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De CO2 ambitie is uitgegaan van de positieve ervaringen die zijn 
opgedaan met de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de 
ZMf, de milieufederatie in Zeeland, ruim vier jaar geleden. De 
uitstoot aan CO2 in de dunbevolkte provincie Zeeland was groot. 
In 2003 kwam het neer op 40 ton per inwoner per jaar en dat 
is meer dan de gemiddelde uitstoot per inwoner in de Verenigde 
Staten. Circa 80% van de Zeeuwse CO2 uistoot kwam voor reke-
ning van een klein aantal bedrijven. De ZMf is in gesprek gegaan 
met bedrijven over de mogelijkheden voor CO2 reductie. Dit heeft 
geleid tot een ‘reuze winst’. De CO2 uitstoot in Zeeland was in 
2007 met 10 procent teruggebracht tot 36 ton per inwoner.

Als vervolg op de Zeeuwse CO2 ambitie zijn in 2011 tien bedrij-
ven samen met De Natuur en Milieufederaties aan de slag 
gegaan waardoor een totale CO2 reductie van 210 kiloton zal 
worden bereikt. Op 21 november 2011 werd de presentatie van 
dit projectdoor ons georganiseerd. Alle vertegenwoordigers van 
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Voorwoord

de deelnemende bedrijven kregen een aanmoedigingstrofee 
uit handen van Bernard ter Haar, directeur-generaal Milieu van 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Bernard Wientjes, 
voorzitter van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW. 

‘Is dit initiatief van De Natuur en Milieufederaties wel nodig?’, 
zult u zich wellicht afvragen. ‘Bedrijven kunnen toch zelf wel 
aan de slag?’ Wij hebben ervaren dat aansporingen, uitdagingen 
en concrete voorstellen van regionale milieuorganisaties enorm 
helpen. Adviesbureau Ecofys lichtte de deelnemende bedrijven 
aan het project door. Dat leverde aansprekende en heel diverse 
voorstellen op. Er blijkt vaak meer mogelijk dan gedacht wordt. 
Ik zie dit project als een opmaat naar meer en beter. Er is nog 
ongelooflijk veel winst op het gebied van CO2 reductie te behalen. 

Tjeu van Mierlo, landelijk portefeuillehouder Energie en Klimaat 
van De Natuur en Milieufederaties

Bedrijven verbruiken veel energie. Het project de CO2 ambitie toont aan dat bedrijven in 
samenwerking met De natuur en milieufederaties tot innovatieve en soms verrassende 
oplossingen kunnen komen om energie te besparen en daarmee de CO2 uitstoot te 
reduceren. Dit alles op basis van wederzijds vertrouwen. 
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Het klinkt als een welgemeende harten-
kreet: ‘Deze planeet kun je maar één 
keer opmaken. En dat is juist niet de 
bedoeling.’ Bernard ter Haar, directeur-
generaal Milieu van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, beseft terdege 
de eindigheid van de gebruiksmogelijk-
heden van onze aarde. En het kabinet 
neemt de problemen rond het klimaat 
zeker serieus genoeg, verzekert hij. 
Ter Haar verwijst naar de agenda voor 
duurzaamheid. Daarin staat dat groei in 
de toekomst groen moet zijn. En ook dat 
de energieproblematiek niet even door 
de overheid opgelost kan worden. ‘Er ligt 
een belangrijke rol voor het bedrijfsleven. 
Dat moet de handschoen opnemen. De 
overheid moet de dynamiek die nodig is, 
ruimte geven en niet alles dichttimme-

ren.’ Volgens de directeur-generaal Milieu 
streeft het Kabinet de door de Europese 
Unie geformuleerde doelen voor klimaat 
en CO

2 reductie na. Er komen geen 
(strengere) eigen Nederlandse doelen. 
Energiebesparing en nog eens energie-
besparing zal het parool zijn, meent Ter 
Haar. Hij gelooft dat de voor 2020 afge-
sproken doelstelling van een CO2 reductie 
met 20% gehaald kan worden. ‘We zitten 
op schema.’ Ter Haar heeft grote waar-
dering voor het project de CO2 ambitie. 
‘Het bewijst en illustreert dat dit een taak 
is voor de samenleving. We werken aan 
het klimaat niet vanuit Den Haag, maar 
moeten het vanuit het hele land doen.’ Hij 
is verheugd over de samenwerking tussen 
milieubeweging en bedrijven. ‘Dat zou je 
20 jaar geleden niet hebben verwacht.’

Kabinet en bedrijfsleven pakken aan

Op 21 november 2011 werd het project de CO2 ambitie in Utrecht gepresenteerd.

‘Om de Europese doelstelling  
een CO2 reductie van 20% in 2020 

te realiseren, zijn nieuwe vormen van 
samenwerking nodig. Dit project is een 
uitstekend voorbeeld dat wat mij betreft 

navolging verdient.’  

Joop Atsma, staatssecretaris 
Infrastructuur en Milieu

Bernard ter Haar overhandigt aanmoedi-
gingstrofeeën aan vertegenwoordigers van 
deelnemende bedrijven.
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Pro-actief zuiniger 
met energie
IOI Loders Croklaan Oils BV, 
verwerker palmolie, Rotterdam

‘We willen pro-actief zuiniger omgaan 
met energie. Hierdoor beperken we de 
emissie van CO2 en besparen we tevens 
kosten in onze keten.’ Aan het woord is 
Paul Koekoek, manufacturing director 
van IOI Loders Croklaan, producent van 
geraffineerde palmolieproducten. Het 

bedrijf heeft op de Maasvlakte twee rela-
tief nieuwe (uit 2005 en 2009) raffina-
derijen staan, die al veel energiezuiniger 
zijn dan vergelijkbare andere raffinade-
rijen. Maar uit de CO2 scan van bureau 
Ecofys is gebleken dat verdergaande 
besparing mogelijk is.

Paul Koekoek, manufacturing director

Groen gas uit bermgras
Attero, afvalverwerker uit Wijster

Attero en de Natuur en Milieufederatie 
Drenthe gaan zich samen sterk maken 
voor het vergisten van natuur- en berm-
gras. De vergisting van deze grassen 
levert een belangrijke bijdrage aan de 
vermindering van het vrijkomen van 
broeikasgassen.

Directeur Energie & Service van afval-
verwerker Attero, Marcel Daemen, wijst 
erop dat zijn bedrijf maatschappelijk 
verantwoord ondernemen hoog in het 
vaandel heeft staan. ‘Onze klanten, 
veelal gemeenten, hebben doelstellingen 
voor duurzaamheid opgenomen in hun 
beleidsplannen. En daar willen wij met 
onze activiteiten graag op aansluiten.’ 

Daemen stelt dat het verwerken van afval 
zich – naast de productie van duurzame 
energie – in toenemende mate ontwikkelt 
naar het terugwinnen van grondstoffen. 
‘Wij bewerken afval steeds meer om er 
allerlei herbruikbare grondstoffen uit te 

halen. Afval dat niet voor andere doelen 
geschikt is, zetten wij om in elektriciteit 
en warmte. Méér energie dus. Een nuttige 
toepassing. Dat vindt ook de overheid.’

Daemen geeft aan dat Attero in het kader 
van het project de CO2 ambitie kijkt naar 
de mogelijkheden voor de productie van 
groen gas met natuur- en bermgras als 
grondstof. Dat kan flink wat duurzame 
energie opleveren omdat jaarlijks een 
aanzienlijke hoeveelheid gras beschik-
baar komt. ‘Voor de vergisting kunnen we 
bovendien restwarmte van onze afval-
energiecentrale inzetten. Dat voorkomt 
het gebruik van aardgas om de benodigde 
warmte te produceren.’ 

Nu blijft veel bermgras liggen en gaat 
rotten. En daarbij komt CO2 vrij. De 
nieuwe manier van verwerking leidt tot 
een forse beperking van de CO2 uitstoot. 
Vergisting van gras bij Attero kan wel tot 
5.000 ton CO2 emissie voorkomen. 

Marcel Daemen, directeur Energie & Service 
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Daar is IOI Loders Croklaan mee aan 
de slag gegaan. Als concrete plannen 
noemt Koekoek het opzetten van een 
energie- en utility managementsys-
teem; verdere isolatie van afsluiters en 
mangaten met een hoge temperatuur; 
aanpassingen aan de ketel en onderzoek 
naar het terugwinnen van warmte uit de 
afgeblazen stoom. Als de laatste maat-
regel technisch en financieel haalbaar is 
(uitgaande van een terugverdientijd van 
5 jaar of minder), dan kan die mogelijk 
ook op andere locaties van IOI Loders 
Croklaan ingevoerd worden.

Koekoek: ‘We willen een proces-techno-
loog aanstellen, die onder meer als taak 
krijgt om het aanbevolen energie- en 
utility systeem op te zetten. Het onder-

zoek naar de warmteterugwinning uit de 
afgeblazen stoom en aanpassingen aan 
de compressor in ons ketelhuis, zal inge-
pland worden.’ Een deel van de moge-
lijkheden die adviesbureau Ecofys heeft 
geadviseerd, is inmiddels in uitvoering 
of al uitgevoerd.

Technology manager Gerard van de Putte 
van Delesto merkt op dat het bedrijf 
behoorlijk de nek uitsteekt door deel te 
nemen aan het project de CO

2 ambitie. 
Maar hij staat er helemaal achter. ‘We 
erkennen de noodzaak van een verdere 
CO2 reductie. Ook onze aandeelhouders 

en adviesbureau Ecofys laten kijken of 
we de zaken wel goed doen. De scan 
leverde voor ons toch een aantal nieuwe 
dingen op.’

Zo onderzoekt het bedrijf onder meer 
of het haalbaar is om een van de 5 
gasturbines aan te passen. Die upgrade 
heeft betrekking op de grootste turbine. 
‘Als dat doorgaat, dan levert het meteen 
een jaarlijkse besparing op van een 
kleine 25 kiloton aan CO2 uitstoot’, stelt 
Van de Putte. ‘De investeringsbeslis-
sing hierover hopen we medio 2012 te 
kunnen nemen.’

De technology manager maakt duidelijk 
dat nog meer zaken op milieugebied 
onder de loep worden genomen. Van de 
Putte noemt als voorbeeld het mogelijke 
gebruik van zogenoemd synthesegas, 
een brandstof die geproduceerd wordt uit 
afval. Op dit moment wordt de economi-
sche haalbaarheid daarvan onderzocht.  

– AkzoNobel en Essent – staan er achter 
dat we onze carbon footprint willen 
verbeteren.’

‘Delesto is al sterk bezig met energiebe-
sparing’, legt Van de Putte uit. ‘Maar we 
wilden graag de handschoen oppakken 

Gerard van de Putte, technology manager

De handschoen oppakken
Delesto, leverancier stoom en stroom, Delfzijl
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‘Onze doelstelling is om de duurzaamheid 
van de koffieketen te verbeteren, van teelt 
tot kop’, vertelt Gijs Voskuilen, director 
Milieu en Veiligheid van koffiebrander 
Sara Lee Douwe Egberts. 

‘In elke schakel van de keten ontplooien 
we dan ook allerlei activiteiten. Goed 

Zowel grote als 
kleine maatregelen
Hyproca Lyempf, producent melkpoeders, Kampen
Gerrit Hilarius, manager Technische Dienst

‘We vinden het belangrijk iets te kunnen 
doen op het gebied van verantwoord 
ondernemerschap.’ Gerrit Hilarius, 
manager Technische Dienst van Hyproca 
Lyempf, producent van melkpoeders, is 
helder over het motief van het bedrijf 
om mee te doen met het project de CO2 
ambitie. ‘We hebben uitstoot; we weten 

dat er mogelijkheden zijn om daar wat 
aan te doen en we combineren de plus 
voor het milieu graag met andere voorde-
len voor onze bedrijfsvoering.’

Hilarius vertelt dat mede door het 
onderzoek dat adviesbureau Ecofys bij 
Hyproca Lyempf uitvoerde, duidelijk 

is geworden waar mogelijkheden voor 
energiebesparing liggen. ‘Die gaan we 
dus uitvoeren.’ Het gaat zowel om grote 
als kleine maatregelen, van ingewikkeld 
tot simpel. Hilarius noemt een voorbeeld: 
‘Wij gebruiken ijswater om de tanks met 
onze producten te koelen. Een eenvou-
dige ingreep is het isoleren van de ijswa-

voorbeeld is het langjarige traject van 
energiebesparing dat we in de koffie-
branche uitvoeren.Dit loopt al sinds 1995 
en heeft al aanzienlijke besparingen 
opgeleverd.’ 

Gezien de reeds geleverde inspannin-
gen op energiegebied wordt het volgens 
Voskuilen wel steeds moeilijker om  nog 
grote CO

2 reductiewinst te behalen. 
Toch haakte het bedrijf met plezier 
in op het verzoek van de Natuur en 
Milieufederatie Utrecht om te bekijken wat 
er nog aan onbenutte mogelijkheden ligt. 

Voskuilen: ‘Goede ideeën zijn altijd 
meegenomen. Met adviesbureau Ecofys 
en de milieufederatie hebben we een 
leuke en interessante discussie gevoerd. 
Eén van de aardige mogelijkheden die op 

tafel kwam, was het project windenergie 
op bedrijfsterrein Lage Weide.’ Een plan 
hiervoor wordt momenteel uitgewerkt 
door het burgerinitiatief Energie-U. 
Douwe Egberts volgt deze plannen met 
belangstelling en zal, zodra er meer 
duidelijk wordt, het gesprek aangaan met 
Energie-U. 
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Sara Lee Douwe Egberts, koffiebranderij, Utrecht
Gijs Voskuilen, director Milieu en Veiligheid 



terbak.’ Het levert wel een CO2 reductie 
van 9 ton op.

Van een andere orde van grootte is het 
plaatsen van nieuwe pompen voor het 
koelwatersysteem; pompen met een 
frequentieregeling en energiezuinige moto-
ren. Ook is het de bedoeling om de ketel 
en leidingen te isoleren. Dit levert naar 
verwachting 750 ton CO2 reductie op.

De manager Technische Dienst om- 
schrijft de aanpak als een verfijning:  
‘Dit zijn kleine eenvoudige aanpassingen. 
Je bespaart er energie mee, je vermin-
dert de CO2 uitstoot en het levert voor 
het bedrijf wat op. De investeringen die 
we doen, verdienen zich binnen één tot 
twee jaar terug.’

Duurzaamheid
is geen hobby meer
Ondernemingsorganisatie VNO-NCW

De opvattingen van het bedrijfsleven en 
de natuur- en milieufederaties lagen ver 

uit elkaar. Volgens Bernard Wientjes, 
voorzitter van de ondernemingsorga-

nisatie VNO-NCW was het bedrijfs-
leven op het gebied van duur-
zaamheid lange tijd conservatief. 
Maar in de 6 jaar dat Wientjes 
voorzitter is van VNO-NCW, 
maakte hij een omslag mee. 

Als voorbeeld van samenwerking 
tussen milieubeweging en bedrijfs-

leven noemt Wientjes het duurzaam 
inkopen en 60 zogenoemde Groene 

Groei Deals. ‘Het beeld dat ondernemers 
de oorzaak van vervuiling en klimaatver-

‘Wij bouwen graag  
door op deze succesvolle  

samenwerking met natuur-  
en milieufederaties.‘

Erik te Brake, secretaris Energie 
en Milieu van VNO-NCW

andering zijn, is niet helemaal weg, maar 
er is nu ook het besef dat ze mede voor 
een oplossing zorgen.’ Hij ziet het liefst dat 
oplossingen niet per wet worden afge-
dwongen (‘dan duurt het langer en gebeurt 
het met tegenzin’), maar op basis van 
convenanten tot stand komen. 

Wientjes ziet kansen voor bedrijven: 
‘Steeds meer duurzame projecten zijn 
rendabel, zodat ondernemers daarop 
kunnen inspringen.’ Volgens Wientjes 
neemt het bedrijfsleven duurzaamheid en 
klimaat zeer serieus. ‘Het is geen hobby 
meer. Je ziet bedrijven omgaan. In de 
slipstream van grote bedrijven zie je ook 
veel kleine meegaan.’
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Restwarmte en rookgassen benutten
Zeeland Refinery, raffinaderij, Nieuwdorp
Wim van den Berge, manager Veiligheid, Milieu & Kwaliteit

Van de deelnemende bedrijven aan het 
project de CO2 ambitie neemt Zeeland 
Refinery (voorheen Total Raffinaderij 
Nederland) het leeuwendeel van de CO2 
reductie voor haar rekening. En dat men 
daar bij Zeeland Refinery erg trots op 
is, steekt Wim van den Berge, manager 
Veiligheid, Milieu & Kwaliteit, niet onder 
stoelen of banken. De ambitie van Zeeland 
Refinery is om in de periode 2008-2014 de 
uitstoot van CO2 te reduceren met minimaal 
10%. ‘Dat is een aanzienlijke CO2 reductie’, 
betoogt Van den Berge. ‘We hebben zelf 
een analyse gemaakt van onze activiteiten 
en processen. En we hebben ook met de 
ZMf en adviesbureau Ecofys rond de tafel 
gezeten’, vertelt Van den Berge. 

Hij is tevreden over de samenwerking met 
de ZMf. ‘Die is erg goed en we houden 
elkaar scherp. Ik denk dat we grotendeels 
dezelfde doelstelling hebben als het om 
CO2 reductie gaat.’ Een aantal aanpas-
singen is al uitgevoerd, een deel moet nog 

Aanpak van de 
logistieke keten
HVC, huisvuilcentrale, Alkmaar
Nico Mensing, directeur Inzameling

Nutsbedrijf HVC richt zich op het  
inzamelen van huisvuil, het be- en 
verwerken van grondstoffen en het  
leveren van duurzame energie  
(groene stroom en gas). 
Directeur Inzameling Nico Mensing 
maakt duidelijk dat er al veel wordt 
gedaan aan CO2 reductie bij de (afval-)
verbrandingsinstallaties. Toch doet HVC 

mee aan de CO2 ambitie. ‘We focus-
sen ons met name op de logistiek’, stelt 
Mensing. Eén spoor zet in op het bevor-
deren van verbeterd, zuiniger rijgedrag 
bij de chauffeurs van de 160 inzamel-
auto’s en andere bedrijfsvoertuigen. De 
directeur noemt onder meer invoering 
van een brandstofregistratiesysteem 
en een (herhalings)cursus ‘het nieuwe 

uitgevoerd worden. 
De manager geeft 
als trefwoorden: stoom-
productie uit restwarmte 
en rookgassen. Uit rookgassen van de 
fornuizen wordt al warmte teruggewon-
nen, maar er is inmiddels een projectplan 
om dit nog efficiënter te doen. 

Ook zal er een project uitgevoerd worden 
om restwarmte uit de productstromen 
terug te winnen voor stoomproductie. Die 
stoom zal elders in het proces weer benut 
worden. De aandrijving van een paar grote 
stoomturbines wordt vervangen door elek-
tromotoren. ‘Dit alles verhoogt de energie-
efficiëntie en resulteert in minder CO

2 
uitstoot’, weet Van den Berge. Hij wijst 
erop dat de raffinaderij in deze milieu-
vriendelijke maatregelen tientallen miljoe-
nen euro’s stopt. Van den Berge acht dit 
verantwoord, omdat de energie-efficiëntie 
van het bedrijf er flink door verbetert en 
de energiekosten lager worden.
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Waterschapsbedrijf Limburg, uitvoerings-
organisatie van de waterschappen Peel 
en Maasvallei en Roer en Overmaas, is 
belast met het transporteren en zuiveren 
van afvalwater en het verwerken van slib. 
Namens de Milieufederatie Limburg heeft 
bureau Ecofys onderzocht of de CO2 
uitstoot bij de rioolwaterzuiveringsinstal-
laties Hoensbroek en Roermond omlaag 
zou kunnen. 

‘Dat past uitstekend in ons straatje’, merkt 
directeur Guus Pelzer op. Hij tekent aan 
dat duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen nadrukkelijk 
meespelen. De inzet is zowel besparing 
op energie en minder uitstoot van broei-
kasgassen, als kostenreductie. Zo hebben 
de waterschappen al afgesproken jaarlijks 
2% te besparen op het energieverbruik 
en moet in 2020 voor 40% eigen energie 
opgewekt worden. ‘Het waterschapsbedrijf 
had zelf al besloten een aantal maatrege-

Duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen
Waterschapsbedrijf Limburg, Roermond
Guus Pelzer, directeur

len uit te voeren’, zegt Guus Pelzer. Zoals 
optimalisering van de beluchting op de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek. 
Ook wordt momenteel een businesscase 
opgesteld voor de bouw van een tweede 
thermische drukhydrolyse met slibvergis-
tingsinstallatie voor de rioolwaterzuiverings-
installatie Hoensbroek. Uit het slib wordt 
energie teruggewonnen, jaarlijks goed voor 
4 miljoen kWh, ofwel 1300 huishoudens. 
Bovendien wordt de hoeveelheid af te 
voeren zuiveringsslib gehalveerd. 

In het kader van de CO2 ambitie wordt de 
gasmenging van de slibgisting Roermond 
verbeterd. Enkele maatregelen voor de 
lange termijn worden onderzocht op 
haalbaarheid. Het gaat vooral om 
energie-efficiëntere beluchting. 
Guus Pelzer verduidelijkt dat 
het streven uiteindelijk een 
energieverbruik en een CO2 
uitstoot van nul is.

rijden’ voor chauffeurs.  
‘Zo groen mogelijk rijden’, 
vat Mensing samen. 

Spoor twee richt zich op de voertui-
gen. Daar is op verschillende manieren 
milieuwinst te behalen. Mensing legt uit 
dat de inzamelauto’s aardgas uit biogas 
als motorbrandstof gaan gebruiken. Voor 
de personenauto’s en bedrijfswagens 
wordt gekozen voor aardgas of elektri-
sche aandrijving (eventueel aangevuld 
met een hulpmotor). 

Voor de transportvoertuigen worden 
alternatieve brandstoffen onderzocht. 
Er wordt een programma opgezet om de 
bandenspanning te monitoren. Op lange-

re termijn ziet HVC elektrische aandrij-
ving voor vervoer als meest gewenste 
situatie. Mensing vindt het vanzelfspre-
kend dat het nutsbedrijf broeikasgas-
sen wil reduceren. ‘We kunnen een 
voorbeeldrol spelen. En we dragen ook 
bij aan de milieudoelstelling van onze 
aandeelhouders; dat zijn de gemeenten 
en waterschappen. Uiteindelijk willen we 
over een kleine 20 jaar onze inzamelac-
tiviteiten CO2 neutraal hebben. Wat we 
nu doen, zijn stappen op de weg daar 
naartoe.’

‘Er is een versnelling 
nodig van het proces naar 

meer duurzaamheid en energie- 
besparing. Het instellen van een  

energiebesparingsfonds kan 
daarbij helpen.’ 

Siegbert van der Velde, directeur 
Natuur en Milieufederatie 

Groningen
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Stapsgewijs dichter bij de natuur
Arla Foods, zuivelonderneming, Nijkerk

Dichter bij de natuur – zo luidt de slogan
waarmee Arla Foods zich in reclame-
uitingen profileert. ‘Het project de CO2 
ambitie past perfect in ons programma 
voor duurzaamheid met eveneens de naam 
‘Dichter bij de natuur’.’ Manager Inkoop en 
Duurzaamheid, Marco ter Maat laat zich 
enthousiast uit over de mogelijkheden. 
Hij geeft aan dat Arla Foods er aan werkt 
de hele keten, van de melk tot en met het 
transport naar klanten, te verduurzamen. 

Inzet is een CO2 reductie van 48% in 2016 
(ten opzichte van 2005). Inmiddels is het 
zogeheten ‘laaghangende fruit’- de vrij 
eenvoudig te realiseren aanpassingen – wel 
geplukt. Denk bijvoorbeeld aan isolatie 
van pijpleidingen en het vernieuwen van 
luchtkoppelingen. 

Marco ter Maat, manager Inkoop en Duurzaamheid

Ernst Worrell, hoogleraar Energie, Grondstoffen & Technologische Verandering

Ambitie, innovatie en leiderschap. Dat 
zijn volgens Ernst Worrell, hoogleraar 
Energie, Grondstoffen & Technologische 
Verandering aan de Universiteit van 
Utrecht, de drie sleutelwoorden voor het 

Volop uitdagingen en kansen
Universiteit van Utrecht

beperken van de uitstoot van het broei-
kasgas CO2. Voor het bedrijfsleven is een 
belangrijke rol weggelegd. Dat zal moeten 
fungeren als ‘de motor van de verandering’.

Worrell – nauw betrokken bij het project 
de CO2 ambitie van De Natuur en 
Milieufederaties – stelt dat er volop uitda-
gingen en kansen zijn om zowel het ener-
gieverbruik in te perken als de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen. 

Als één van de grote kansen ziet Worrell 
de ontwikkeling van nieuwe energietech-
nieken. Hij wijst erop dat in buurland 
Duitsland inmiddels al meer mensen 
werkzaam zijn in de sector duurzame 

technieken dan in de staalindustrie. En 
een heel groot aandeel is weggelegd voor 
energiebesparing, aldus Worrell.  

Hij zegt dat er wereldwijd, tussen 1970 en 
2004, sprake was van een stijging van de 
CO2 uitstoot met maar liefst 40 procent. 
Nederland werkt aan een daling, maar 
dat vlot nog niet echt, blijkt uit cijfers. 
In ons land was de uitstoot in 2010 met 
één procent verminderd ten opzichte van 
1990. Dat lijkt een leuk resultaat, maar 
het uitgangspunt was wel een afname met 
zes procent. Het is dan ook zeer de vraag 
of het streven om in het jaar 2050 de CO2 
uitstoot met 80 tot 100 procent te vermin-
deren, werkelijkheid zal worden. 

Als volgende stap wordt onder meer 
bekeken of het warme water dat vrijkomt 
bij de zuivelproductie, kan worden benut 
als ‘hotfill’ voor warmtekrachtkoppeling. 
Ter Maat noemt ook nog een onderzoek, 
samen met een aantal partners, naar 
het gebruik van een biovergister. ‘We zijn 
aan het rekenen en de vooruitzichten 
zijn positief.’ Arla Foods Nederland wil in 
2020 klimaatneutraal zijn voor productie, 
verpakkingen en transport naar klanten. 

Arla’s filosofie ‘Dichter bij de natuur’ wordt 
dan nog meer waargemaakt. Er hoort ook 
‘maatschappelijke betrokkenheid’ bij, vindt 
Ter Maat, doelend op het ondersteunen van 
onder andere het landgoed Oldenaller (via 
samenwerking met Natuurmonumenten) en 
de Nationale Boomfeestdag. 
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‘Het is 5 voor 12.  
Nederland heeft een  

achterstand ten aanzien van  
klimaat en duurzaamheid.  

Als we de kansen nú niet grijpen, 
dan zijn we te laat.’

Ernst Worrell, hoogleraar Energie, 
Grondstoffen & Technologische 
Verandering  aan de Universiteit  

van Utrecht
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Duurzaamheid zit in de genen
Suiker Unie, suikerproducent, Dinteloord
Ad Backx, manager Milieu- en Arbozaken

Je zou kunnen zeggen dat duurzaamheid 
bij Suiker Unie in de genen zit. Het bedrijf, 
dat suikerbieten verwerkt tot kristalsuiker 
en andere producten, is er al langere tijd 
zeer actief mee bezig. ‘Op het gebied van 
energie hebben we bij de suikerproductie 
inmiddels 42% bespaard sinds 1990. 
Dat is twee keer zoveel als de Europese 
doelstelling voor 2020’, meldt Ad Backx, 
manager Milieu- en Arbozaken. In 

november vorig jaar opende prins Willem-
Alexander de splinternieuwe biomas-
savergistingsinstallatie en uiteraard heeft 
duurzaamheid bij ontwerp en bouw ook 
een grote rol gespeeld. 

Suiker Unie is mede-initiatiefnemer bij de 
ontwikkeling van een duurzaam bedrij-
venterrein in combinatie met een glastuin-
bouwcomplex. Suiker Unie en TOM 

(Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij) 
werken hierbij samen. Duurzame inzet van 
(rest)warmte staat voorop. Vandaar de vraag 
van de Brabantse Milieufederatie mee te 
doen met het project de CO2 ambitie. 

Backx: ‘We hebben gezegd: dat moeten 
we gewoon doen. Wij vinden het initiatief 
heel mooi: in een samenwerkingsverband 
en met een convenant per bedrijf en per 
provincie proberen de CO2 emissie terug 
te dringen.’ Pluspunt was ook de mede-
werking van bureau Ecofys. ‘Dat kennen 
wij als een gerenommeerd bureau en dat 
speelt mee. De kwaliteit is gewaarborgd’, 
betoogt Backx. 

Hij beklemtoont dat Suiker Unie continu 
bezig blijft de mogelijkheden voor energie-
besparing te onderzoeken. Het mes snijdt 
aan twee kanten: minder energie betekent 
minder kosten en minder uitstoot. ‘We 
kijken naar de energie in de gehele keten. 
We willen de kringlopen graag op een opti-
maal niveau sluiten’, laat Backx weten.  



Wilt u kijken of u innovatieve stappen kunt zetten om CO2 reductie  
te bereiken? Neem dan contact op met één van de natuur- en  
milieufederaties bij u in de buurt:

natuur en milieufederatie groningen info@nmfgroningen.nl 
natuur en milieufederatie Drenthe info@nmfdrenthe.nl 
natuur en milieu Overijssel info@natuurenmilieuoverijssel.nl 
gelderse natuur en milieufederatie gnmf@gnmf.nl 
natuur en milieufederatie Utrecht info@nmu.nl 
milieufederatie noord-Holland mnh@mnh.nl 
natuur en milieufederatie zuid-Holland info@milieufederatie.nl 
Brabantse milieufederatie bmf@brabantsemilieufederatie.nl 
milieufederatie Limburg sml@milieufederatielimburg.nl 
Friese milieu Federatie info@friesemilieufederatie.nl 
natuur en milieufederatie Flevoland info@nmfflevoland.nl 
zmf info@zmf.nl
 

Bent u geïnteresseerd 
in de reductie van 
broeikasgassen in uw bedrijf? 

‘Zo’n samenwerking 
tussen milieubeweging en bedrijven 

zou je 20 jaar geleden niet 
hebben verwacht.’

Bernard ter Haar, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu

Postcode Loterij doet mee

Het project de CO2 ambitie van De Natuur 
en Milieufederaties wordt gesteund door 
de Nationale Postcode Loterij. Een wel-
bewuste keuze, laat Margriet Schreuders 
van de Postcode Loterij weten. Ze 
omschrijft het project als ‘een prachtig 
initiatief’ en is blij met de samenwerking 
tussen De Natuur en Milieufederaties en 
het bedrijfsleven. Schreuders onderstreept 
dat de Postcode Loterij overtuigd is van 
de noodzaak om de uitstoot van CO2 te 
verlagen. ‘We moeten wat doen aan de 
klimaatverandering en ook de uitputting 

van energiebronnen tegengaan. Er zijn 
veel nu nog ongebruikte mogelijkheden 
binnen het bedrijfsleven te benutten.’  
De Postcode Loterij heeft voor zichzelf ook 
een CO2 ambitie vastgesteld. De grootste 
uitstoot bij de loterij zit in het gebruik van 
papier. Goed voor vier kiloton in 2010. 
Schreuders: ‘Dat willen we in 2015 met 
totaal 25% terug gedrongen hebben, dus 
jaarlijks met 5%.’ De Postcode Loterij 
ondersteunt vele projecten van De Natuur 
en Milieufederaties. De CO2 ambitie is er 
één van.


