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Duurzaam ondernemen

Duurzame 
economische 

ontwikkeling is 
van groot belang voor de 

regio met het oog op de langere ter-
mijn. Daarom stelt uw Kamer alles in 
het werk om bedrijven bewust te maken 
van het belang van duurzaam onderne-
merschap. Met dat doel voor ogen werd 
in 2010 opnieuw werk gemaakt van de 
energie-investeringsregeling ‘Bespaar 
en Verdien!’. Voor de C2C Community en 
het concept ‘Broodje Cradle-to-Cradle’ 
organiseerde de Kamer weer uiteen-
lopende bijeenkomsten.

Met de juiste energiebesparende maatregelen 
kunnen ondernemers flink bezuinigen op hun ener-
giekosten. Het levert dus iets op, maar het vergt 
ook een investering. Om ondernemers over de 
streep te trekken, hebben Kamer van Koophandel 
Limburg en de Provincie Limburg een fonds van 
1,85 miljoen euro ter beschikking gesteld onder 
de noemer ‘Bespaar en Verdien!’. Ondernemers 
konden een voucher aanvragen die de kosten van 
een energie scan en een deel van de investeringen 
in energie besparende maatregelen vergoedt.  
De regeling werkt met vouchers van € 1.000,-,  
€ 2.500,- en € 5.000,-. 

Besparen op de lange termi jn 
De geslaagde energie-investeringsregeling vond in 
2010 gretig aftrek onder de Limburgse onder-
nemers. Aan het eind van het jaar hadden ruim 
700 ondernemingen een voucher aangevraagd 
en waren er al 160 uitbetaald. De deelnemers 
zijn erg enthousiast. Niet verwonderlijk, want veel 
maatregelen verdienen zich snel terug. Zo zegt 
Thom Leerschool van Multicopy in Maastricht: 
“De besparingsmogelijkheid zat hem vooral in de 
verlichting. We hebben nu geïnvesteerd in hoog-
frequente tl-verlichting. Die is de helft zuiniger dan 
traditionele tl-verlichting. De totale investering – 
inclusief energiescan – bedroeg € 2.711,-. Dankzij 
de subsidie van ‘Bespaar en Verdien!’ werd dit 
bedrag teruggebracht tot € 1.250,-. Daarnaast  
besparen we nu zo’n € 600,- per jaar aan elek- 
 

 
triciteit.” Mooi is dat de regeling ook op lange 
termijn doorwerkt. Alle deelnemers hebben een 
energiescan met meerdere aanbevelingen ont-
vangen. In de toekomst kunnen zij dus nog meer 
energie besparen. De bedrijven die een voucher 
hebben aangevraagd, komen uit heel Limburg en 
zijn verspreid over alle sectoren. Driekwart van 
de bedrijven investeert onder meer in verlichting, 
verwarming en isolatie. Daarnaast wordt geïnves-
teerd in zonnecollectoren, perslucht en rest-
warmteterugwinning.

Broodje Cradle -to -Cradle
Elke derde vrijdag van de maand organiseert de 
Kamer de interactieve lunchbijeenkomst ‘Broodje 
Cradle-to-Cradle’. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld 
om ondernemers te informeren en enthousias-
meren voor de toepassingsmogelijkheden van 
Cradle-to-Cradle. In 2010 serveerde de Kamer 
in samenwerking met een C2C-gecertificeerde 
consultant van Tebodin acht ‘broodjes’. Verder 
heeft er een verdiepingsslag plaatsgevonden in 
2010: in opdracht van de Kamer heeft Tebodin 
een stappenplan opgesteld, waarmee de onderne-
mer zelf gemakkelijk een nulmeting kan maken en 
kan zien wat hij moet doen om C2C te worden. Op 
15 december heeft een bijeenkomst plaatsgevon-
den om te laten zien hoe de methodische aanpak 
een ondernemer na de nulmeting verder helpt van 
ambitie naar realisatie. In 2011 staan nog twee 
bijeenkomsten op het programma. 

C2C Community
Veel organisaties voelen zich aangetrokken tot de 
duurzaamheidfilosofie Cradle-to-Cradle. Met name 
in Noord-Limburg wint de filosofie aan terrein en 
wordt ze door zowel overheid als bedrijfsleven 
en onderwijs omarmd. Al deze partijen hebben 
zich verenigd in de C2C Community. In 2010 
telde de C2C Community 268 leden; een groei 
van 10% ten opzichte van 2009. Zij waren allen 
van harte welkom op de bijeenkomsten die elke 
derde donderdag van de maand werden georga-
niseerd rondom C2C-gerelateerde onderwerpen, 
zoals ‘duurzaam inkopen’, ‘Klavertje 4’ en ‘Ecostijl 
Thorn’.

De mens kan niet zonder groen

John Custers levert met zijn bedrijf Custers in Groen 
plant- en potcombinaties voor woningen, kantoren  
en andere werkplekken. Sinds 2010 doet hij dat  
volgens het C2C-principe. Met dank aan de Kamer  
van Koophandel. “Steeds meer bedrijven weten mij 
tegenwoordig te vinden.”

Vaak vormen de standaard bakken met even standaard planten of 
boompjes de sluitpost van een kantoorinrichting. De boel een beetje 
opfleuren mag niet te veel kosten. Maar John Custers ziet langzaam 
een kentering. “De aandacht voor duurzaamheid maakt dat bedrijven 
en instellingen kritischer kijken naar de werkomstandigheden voor 
hun mensen. De luchtkwaliteit in gebouwen is vaak slecht, de venti-
latie niet afdoende en er zweven gassen en bacteriën rond waarvan 
mensen ziek kunnen worden. Door een uitgekiend gebruik van groen 
in de juiste omvang en op de juiste plekken wordt de lucht op na-
tuurlijke wijze gezuiverd. Mensen zijn minder vaak ziek en bovendien 
productiever. Verder is er de psychologische factor. In een groene 
omgeving voelen mensen zich beter.” 

Passie
Planten zijn de passie van John. In 1990 nam hij de bloemen- en 
plantenzaak van zijn ouders over. Al snel groeide de zaak uit zijn 
jasje waarna John Custers in Weert in 1997 een nieuw tuincentrum 
opende. Hoewel de zaken voorspoedig liepen, besloot John het be-
drijf uiteindelijk te verkopen om zich helemaal te gaan toeleggen op 
de ‘groene’ inrichting van woningen en bedrijven. De opkomst van de 
cradle-to-cradle-beweging zette de zaak echter opnieuw op zijn kop. 
“Met dank aan de Kamer van Koophandel”, lacht John Custers.  
“Via de Kamer belandde ik bij een lezing over cradle-to-cradle en ik 
was meteen verkocht. Ik heb me aangesloten bij de zogeheten  
C2C Community, waar ondernemers en deskundigen informatie 
en ideeën over duurzaamheid en het hergebruik van materialen 
uitwisselen. Dat heeft me echt aan het denken gezet. Het werd me 
ook duidelijk dat er nog veel kan worden verbeterd op het gebied 
van duurzaamheid.” Hoezo, wat is er niet duurzaam aan planten? 
“Potgrond bijvoorbeeld. Die wordt van ver aangevoerd en is soms 
ook nog eens onverantwoord afgegraven. Hydrocultuur werkt 
met kleikorrels, een goed alternatief. En dan de plantenbakken. 
Vaak afkomstig uit het verre oosten en ook nog eens gemaakt van 
composietmaterialen, en dus bijna niet te hergebruiken. Samen met 
EuroCeramic hebben we een bak ontwikkeld die van klei is gemaakt. 
Dit wordt de eerste C2C-gecertificeerde plantenbak! Ook bakken 
gemaakt van gerecycled aluminium van de firma Usit Design zijn 
een prima optie. Nu leveren we dus prachtige designplantenbakken, 
compleet volgens het C2C-principe.”

Inspirerend
Volgens John zou hij in zijn eentje nooit zover zijn gekomen. “Er moet 
een partij zijn die kennis en kunde bij elkaar brengt. In dit geval is 
dat de KvK die zorgt voor structuur, een ruimte om te vergaderen 
en een groot netwerk. Die ook de link is naar grote ondernemingen 
en instanties, zoals de Provincie Limburg, onderwijsinstellingen, 
Océ, Rockwool, DSM en Sabic. Samen bedenken we in de werkgroep 
oplossingen en nieuwe toepassingen. Elke deelnemer heeft zijn 
eigen expertise en specialiteit. Bijzonder inspirerend. En het is ook 
goed voor mijn bedrijf. Want ik wil graag bijdragen aan een beter en 
duurzaam milieu, maar uiteraard vind ik het ook prettig als ik via de 
netwerken nieuwe klanten binnenhaal!”
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