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WERKEN MET VAKMANSCHAP, LIEFDE EN PASSIE



Duurzaam Ondernemen in Houten
Binnen het project ‘DO-Challenge 2.0’ 
hebben twintig ondernemers uit Houten 
bepaald aan welke acties zij de komende 
tijd gaan werken om duurzaam onderne-
men fl ink op de kaart te zetten en doel-
stellingen te bereiken. 

De DO-challenge is een initiatief van Onderne-
mend Houten, het samenwerkingsverband van 
de zes ondernemersverenigingen in Houten. 
Het doel is om op een positieve wijze onder-
nemers te inspireren en stimuleren op het 
gebied van duurzaamheid. DO-challenge wil 
Houtense bedrijven helpen om op innovatieve 
wijze duurzaam te ondernemen.

Verbetering
In 2016 vond de eerste editie van de DO-chal-
lenge plaats. Op de Dag van de Duurzaamheid, 
op 10 oktober 2017, vond de kick-off plaats 
van deze DO-challenge 2.0. Sindsdien hebben 
alle deelnemers hun bedrijf onder de loep ge-
nomen en gekeken waar een verbeteringsslag 
gemaakt kan worden.

Centraal instrument hierin is de voor 1.0 
ontwikkelde digitale monitor waarmee acties 
en resultaten gestructureerd in kaart worden 
gebracht. Daaruit blijkt al snel dat de DO-chal-

lenge duurzaamheid veel breder aanvliegt 
dan alleen afvalscheiding en het gebruik van 
ledverlichting. De acties zijn ingedeeld in 4 
P’s. Planet, People, Profi t en Passion.

Planet
Op het gebied van Planet hebben de onder-
nemers binnen hun bedrijf hoe het gesteld is 
met energieverbruik, waterverbruik, mobiliteit 
en materiaal. Een aantal ondernemers willen 
investeren in het verduurzamen van een pand. 
Zo wil Theater Aan de Slinger de theaterver-
lichting onder de loep nemen.

People
Investeren in personeel is ook een belang-
rijk onderdeel van de DO-challenge. Zo wil 
Van Houten&co een tevredenheidsonderzoek 
onder medewerkers opzetten en uitvoeren. 
Multiwacht wil een opzet maken voor bete-
re werkomstandigheden voor mensen die 
nachtdiensten draaien.

Profi t
In het kader van Profi t zit de uitdaging erin te 
besparen door te verduurzamen, waardoor de 
winst toeneemt. De gemeente Houten is ook 
een van de deelnemers aan de Challenge, zij 
wil onder meer bekijken waar te besparen 

valt door circulaire contracten af te sluiten. 
Uytewaal wil in beeld brengen wat het huidige 
energieverbruik is, om vervolgens te bekijken 
waar het minder kan.

Passion
De laatste P is speciaal voor de Do Challenge 
in het leven geroepen. Passion. Liefde voor het 
vak en identiteit zijn hier belangrijke pijlers. 
Van Wijk wil het imago van de fruitteler ver-
beteren, LEOXX heeft een ambassadeur voor 
duurzaamheid aangesteld, HaakKranen wil zich 
ook positioneren als ‘duurzame ontwerper’.

In deze special vertellen alle ondernemers 
over de stappen die zij zetten op het gebied 
van duurzaamheid. Meestal blijft deze infor-
matie binnenskamers, veel ondernemers zijn 
te hard aan het werk en te bescheiden om 
alles te delen met de buitenwereld. Vandaar 
nu deze special.

DO-challenge wordt ondersteund door het 
Duurzaamheidsfonds Houten. Voor meer in-
formatie over de DO-Challenge kan iedereen 
terecht op www.do-challenge.nl of bij pro-
jectleider John Venneman op 06-55722333 
of via info@do-challenge.nl.

COLOFON 
De Ondernemer vertelt is een uitgave 
van BDUmedia ‘t Groentje Houten, 
Bunnik en Wijk bij Duurstede.

VERKOOP 
Daniël Bookelmann
Maaike Milot

REDACTIE 
Agnes Corbeij - Krijnen
Tanja Moody
Karin Tim
Mieke van Rooijen
Margriet Hunse
Neeltje van Triest
Ali van Vemde

OPMAAK
BOS Reclame creatieve communicatie

Wilt u ook uw bedrijf in de spotlights 
zetten of zelfs een eigen krant 
uitbrengen? Bel dan met Daniël 
Bookelmann: 06-52312611.
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Antoniahoeve  Overeind 84 | 3998 JD Schalkwijk. Info: 030-6011247 & www.vergadercentrumhouten.nl

Hof aan de Heul wordt 
duurzame leefomgeving

Arval BV  Duwboot 10 | 3991 CD Houten. Info: 030-6024444 & www.arval.nl

Maatschappelijk verantwoord leven is ver-
weven in alle initiatieven van Marianne 
van Bennekom. Rondom de monumentale 
Antoniahoeve, waar haar man en schoonva-
der koeien en varkens hielden, is ze al jaren 
bezig met een herinrichtingsplan. Vanuit een 
duurzaam standpunt wil ze hier een sociale 
en veilige woonomgeving creëren, door 
niet alleen energieneutrale woningen, maar 
ook een moestuin en een vergaderlocatie 
te situeren. De bouwkavels van Hof aan 
de Heul gaan binnenkort in de verkoop. De 
vijf woningen worden in overleg met één 
architect ontworpen, die voor een coherente 
stijl zorgt, maar daarbinnen is eigen invulling 
mogelijk.

Marianne heeft nu in haar Antoniahoeve 
verschillende vergaderruimtes in gebruik 
en verzorgt op verzoek lunch of diner met 
ingrediënten uit eigen moestuin. Omdat ze 
daarbij wel wat hulp kan gebruiken heeft 

ze werkgelegenheid gecreëerd voor een 
specifi eke doelgroep. “Er zit vaak veel kennis 
bij vrouwen van 50+, maar toch komen ze 
bijna niet aan werk.”

Marianne kijkt met een kritische blik naar 
de maatschappij. “We kijken te weinig naar 
elkaar om. Straks vormen de werkenden 
40% van de bevolking, die moeten zorgen 

voor de overige 60% die pensioengerechtigd 
zijn. Soms lijkt het alsof iedereen zich alleen 
maar druk maakt om waar hij recht op heeft. 
Maar je kan ook je mentaliteit veranderen 
en je steentje bij blijven dragen aan de sa-
menleving.” Het vergt een ondernemende 
blik, die ze met de andere ondernemers in 
de DO-challenge kan delen. 

Elektrisch 
rijden 
heeft de 
toekomst
Arval is vanaf het eerste uur bij de 
DO-challenge betrokken. “Want juist in 
autolease-business die op het oog niet 
duurzaam is, kunnen grote stappen ge-
maakt worden”, legt Dick Bakker, één 
van de directeuren, ons uit. 

Naast de energiebesparende oplossingen 
in hun karakteristiek rode pand, zoals zon-
nepanelen en een warmtepomp, worden er 
ook duurzame toevoegingen gedaan aan het 
dienstenpakket. Zo zit tegenwoordig ‘Arval 
Active Link’ in auto’s, een soort blackbox 

die het rijgedrag en verbruik registreert en 
analyseert. De berijder kan zijn gegevens 
inzien en daar lering uit trekken. 

“Wat ik specifi ek voor Houten wil betekenen is 
dat ik de shortlease contracten aantrekkelijk wil 
maken voor de grote groep zzp’ers en kleine 
ondernemers die Houten rijk is. Zij kennen vaak 
een enorme dynamiek in hun rijgedrag. Een 
lease-contract bij ons kan dan heel handig zijn.”

Bakker gelooft heel erg in de toekomst van 
elektrische auto’s voor bepaalde doelgroepen 

en wil dat graag stimuleren. Zo zijn er diverse 
auto’s beschikbaar, van Nissan Leaf tot Tesla, 
voor klanten die een elektrische leaseauto 
overwegen. Maar ook nieuwe klanten zijn 
welkom om het te proberen voor een proef-
periode van drie tot zes maanden. 
Elektrische auto’s van medewerkers en be-
zoekers worden geladen aan de kersverse 
V2G-paal die onlangs is geplaatst. Deze nieu-
we soort laadpaal kan niet alleen opladen, 
maar ook energie onttrekken aan een auto, 
bijvoorbeeld tijdens de piekuren dat heel 
Houten thuis is en eten kookt. 

Dick Bakker bij de nieuwste aanwinst: er zijn slechts 10 andere V2G (Vehicle-To-Grid) laadpalen in Nederland. 
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Bouwbedrijf van Dort  Groenedijkje 5 | 3997 MZ ‘t Goy. Info: 06-52056033 & www.vandortbv.nl

Barten Groep  Kaagschip 7 | 3991 CS Houten. Info: 06-51629934 & www.barten.nl

Duurzaamheid zit bij Van Dort in de genen
Rubin van Dort heeft het bouwen met de 
paplepel ingegoten gekregen. Zijn vader 
startte in 1987, met het idee de kleine 
klusjes op te pakken die de grote jongens 
lieten liggen. Inmiddels is Van Dort uit-
gegroeid tot een allround onderhouds- én 
bouwbedrijf, gesplitst in drie BV’s. Zo kan 
er in het ene geval worden toegespitst 
op onderhoud, terwijl vanuit de andere 
BV’s wordt gewerkt aan nieuwbouw en 
duurzame installaties. 

Van Dort steekt sinds de DO-challenge nog 
meer energie in duurzame relaties, met 
zowel medewerkers als klanten. “Alles valt 
of staat bij een goede communicatie. Vanaf 
het allereerste klantcontact moet je duideli-
jk zijn in wat je kunt bieden tegen welke 
prijs.” Van Dort heeft een groot aantal vak-
mensen in dienst, maar bepaalde disciplines 

worden ingehuurd. “IJzervlechten of elektra 
werkzaamheden bijvoorbeeld, dat huren wij 
in.” Met die onderaannemers is het ook in 
ieders belang dat je duurzame relaties op-
bouwt. “Wij scheppen als opdrachtgever zo 
goed mogelijk de randvoorwaarden, zodat 
de vakman zijn werk kan doen.”

Al in 2013 specialiseerde Van Dort zich in du-
urzame technische installaties, maar destijds 
was de markt nog niet klaar om in één hele 
grote stap het bouwproces te verduurzamen. 
Nu gaat het mondjesmaat, en neemt Van Dort 
een adviserende rol in. De markt ontwikkelt 
zich snel, en ieder heeft zijn eigen expertise. 
“Bij een nul-op-de-meter nieuwbouw huis 
adviseer ik om met alle mogelijke parti-
jen om de tafel te gaan. Want met alleen 
zonnepanelen en vervolgens niet optimaal 
isoleren, red je het niet”. 

Al tijdens de bouw was er aandacht voor 
gescheiden afvalstromen en duidelijke aan-
rijroutes van materialen. Nu ligt het dak vol 
zonnepanelen en staat er een warmtepomp. 
Het hout heeft een FSC-keurmerk, energie-
verbruik wordt gemonitord. Het pand dient 
als referentie bij toekomstige bouwprojecten, 
en is ook nog eens een prettige werkplek. 

Nieuw in Houten leek het directeur Vincent 
Barten verstandig om mee te doen met de 
DO-challenge. Enerzijds om zichtbaar te 
worden, anderzijds om zelf te ervaren waar 
lokale grondstoffen en arbeid ingekocht 
kan worden. Want momenteel is het bedrijf 
bezig het ISO 14001 keurmerk te halen, een 

milieumanagementsysteem, waarbij onder 
andere gekeken wordt in hoeverre je lokaal 
inkoopt en daardoor rijafstanden verkleint. 

“Wat ik ook onder duurzaamheid versta, 
is optimaal samenwerken.” Barten Groep 
is gespecialiseerd in het bouwproces, niet 
zozeer in het eindproduct. De verschillende 
organisatorische schakels in het proces bij 
Barten zijn toppers. “Waar ik de DO-challenge 
ook voor gebruik is om te sparren met col-
lega’s, hoe ik bijvoorbeeld de kwaliteit kan 
waarborgen, van vaklieden die door mijn 
onderaannemers worden ingehuurd.” Dat 
vraagstuk is niet zomaar opgelost, maar elke 
stap is er een in de goede richting. 

Barten Groep ontstond 42 jaar geleden als bouwbedrijf, maar doet inmiddels meer 
dan alleen stenen stapelen. Als kers op de taart hebben ze een energieneutraal pand 
neergezet aan het Kaagschip waar het eigen kantoor in is gevestigd.

Ons pand is ons visitekaartje
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De Heemlanden  De Slinger 48 | 3995 DE Houten. Info: 030-6379944 & www.heemlanden.nl

“We zien verduurzaming als een con-
tinu proces”, zegt Dick Looyé, directeur 
van College de Heemlanden, school voor 
voorgezet onderwijs. “Daarom zijn we 
met DO-challenge bezig met geleidelijke 
veranderingen”, licht de directeur toe. 

Er zijn al concrete punten aangepakt. Zo is 
de school overgestapt naar ledverlichting. 
“Dat zorgt voor minder energieverbruik en 
levert meteen iets op qua geldbesparing.” 
Daarnaast werkt de school aan een ‘lokaal 
van de toekomst’. 

“In dit lokaal gaan we werken met een 
infraroodverwarmingstechniek. Bovendien 
worden er zonnepanelen op het dak en tegen 
de gevel geplaatst.” De offi ciële papieren 
voor het groene lokaal zijn onlangs getek-
end. Het streven van de middelbare school 
is om het leslokaal voor de zomervakantie 
in gebruik te nemen.

Het mooie aan het lokaal van de toekomst 
is de kwaliteitscontrole van de leerlingen. 
“Scholieren koppelen meteen terug naar 
de schoolleiding. Dat is ook één van onze 
doelstellingen: leerlingen bewust maken van 
hun omgeving en hun rol daarin.”

Bewustzijn van leerlingen vergroten, is de 
kern van een groenere school. “We laten 
duurzaamheid in ons onderwijs terugkomen, 

bij techniek tot maatschappijleer. De kern-
vraag hierbij is wat een leerling wil en kan 
bijdragen aan een groenere samenleving.”

Looyé geeft aan dat College de Heemlanden 
hierin een voorbeeldfunctie heeft. “We dra-
gen een verantwoordelijkheid als school naar 
volgende generaties. Vanaf het moment dat 
een leerling de school binnenstapt, tot het 
moment dat de scholier ons verlaat.”

Crystal Networks  Pelmolen 14 | 3994 XZ Houten. Info: 06-53742772 & www.crystal-networks.com

   
Kijk voor meer informatie op www.heemlanden.nl

College de Heemlanden 
draagt groene voorbeeldfunctie

Houtenaar Edwin van Buren doet met 
zijn ICT- en communicatiebedrijf Crystal 
Networks mee aan de DO-challenge om 
te leren van andere bedrijven en zelf een 
visie te ontwikkelen op het gebied van 
duurzaamheid. 

“Onze klanten zijn nog maar beperkt bezig 
met duurzaamheid op het gebied van ICT. Ze 
kiezen steeds vaker voor cloud-oplossingen, 
maar doen dat vooral vanwege gebruiksge-
mak, kosten en fl exibiliteit en niet vanuit een 
duurzame gedachte. We willen hiervoor wel 
nieuwe services ontwikkelen, maar zijn hier 
nog zoekende in.

Met onze leveranciers in de keten zijn wij 
in gesprek over wat zij doen op het gebied 
van duurzaamheid. De datacenters waar 
wij mee werken hebben veelal al wel het 

milieumanagementkeurmerk ISO 14001 en 
werken met groene stroom.

Maar het programma van de DO-challenge 
kijkt verder dan alleen duurzaam omgaan 
met energie en dat vind ik interessant. Een 
duurzame relatie met onze klanten, partners 
en uiteraard medewerkers is bij ons een 
belangrijk speerpunt.

Daarnaast is het belangrijk om te onderzoe-
ken waar we ‘bedrijfsoverstijgend’ kunnen 
verduurzamen. Met Ondernemend Houten 
zijn we al met een collectieve inkoop van 
glasvezel en bedrijfsbeveiliging bezig. Het 
zou mooi zijn als we dit ook collectief op het 
gebied van inkoop en gebruik van duurzame 
energie in de regio kunnen doen. Hier willen 
wij ons graag voor inzetten.”

Edwin van Buren geeft zelf graag het goede voorbeeld.

Crystal Networks wil 
bedrijfsoverstijgend verduurzamen
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De Rooy Transport BV  Beusichemseweg 58 | 3997 MK ‘t Goy. Info: 06-52535358 & www.derooytransport.nl

De Rooy Transport: Groen, Cool en Stil
Bij een transportbedrijf wordt automatisch 
gedacht aan het veroorzaken van heel veel 
CO2-uitstoot. “Dat is bij ons wel anders”, 
zegt Peter Hermsen, kwaliteitsmanager 
bij De Rooy transport. 

Zeven jaar geleden zette het bedrijf het zui-
nige rijden in. “Ik reed met chauffeurs mee 
en begeleidde hen. We letten bijvoorbeeld 
op het uit laten rollen van vrachtwagens 
en we spoorden chauffeurs aan om minder 
terug te schakelen.”

Dit hielp, binnen een jaar nam het brand-
stofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot 
met 15 procent af. “Het aankomende jaar 
willen we de uitstoot nog verder verminde-
ren door aanschaf van nog meer trucks die 
rijden op groen gas en wellicht een tweede 
elektrische truck.”

Binnen het project DO-challenge onderzoekt 
het bedrijf of zij met nog meer zonnepanelen 
kan werken. “We hebben zes jaar geleden 
zonnepanelen geplaatst. Alle stroom binnen 

het bedrijf komt uit de zonne-energie.” Er is 
echter nog ruimte over op het dak. “Aanko-
mend jaar onderzoeken we of we daarin iets 
kunnen betekenen voor andere ondernemers 
of particulieren.”

Toch vindt Hermsen duurzaamheid soms 
lastig. “Er is niet altijd medewerking van 
andere partijen. We hebben bijvoorbeeld 
een elektrische vrachtwagen: deze wagen 
rijdt op onze eigen zonne-energie. Het is een 

forse investering, maar vanuit de gemeente 
Utrecht krijgen we nog geen ontheffi ng om 
hiermee dwars door de stad te rijden.”

Dit is jammer, maar Hermsen hoopt erop 
dat er in de toekomst toch meer faciliteiten 
komen voor elektrische vrachtwagens. “En 
mocht dit niet het geval zijn, wij hebben 
een enorme passie voor duurzaamheid. We 
blijven dus doorgaan waarmee we bezig zijn: 
Logistics with a green drive.”

Fagerhult  Lichtschip 19 | 3991 CP Houten. Info: 06-15586335 & www.fagerhult.nl

“Met de DO-challenge willen we met verschillende partijen uit Houten aan een 
duurzamere omgeving werken”, legt marketingmanager van Fagerhult, Marieke 
van der Helm, uit. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt professionele 
verlichtingssystemen voor de B2B-markt. Bij hun activiteiten ligt voortdurend de 
nadruk op design, functie, fl exibiliteit en energiebesparende oplossingen.

“We bieden voor 99 procent LED-verlichting 
aan. De overstap naar LED-verlichting is heel 
snel gegaan. We dachten in 2020 volledig 
over te stappen, maar eigenlijk hebben we 
dat nu al gedaan.”

Benno Dijkhuis, managing director van Fager-
hult, heeft in het kader van de DO-challenge 
zichzelf als doelstelling opgelegd om duidelijk 
te maken wat verlichting kan doen in het 
kader van de beleving. “Neem bijvoorbeeld 
ziekenhuizen. We proberen met onze verli-
chting zoveel mogelijk het dag- en nach-
tritme aan te houden. Dit is energiezuinig 
én komt ten goede aan de revalidatie van 
ziekhuispatiënten.”

Het bedrijf probeert zoveel mogelijk op 
zelfprogrammering van verlichting aan te 
sturen. “Onze intelligente controls worden 
verbonden met gebouw-beheersingssys-
temen en daardoor kan onder andere de 
schoonmaak fl exibel ingezet worden. Als 
er op een kantoor bijvoorbeeld niemand in 
de ruimte werkt, gaat het licht niet aan.”

Hiermee voorkomt Fagerhult verspilling, 
qua menskracht, maar ook qua energie en 
materialen. “Plat gezegd verkopen we licht, 
maar het is niet ons doel om zoveel mogeli-
jk armaturen te verkopen. We willen voor 
elke behoefte een juiste, energiezuinige 
lichtoplossing bieden.”

Fagerhult: zuinige verlichting
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Gemeente Houten  Onderdoor 25 | 3995 DW Houten. Info: 030 6392 197 & www.houten.nl

Duurzaamheid vanzelfsprekend 
bij gemeente Houten
Doorgaans laat de gemeente Houten van 
zich horen vanuit de politiek, maar aan de 
DO-challenge doet de gemeente mee als het 
‘bedrijf gemeente Houten’. De gemeente 
wil de CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt 
door dienstreizen binnen 2 jaar met 80% 
verlagen. Daarvoor zijn er fi etsen en e-bikes 
beschikbaar, en een aantal dienstauto’s’ die 
100% elektrisch zijn. Gemeentesecretaris 
en algemeen directeur Henny den Bieman: 
“Voor afstanden binnen en rond Houten is 
dat ideaal.” De ligging van het NS-station op 
een steenworp afstand van het gemeentehuis 
is een geluk. “Omdat we zo centraal binnen 
de samenwerkingsregio liggen, wordt ons 
gemeentehuis ook regelmatig gebruikt als 
vergaderlocatie voor regionale vergaderin-
gen. Vanuit Utrecht ben je hier in een paar 
minuten.” 

Nieuwe inkoopcontracten worden zoveel 
mogelijk circulair afgesloten: dat wil zeggen 
dat de leverancier ook zorgt voor hergebruik 
of recycling van de goederen. Dat geldt 
voor de bedrijfsvoering van gemeentelijke 
panden, koffi ebekers worden bijvoorbeeld 
gerecycled tot papieren handdoekjes en 
toiletpapier. Maar ook de werkkleding van 
de buitendienst en betonnen bestratingsma-
teriaal zijn recyclebaar. “De collega’s van het 
duurzaamheidsteam en de afdeling inkoop 
werken nauw samen, en dat werkt. Je ziet 
dat duurzaamheid binnen de hele organi-
satie steeds vanzelfsprekender wordt.” Het 
komende jaar wordt onderzocht hoe het 
gemeentelijke vastgoed, van zwembad tot 
schoolgebouw, stap voor stap verduurzaamd 
kan worden. 

HaakKranen Ontwerpers  Dovenetelhof 35 | Houten. Info: 06-22163966 & www.haakkranen.nl

“Door met andere DO-challenge-deelne-
mers te praten, realiseer je je hoe duurzaam 
je werkt – of nog niet”, zegt Rop Haak van 
HaakKranen Ontwerpers. “Minder materi-
aal- en energiegebruik, afval beperken en 
scheiden, apparatuur alleen om professio-
nele redenen vervangen. Dit is goedkoper, 
maar ook goed voor ons milieu en die van 
volgende generaties. Voor een bureau met 
twee ontwerpers is dat vrij gemakkelijk te 
realiseren, dat beslis je direct.”

Met zijn partner Joke Kranen adviseert hij 
ondernemers en organisaties over hun merk. 
De basis is hun huisstijl, in drukwerk- en on-
line, maar ook op producten, verpakkingen, 
alles dat aan het merk bijdraagt.

“Het bewust-worden zat al in onze ontwer-
popleiding: denk dieper, denk verder, denk 

aan de gevolgen van je ontwerp”. Haak be-
nadrukt hoe mooi hergebruik van materiaal 
is. “Neem bijvoorbeeld onze kantoorinrichting 
met oerdegelijke stalen 70-er jaren-meube-
len. In ons ontwerpwerk adviseren we onze 
opdrachtgevers van papier met FSC-keurmerk 
tot GreenWeb internetproviders voor hun 
online-activiteiten.”

“Daar is wel eens een gesprek voor nodig. 
Goede argumenten leiden meestal tot goede 
keuzes voor de opdrachtgever, de uitstraling, 
de klanten en het milieu. Dit is ons volgende 
businessmodel.” De ontwerpers gaan de 
aankomende tijd positief en actief het gesprek 
aan. Ze willen hun inzet en resultaten én die 
van opdrachtgevers zichtbaar maken.
“Ondernemers en organisaties hebben meer 
te vertellen dan ze denken. Daar willen wij 
graag bij helpen.”

Duurzaam loont
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Kids Lodge BV  Hefbrug 4 | 3991 LB Houten. Info: 06-51259093 & www.kidslodge.nl

Inventum  Kaagschip 25 | 3991 CS Houten. Info: 06-11044014 & www.inventum.com

Kids Lodge:
bewust met 
de natuur
omgaan
In 2009 heeft Louise de Ruiter Kids Lodge 
opgericht: “We zijn een familiecentrum: 
er is hier van alles te doen voor het hele 
gezin, de opvang van kinderen (van 0 
tot 13 jaar) is het voornaamste,” aldus 
De Ruiter. 

Ze wil bij kinderen, ouders en personeel 
bewustzijn creëren van het omgaan met 
de natuur in alle aspecten, energieverbruik 
is daar een klein onderdeel van. En hen 
informeren over hetgeen Kids Lodge al doet 
en gaat doen in de toekomst. Daarom partic-
ipeert ze in het project DO-challenge.

De Ruiter: “We willen kinderen bewust laten 
opgroeien met de aarde” Daarom zijn er bij 
de kinderopvang een moestuin, fruitbomen 
en kippen, zodat ze leren waar hun voedsel 
vandaan komt. Daarnaast maken de kinderen 
tijdens de opvang uitstapjes naar “groene” 
plekken in Houten. Daar staat dan een camper 
met alles wat ze nodig hebben.

Vanwege deze aandacht voor de natuur 
tijdens de opvang kreeg ze het certifi caat 
Groene Kinderopvang van de stichting Groen 
Cement. Een doel van deze stichting is kin-
deren spelenderwijs te leren ontdekken hoe 
ze zelf goed voor de natuur kunnen zorgen.

Met behulp van zonnepanelen wil ze energie 
gaan opwekken. Er komt o.a. een schuur met 
zonnepanelen op het dak. Daarin komen de 
elektrische golfkarren te staan waarmee de 
kinderen worden vervoerd tussen school 
en Kids Lodge. Het is de bedoeling dat de 
energie die in het pand wordt gebruikt, zelf 
wordt opgewekt.

Tijdens de opvang kunnen kinderen zwemles 
krijgen in een zwembad met zoutelektrolyse. 
Daarbij wordt zout i.p.v. chloor gebruikt. Een 
elektrolysepomp haalt zout uit het zwembad 
en maakt natuurlijk chloor, zodat het milieu 
minder belast wordt.

“Wij zijn al 110 jaar van gas af en wij maken producten om energie te besparen, ” 
aldus Rob Verbrugge productmanager warmtepompen bij Inventum in Houten. Daar 
maken ze op basis van elektriciteit vernieuwende en duurzame producten voor het 
verwarmen, ventileren en de levering van warm water. Bijvoorbeeld boilers van 
titanium voor kokendwater kranen (die zijn ongevoelig voor kalk en corrosie) en 
warmtepompen.

Inventum: verwarming zonder gas

Zo’n pomp haalt warme lucht uit de woning, 
recyclet het en levert het terug als verwar-
ming en warm tapwater. Zo’n pomp kan in 
woningen met een Cv-ketel en een ventila-
tiesysteem geplaatst worden. Hij ziet dat op 
vakbeurzen vroeger de aandacht vooral uit-
ging naar gas, maar nu naar warmtepompen.

De warmte die tijdens het productieproces 
in de fabriek vrijkomt wordt hergebruikt en 
het gebouw van Inventum is energiezuinig 
ontworpen. Het beschikt over waterbespa-
rende toiletten, kranen en lichtdetectie; het 
licht gaat aan zodra er iemand binnenkomt en 
dooft vanzelf zodra de ruimte leeg is. Tijdens 
de bouw zijn er zonnepanelen geplaatst. Er 

wordt nu bekeken of het aantal zonnepanelen 
uitgebreid kan worden, evenals het aantal 
elektrische bedrijfsauto’s en laadpalen. In-
ventum doet mee aan Do-Challenge omdat 
de ideeën helemaal aansluiten.

Binnen het bedrijf willen ze nog meer be-
wustzijn creëren voor het gebruik van energie, 
materialen en papier. Zodat er nog meer dan 
ze al doen bespaard kan worden. Bovendien 
kunnen de medewerkers deze kennis ge-
bruiken om ook thuis bewust hiermee om 
te gaan. Verbrugge: “We zijn trots op wat 
we maken, dat zouden we naar buiten toe 
meer moeten laten merken”. 

Louise de Ruiter
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Multiwacht Groep BV  Nieuwe Schaft 9A-1 | 3991 AS Houten. Info: 030-7500320 & www.multiwacht.nl

Leoxx  Ringveste 2 | 3992 DD Houten. Info: 06-54753656 & www.leoxx.nl

Multiwacht Groep BV in Houten is in 2012 
opgericht door Hans Dijkstra en heeft 
veertig personeelsleden. Zij bewaken o.a. 
bedrijventerreinen en winkelcentra, zijn 
aanwezig bij evenementen en regelen 
receptionisten. 

Dijkstra: “Wij willen graag sprongen maken 
in duurzaamheid”. O.a. door deel te nemen 
aan het project Do-challenge. Zijn collega’s en 
hij overwegen een duurzamer bedrijfspand 
te gaan gebruiken door nieuwbouw te be-
trekken. Of als de verhuizing niet doorgaat 
het huidige pand energiezuiniger maken 

door het beter te isoleren en te voorzien 
van zonnepanelen.

Ze bekijken ook of ze elektrische bedrijfsauto’s 
kunnen gaan gebruiken want de wagens rijden 
tijdens de bewaking continu rond. Om zoveel 
mogelijk brandstof te besparen, hebben de 
auto’s een kastje dat het verbruik bijhoudt 
en tips toont om zo zuinig mogelijk te rijden.

Hij wil ook de werkomstandigheden van zijn 
personeel verbeteren door de nachtdien-
sten minder zwaar te maken. Bijvoorbeeld 
met verlichting die daglicht nabootst of door 
voedingsadviezen voor de nacht te geven. 

Om hun veiligheid te verhogen hebben de 
werknemers net een apparaatje met een 
noodknop gekregen waarmee ze direct een 
alarm naar de meldkamer kunnen sturen, 
zonder eerst te hoeven bellen. Dat kastje kan 
ook een val van een beveiliger registreren, in 
zo’n situatie gaat er automatisch een melding 
naar de meldkamer.

Het personeel van Multiwacht let erop dat ze 
de verlichting en monitoren in hun gebouw op 
tijd uitdoen. En als de beveiligers tijdens een 
sleutelronde bij klanten computers aan zien 
staan of de verlichting zien branden dan doen 
ze die uit, want dat bespaart weer energie.

Multiwacht 
streeft naar 
vermindering 
energieverbruik

Leoxx: “Duurzaamheid hoort bij ondernemen”

Wouter Bink, ambassadeur duurzaamheid 
binnen Leoxx, vindt dat duurzaamheid 
vanzelfsprekend bij ondernemen hoort en 
dat het een continu proces is. Hij is er zelf 
al tien jaar mee bezig en vanaf het begin 
deelnemer aan DO-challenge. Hij houdt er 
ook lezingen over. Bink: “Over 15 jaar willen 
we de gehele collectie duurzaam hebben 
ingericht, volledig te recyclen met dezelfde 
kwalitatieve technische eigenschappen”. Bij 
de keuze van een nieuw product kijkt hij naar 
het aantal milieubelastende eigenschappen 
dat het al heeft.

Bij Leoxx hebben ze een streng afvalschei-
dingsbeleid en op kantoor verbruiken de 

medewerkers weinig papier omdat veel digi-
taal geregeld wordt. Vroeger stonden er rijen 
ordners, nu alleen nog maar beeldschermen. 
De levensduur van hun producten willen ze 
verlengen door goede onderhoudsadviezen 
aan hun klanten mee te geven.
Het personeel van Leoxx beperkt het ener-
gieverbruik in hun gebouw zoveel mogelijk. 
Overal hangt ledverlichting en zonnepane-
len voorzien het gehele pand van stroom. 
Daarnaast beperken ze hun reizen door te 
vergaderen via de webcam en schakelen ze 
stapsgewijs over op elektrische bedrijfsauto’s. 
Bink: “Ik verminder het waterverbruik en ’s 
avonds doe ik hier iets eerder het licht uit”.

Leoxx levert vloerbedekking voor de zakelijke markt zoals tapijt(tegels) karpetten, 
giet- en pvc-vloeren, alle soorten behalve hout en steen. Het bedrijf werd in 1985 in 
Den Haag opgericht door de familie Nekeman, sinds 1992 is het gevestigd in Houten 
en staat het onder dagelijkse leiding van Marc Treu. LEOXX was de eerste die haar 
vloerencollectie op kleur rangschikte; voor elke kleur een ander stalenboek. 

V.l.n.r. John Dons, Wouter Bink, 

Anja Nekeman, Miranda Riemers

Hans Dijkstra
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Reinaerde biedt zorg en ondersteuning aan 
mensen met een verstandelijke beperking in 
de provincie Utrecht. In de gemeente Houten 
biedt Reinaerde zorg op zes woonlocaties en 
vijf voor werk en dagbesteding. Manager 
Mijzen: “Uitgangspunt is dat de cliënt zich 
ontwikkelt in de lokale samenleving en 
binnen zijn of haar mogelijkheden hieraan 
een bijdrage levert.” Daarom verwijderen de 
cliënten zwerfvuil in drie Houtense wijken. 
Dat vinden ze nuttig en ze krijgen er veel 
waardering voor. Een andere activiteit is de 
boodschappenservice ‘Graag gedaan’. Vier 
cliënten en een begeleider doen dan bood-
schappen bij Albert Heijn Oude Dorp voor 
mensen die dat moeilijk zelf kunnen doen.
 
In restaurant Het Eetatelier en in Fort Werk aan 
de Korte Uitweg werken onder de vlag van 
Reinaerde ook mensen met een beperking. 
Op deze locaties zijn bijna alle producten op de 

kaart biologisch, het doel is om uiteindelijk al-
leen maar biologische gerechten aan te bieden.
Reinaerde wil bewust maatschappelijk on-
dernemen en doet daarom mee aan DO-chal-
lenge. Een van de acties is dat onderzocht 
gaat worden hoe ze minder energie kunnen 
gaan gebruiken. Bijvoorbeeld door de busjes 
waarmee klanten naar het dagcentrum ko-
men milieuvriendelijker te maken of dezelfde 
vervoermiddelen met anderen te delen.

“We zijn ons ervan bewust dat we een 
maatschappelijke onderneming zijn, dan 
komt verantwoordelijkheid nemen om de 
hoek kijken en hoe we toegevoegde waarde 
kunnen leveren. Zo willen we bij de vrijwilli-
gersactie NLdoet niet meer de ontvangende 
partij zijn, maar wat kunnen wij doen voor 
de samenleving? Het zwerfafval ophalen is 
hieruit ontstaan,” aldus Mijzen.

Theater aan de Slinger  De Slinger 40 | 3995 DE Houten. Info: 06-54340763 & www.aandeslinger.nl

Reinaerde  Draaibrug 3 | 3991 LA Houten. Info: 06-22397729 & www.reinaerde.nl

Ledverlichting in 
Theater aan de Slinger
Theater aan de Slinger vervangt stap voor 
stap zoveel mogelijk conventionele verlichting 
door energiezuinige ledverlichting, zoals in 
de foyer, de kleedkamers en in de kleine 
zaal. Het vervangen van de verlichting in de 
grote zaal is echter niet zo eenvoudig. Niet 
alleen vergt het een enorme investering, 
maar theatergezelschappen zijn er ook nog 
niet klaar voor. “Die hebben altijd een eigen 
verlichtingsplan, maar dat gaat nog uit van 
conventionele verlichting. Eigenlijk zou de 
hele theaterwereld in één keer moeten 
overstappen op een ander soort verlichting, 
zoals de bioscopen tegelijk de stap naar 
digitale projectie hebben genomen” zegt 
directeur Arjen Berendse. Maar dat is inge-
wikkeld omdat de fi nanciering van theaters 
heel anders is geregeld dan bij bioscopen. 
Dit jaar gaat Theater aan de Slinger in elk 

geval de doekverlichting vervangen door 
ledverlichting.

Door het gebruik van zuinige verlichting 
bespaart het theater energie, dus de inves-
teringen in verlichting verdienen zichzelf 
op termijn weer terug. In het kader van 
de DO-challenge wordt ook onderzocht of 
de verwarming van het gebouw anders 
afgesteld kan worden. Nu wordt de temper-
atuur centraal geregeld, maar het is in het 
weekend bijvoorbeeld helemaal niet nodig 
om de klaslokalen naast het theater te ver-
warmen. Ook gaat het theater nog voor de 
zomer het Green Key certifi caat aanvragen, 
een keurmerk voor maatschappelijk verant-
woord ondernemen en duurzaamheid. www.
theateraandeslinger.nl

Reinaerde: “Wat kunnen wij doen 
voor de samenleving?”

Flip Mijzen in het midden
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Uytewaal catering  Prins Bernardweg 1b | 3991 DE Houten. Info: 06-29042590 & www.uytewaalcatering.nl

van Houten & Co  Onderdoor 160 | 3995 DX Houten. Info: 06-51293542 & www.vanhoutenenco.nl

Duurzame werkplek voor Uytewaal Catering

Uytewaal Catering is een snelgroeiend cate-
ringbedrijf dat iedere dag veel bedrijven en 
bedrijfsrestaurants voorziet van luxe lunches 
en maaltijden. Daarnaast verzorgt Uytewaal 
buffetten, recepties, openingen en alle vor-
men van catering waar de klant om vraag. 
Bij het bedrijf is het duurzaam denken en 
werken geïntegreerd in de dagelijkse prak-
tijk. Eigenaar André Uytewaal: “Recyclebare 
verpakkingen, afval scheiden, terugdringen 
van energieverbruik en een elektrisch wa-
genpark zijn daar een paar voorbeelden van. 
Daarnaast werken we zo veel mogelijk met 
lokale ondernemers streekproducten.”

De zaken gaan goed en het bedrijf profi teert 
mee van de zakelijke groei binnen de regio 
Utrecht. Het bedrijf groeit letterlijk uit zijn 
voegen en onderzoekt welke stappen geno-
men kunnen worden om de vele aanvragen 
te kunnen blijven verwerken. Een optie is 

verbouwen of nieuwbouw, de ideale kans 
om duurzaam te bouwen waarbij respect 
voor mens en milieu voorop staat. Daarbij 
staan de 4 P’s van de DO-challenge cen-
traal: Planet (milieu), People (mens-vrien-
delijkheid), Profi t (bedrijfsmatig) en Passion 
(identiteit). Gedacht wordt onder andere aan 
het zelf opwekken van energie, inzet van 
slimme boilers en een prettige en veilige 

werkplek creëren voor de inmiddels ruim 
30 medewerkers. Uiteraard wordt tijdens 
deze ver- of nieuwbouw samen met lokale 
ondernemers gewerkt. Met de eventuele 
komst van een nieuw pand of verbouwing 
van het huidige pand kan Uytewaal Catering 
zich verder ontwikkelen en een nog grotere 
groei doormaken. 

Een duurzame samenleving, waarin iedere 
inwoner van Houten actief mee kan bli-
jven doen. Dat is de doelstelling van ‘Van 
Houten&Co’. Directeur Willy Lageveen: 
“Iedereen hoort erbij. Ook als je kwets-
baar bent is het belangrijk dat je toch deel 
blijft uitmaken van het sociale leven.” Bij 
de meeste bedrijven wordt de productie in 
cijfers uitgedrukt, maar hoe meet je hoeveel 
een welzijnsorganisatie de samenleving 
oplevert? ‘Van Houten&Co’ wil dat tijdens 
de DO-challenge gaan onderzoeken door 
deelnemers vragen te stellen als: wat is 
er gebeurd nadat je door je huisarts bent 
doorverwezen naar een consulent Welzi-
jn? De antwoorden worden daarna zoveel 
mogelijk in cijfers vertaald. “Het wordt een 
interessante zoektocht.”

Daarnaast wil Van Houten&Co onderzoeken of 
er een betere methode is om de tevredenheid 
van de medewerkers te meten, maar vooral 
ook die van de vrijwilligers, en op welke 
manier de vrijwilligers duurzaam betrokken 
kunnen blijven bij de organisatie. Miranda 
Schaap, HR-adviseur: “Onze 40 vaste medew-
erkers en 650 vrijwilligers zijn het kapitaal van 
onze organisatie.” ‘Van Houten&Co’ vindt het 
inspirerend om in de DO-challenge kennis te 
maken met andere Houtense bedrijven waar 
de organisatie niet direct een band mee 
heeft. Het is een aanvulling op het bestaande 
netwerk en een mogelijkheid om nieuwe 
ideeën op te doen. Meedoen aan de DO-chal-
lenge betekent ook dat de publiciteit vaker 
gezocht zal worden. “We willen meer naar 
buiten brengen wat hier allemaal gebeurt.”

Van Houten&Co: hoe vertaal je 
welzijn in cijfers?
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VIAC Houten  De Bouw 131 | 3991 SZ Houten. Info: 06-30380072 & www.viac.nl

Van Wijk Fruitbedrijf  Beusichemseweg 134a | 3997 ML ‘t Goy. Info: 06-14124123 & www.vanwijkfruit.nl

VIAC laat werknemers
participeren

Directeur Paul Vink voert duurzaamheid niet 
alleen door in de huisvesting, maar ook in 
het personeelsbeleid. “Wij hebben een laag 
ziekteverzuim. Dat komt doordat we de wer-
komgeving en de mogelijkheden voor studie 
en doorgroeien belangrijk vinden. We vinden 
het belangrijk dat werknemers genoeg tijd 
met hun gezin kunnen doorbrengen. En dat ze 
zich bijvoorbeeld bij een lerarenstaking niet 
ziek hoeven te melden om thuis te kunnen 
blijven, maar dat ze thuis kunnen werken.” 
Vink wil echter meer voor zijn personeel. VIAC 

heeft geen typische bedrijfsstructuur met 
managers en afdelingshoofden. Vink laat in 
het kader van de DO-challenge onderzoeken 
hoe zijn werknemers nog meer betrokken 
kunnen worden bij het bedrijf. Op dit moment 
wordt onderzocht welke vorm van participatie 
mogelijk is. Een groot landelijk ingenieurs-
bureau dient daarbij als voorbeeld. “Op die 
manier stimuleren we het ondernemerschap 
van het personeel en springen we in op de 
veranderende arbeidsmarkt.” 

VIAC helpt als ingenieursbedrijf om woongebouwen met technische oplossingen 
energiezuiniger te maken. Door mee te doen aan de DO-challenge kijkt het bedrijf 
ook kritisch naar de duurzaamheid van zijn eigen huisvesting. Een energiezuinige 
warmtepomp zorgt in het pand voor de temperatuur. Door de warmte-koudeopslag 
van de pomp de komende tijd te monitoren wil VIAC de pomp zo effi ciënt mogelijk 
laten werken.

Fruitteler Van Wijk koploper in verduurzaming
Van Wijk Fruit is een fruit-, koel en sort-
eerbedrijf en binnen de fruitteelt koploper 
in verduurzaming. “Die positie willen we 
behouden”, zegt Anton van Wijk. 

Samen met zijn zoons Nico en Wilbert denkt 
hij continu na over besparingen. “Een vracht-
wagen met appels en peren? Die laden we 
vol. We rijden niet met halfl ege wagens 
door Nederland.”

De verduurzaming is terug te zien aan het 
certifi caat Milieukeur. “We waren één van 
de eerste bedrijven die acht jaar geleden 
dit certifi caat kreeg”, legt zoon Nico uit. 
“Nu is het een hot item binnen de branche. 
Het belangrijkste is dat de motivatie van 
binnenuit komt. Bij ons is dat zo. We gaan 
bewust om met alle energie die we gebruiken 
én opwekken.”

Nico doelt op de ruim 1550 zonnepanelen die 
het bedrijf vorig jaar heeft aangelegd. “Dat is 
een investering geweest”, zegt Wilbert. “Maar 

de hoeveelheid energie die dat oplevert, 
is te vergelijken met het verbruik van 135 
huishoudens. Daarbij worden de kantoren, 
kantine en werkplaats verwarmd door de 
afvalwarmte van de koelinstallaties.”

Vader Anton betreurt dat fruittelers een 
slechte naam hebben op milieugebied. “Als 
één bedrijf slecht in het nieuws komt, besmet 
dat de gehele sector.”

De zoons van Anton beamen dit. “Maar er 
zit veel meer achter. Nederland heeft de 
strengste regelgeving van Europa. Wij rekenen 
dat tot in detail door.”

Ook de aankomende jaren blijft het trio dit 
doen. “We zijn vooruitstrevend en willen 
koploper blijven qua duurzaamheid. Daarom 
doen we ook mee met de DO-challenge. 
De motivatie zit bij ons in het bloed.”


