 
Roel Swierenga Hanze Development 
Gerrit Ploeg Aannemingsbedrijf van der Lee B.V. 
Marieke van Eijk Jelle Bijlsma B.V. 
Ad Bonis Bonis Accountancy 
Gideon Goudsmit Energie Positief 
Peter Wiers PW Advies 
Nelleke Kleijn LievenseCSO Milieu 
Toon de Mol van Otterloo EnergyWakeUp 
Dirma Nagelhout Global Green Communicatie 
Michella den Oudsten GWW Houtimport 
Alphons Morssink BSH Huishoudapparaten B.V. 
Sjoerd Bakx Brink Climate Systems 
Marcel Kuipers Thales Transportation Systems B.V. 
Diana ter Brake D. Van Geemen & Zn.  
Linda Docter DutchSpirit 
Mark Boomgaards Holland Ridderkerk 
Heer/Mevrouw Hoksberg-Westerink SIGHT Landscaping B.V. 
Anne Brunekreef Dutch Rail Control 
Antonie Langelaan ENGIE Service Nederland N.V. 
Joke Fronik Fronik Infra B.V. 
Jeroen Hofhuis IVA Groep 

Reyndert van Aspert 
Aa-Dee Staalbouw machinefabriek Nederland 
bv 

Rodion Kokke Systemline 
Rutger van Gemerden M.J. Oomen Groep 
Bianca Senssen BTL Nederland B.V. 
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Voornaam Achternaam Bedrijf 
Pieter Wiegman 

 Ron  Willemsen ThermoShield 
Henk van Leeuwen ThermoShield 
Henk de Weerdt Krämer Groep B.V. 
Cees Bakhuys Lokhorst Bouw en Ontwikkeling 
Rik Verstappen C.S.C. Ceelen Sport Constructies 
Herman Klein Koerkamp Klink Nijland 
Erik van Kasteel 

 Tineke van de Peet 
 Rene Prop LEDShine B.V. 

Tom Prop LEDShine B.V. 
Martin Vos NederlandCO2Neutraal 
Thijs Lindhout NederlandCO2Neutraal 
Arend-Jan Noordam Adviseurs 3.0 
Eveline Prop Adviseurs 3.0 
Marjan Kloos NederlandCO2Neutraal 
Lisanne Schuurman NederlandCO2Neutraal 
Margriet de Jong NederlandCO2Neutraal 
Laura van Bemmell NederlandCO2Neutraal 
Matthijs Kooiker NederlandCO2Neutraal 
Demi van der Wagen NederlandCO2Neutraal 
Lars  Dijkstra NederlandCO2Neutraal 
Nienke Bakker  NederlandCO2Neutraal 
Noud Hekkens DIMCO B.V. 
Linda de Weerd Prisma Groep 
Eric Verheijen Strotec B.V.  
Ad van Zundert Thales Transportation Systems  
Ben Verstraten Q-vention 
Ed Mijnders Bouwbedrijf Van Deelen  
Jan-Dirk de Heus Klever Boor- en Perstechniek B.V.  
Nick Ooms Traffic Service Nederland 
Hans Butterman Excellent Solutions 
Maurits Roodhuijzen Coolblue 
Hennie Kieboom Beije B.V. 
Erik Luiken Schreuder bouwen langs water en wegen BV 
Serge  van den Berg BusinessConcern 
James Meijer Electrotechnische Industrie ETI B.V. 
Toon Costermans Sustainable Talent 
Esmée 

 
Esmee Ferdinand 

Nick Verschuure Dutch Rail Control 
Annet van Eerden Trees for All 
Her van Doorn Sustainable Talent 
Jaap van Hoff 

 Wim van Veen 
  


