
 
   
 

 
 

Duurzaamheidskring Nissewaard 
#DZKN 

 
Datum:    Woensdag 5 april 08:00 – 10:00 uur 
Locatie:  Carlton Oasis Hotel, Curieweg 1, Spijkenisse 
 
Aanwezigen:  Gerard de Haan (voorzitter), Nassar Abdalla (Dekker Elektro), Boyd Bartels (samen 

meer waarde), Ad Bevaart (AH Toldam), Bianca Dekens-Schouten (gemeente 
Nissewaard), Michael Dubelaar (NedPower SWH), Annemarie Eichhorn (Carlton 
Oasis Hotel), Nel van `t Hof (HofTechniek), Kees Klok (Vis BV), Hendry Klooster 
(Enerless), Miranda Knuisting Neven (samen meer waarde), Dorothé Lesaunier 
(Rabobank VPR), Maurice van der Meer (WoonWijzerWinkel), Christel Mourik 
(gemeente Nissewaard), Stefan Romijn (Stimular), Jochem Smit (gemeente 
Nissewaard), Cees Vingerling (Vingerling & Partners), Koos Wennekes (SGS 
Nederland), Monique van Breda (notulist) 

 
Verslag bijeenkomst 
 

Opening door kringvoorzitter Gerard de Haan 
 
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. 
Zoals de kringleden gewend zijn trapt de voorzitter af met 
actualiteiten over duurzaamheid.  
 
In de Haagse Schilderswijk loopt er een initiatief om bewoners 
vertrouwd te maken met het begrip duurzaamheid. 
www.duurzaamdenhaag.nl. 
 
Er is een Nationale Groene Kadobon te koop. Deze kun je besteden 
bij tal van duurzame webwinkels. www.nationalegroenekadobon.nl  

 
Op www.duurzaamnieuws.nl staan tal van nieuwsfeiten. De voorzitter pikt er een aantal uit:  
“Duurzaamheid gaat (gelukkig) al lang niet meer alleen over de vervuiling van ons milieu, maar ook 
over kinderarbeid, verantwoordelijkheid in keten, schaarser wordende grondstoffen, diversiteit & 
arbeidsparticipatie, innovatie en integriteit. Zo leggen bedrijven al de nadruk op het belang van de 
ethiek in de bedrijfsvoering en gaan ze met klanten in gesprek over de ethische kant van de 
bedrijfsvoering; bijvoorbeeld de impact op het ecologische systeem.  
 
Hoe vaak stellen wij ons de vraag: wat voeg ik met mijn talenten toe aan de samenleving? En als we 
dat doen, bespreek je dat dan ook met je collega’s of je leidinggevende? Meer en meer organisaties 
raken er van overtuigd dat talentontwikkeling het succes van de toekomst is. Maar hoe zit het met de 
ontwikkeling van onze morele/ethisch vaardigheden? Talenten kunnen we goed of slecht inzetten. 
 
Meesterschap was volgens Socrates ook kennis en inzicht in wat juist handelen is, het vermogen te 
onderscheiden wat tot welzijn en geluk leidt. Ofwel morele vaardigheden. Deze morele vaardigheid 
komen we echter nog vrij weinig tegen bij competentie- en talentmanagement. Ik ben er van overtuigd 
dat willen we echt evolueren naar een duurzame samenleving en duurzame arbeidsorganisaties, dan 
moeten we de morele vaardigheid oppakken en ontwikkelen, aldus Tom Elkeleder op de site van 
www.expeditieduurzaam.nl “ 
 
 

“Duurzaam is een zaak van een  
lange adem en een groot geloof” 

http://www.duurzaamdenhaag.nl/
http://www.nationalegroenekadobon.nl/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.expeditieduurzaam.nl/


 
   
 

 
 
Ook deze keer zijn er weer nieuwe gezichten aan tafel, dus voordat het programma vervolgd wordt 
krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen.  
 

 
Invelox: zo waait de wind op Halfweg 
 

Michael Dubelaar van NedPower SWH geeft een 
presentatie over de Invelox. De Invelox is een windturbine 
die op een bedrijfsdak geplaatst kan worden. Dit 
innovatieve idee wordt voor het eerst in Europa ontwikkeld 
en het bedrijventerrein Halfweg heeft de primeur. De 
Invelox is geplaatst en wordt op dit moment getest om 
stabiele resultaten te kunnen behalen.  
 
“We hebben nog weinig ervaring met opwekken van 
energie middels windmolens op daken. Althans, in deze 
omvang,” zegt Michael Dubelaar, “met een installatie als 
deze heb je serieus rekening te houden met diverse 

invloeden, welke voor zonnepanelen bijvoorbeeld niet gelden. Daarvoor doen we heel veel 
verschillende metingen; op windopbrengst, maar ook op trillingen en geluidsoverlast.  
 
Tot op heden is het allemaal erg hoopgevend, we kijken ook uit naar de volgende fase.”  
 
Al met al een prachtig project over innovatie in duurzaamheid in de Nissewaard. In de volgende kring 
zal Michael wederom een update verzorgen. 
 
 

“Duurzame energie opwekken, 
zonder subsidie!” 

 
 
Duurzaamheidskring in beeld 
 

In opdracht van de gemeente Nissewaard is een film 
gemaakt over de Duurzaamheidskring en over hoe het 
thema in de gemeente wordt ingevuld. Na het bekijken van 
de film licht Wethouder Mourik het een en ander toe: “Je 
staat er soms versteld van als je weet wat er in de 
Nissewaard allemaal al gedaan wordt op het gebied van 
Duurzaamheid.  
 
We hebben een aantal ondernemers aan het woord 
gelaten, maar zij weten zich in goed gezelschap. Er zijn 
namelijk een hoop initiatieven, waaronder de kring waar we 
nu zijn.  

 
Met deze film willen daar wat aandacht aan geven. Want heel veel goede dingen blijven helaas nog 
weleens onderbelicht, terwijl de mooie verhalen wel vaak inspirerend werken. Laten we elkaar dat dan 
ook vertellen.” 
 
Om de film in te zien klik hier 
 
 

“Wilt u ook verduurzamen?  
Doe mee met de duurzaamheidskring!” 

http://www.bizhm.nl/docs/dzkn/Duurzaam%20Nissewaard%20v1.mp4


 
   
 

 
 
Haalbaarheidsonderzoek Collectief Energie Opwekken 
 

“Het dakoppervlak op dit bedrijventerrein is enorm, 
kunnen we daar nou niet wat mee?”  
 
Die vraag werd in een eerdere kring-bijeenkomst gesteld 
door Rob Gijzel van SGS. En die vraag werd ondersteund 
door Frederik Reimers, die grote kansen ziet op het 
parkeerterrein van het Carlton Oasis Hotel: “Daar moet 
toch meer mee te doen zijn?”  
 
Maar bezint eer gij begint, zo zegt het spreekwoord. Dus 
onderzoek is gewenst. Naar het aantal meters, de 
benodigde energie, de mogelijkheden in infrastructuur, de 
regelgeving en…de kosten en baten. 

 
Jochem Smit vertelt over het voorgenomen onderzoek ‘haalbaarheid collectief energie opwekken 
Halfweg-Molenwatering’, dat plaatsvindt plaats in opdracht van de gemeente Nissewaard, de provincie 
Zuid-Holland en de BIZ Halfweg & Molenwatering: “Maatregelen, zoals collectieve energieopwekking, 
zorgen voor een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein. Deze maatregelen kunnen vaak 
efficiënter worden uitgevoerd als bedrijven samenwerken. Het onderzoek start officieel vandaag, op 5 
april 2017 en we hopen na de zomer resultaten te hebben. Dus in de volgende kring weten we meer.” 
 
 

“Duurzaam ondernemen met elkaar loont!” 
 
 

Hendry Klooster geeft vervolgens een update over de 
BespaarCase Nissewaard.  
De opgedane kennis kunnen uitstekend worden 
meegenomen in het voorgenomen onderzoek 
‘haalbaarheid collectief energie opwekken Halfweg-
Molenwatering’.  
 
Daarnaast licht hij het principe van de BespaarCase toe. 
Dit is toegankelijk voor elke ondernemer, waarop Ad 
Bevaart reageerde: “Ik wil eigenlijk wel aanhaken. We 
hebben in onze winkels enorm veel stroomverbruikers, ik 
wil weleens weten waar onze mogelijkheden liggen.”  
 

BespaarCase Nissewaard is toegankelijk voor elke ondernemer in de Nissewaard, bedrijfsomvang is 
daarbij geen ‘showstopper’. “Op dit moment verbruikt iedereen energie, slechts een paar van ons zijn 
nu al energieneutraal bezig,” zegt Hendry Klooster. “De BespaarCase biedt inzicht, waarop een ieder 
z’n eigen vervolgstappen kan bepalen. En dat werkt. Alle 29 Nissewaardse deelnemers hebben hun 
initiële investering binnen het jaar terug verdiend. Dat loont de moeite!” 
 
Voor meer informatie over de BespaarCase of een vrijblijvend energieadvies kunt u contact opnemen 
met Hendry Klooster via 085-8771115 of info@bespaarcase.nl  
 
Om de presentatie in te zien klik hier 
 
 

“De meeste duurzame energie … 
is de energie die we niet gebruiken” 

 
 

mailto:info@bespaarcase.nl
http://www.bizhm.nl/docs/dzkn/DuurzaamheidskringNissewaard_PresentatieBespaarCase_05042017.pdf


 
   
 

 
 
Klimaatneutraal 
 

Stefan Romijn van de Stichting Stimular 
geeft een presentatie over Klimaat Neutraal.  
Hij stelt de open vraag: “Werkt de gemeente 
al aan een visie over een aardgasloze 
toekomst?” Jochem Smit antwoordt dat er 
op dit moment aan een visie gewerkt wordt 
gezamenlijk met alle gemeentes op Voorne-
Putten. En dat input daarop van harte 
welkom is. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Groene stroom of sjoemelstroom:  
hoe zit dat?” 

 
 
Om de presentatie in te zien klik hier  
 
 
Rondje duurzaamheid 

• Dorothé Lesaunier vertelt over de Economy challenge van de Rabobank. Op 18 mei 2017 is 
er een bijeenkomst in de Miele Fabriek in Vianen. Deze challenge duurt een jaar en heeft als 
doel het verbinden van ondernemers. Geïnteresseerde kringleden, maar uiteraard ook andere 
ondernemers uit de Nissewaard zijn van harte welkom. 

• Michael Dubelaar vertelt over de MVO-activiteiten van Reikon, het moederbedrijf van 
NedPower SWH. Het was hem opgevallen dat er verschillende ondernemers in zijn omgeving 
zijn die toch best veel doen op dat gebied. Zou dat eens op de agenda kunnen? 

• Boyd Bartels vertelt dat er morgen een bijeenkomst is over uw geluk, de gelukkige regio en 
mobiliteitsgeluk. Deze wordt onder andere georganiseerd door Cees Vingerling.  

• Wethouder Mourik wijst op het bestaan van het duurzame congrescentrum op de Landtong. 
Deze is gebouwd vanuit een duurzame insteek en alleen daarom al de moeite van een 
bezoek waard. 

• Kees Klok vraagt aandacht voor boerenentuinders.nl in Zuidland. Een commissie die pleit voor 
de land- en tuinbouw op Voorne Putten. De insteek van Arnout den Ouden is dat elke zich 
moet inspannen om zijn omgeving te laten zien wat hij doet. Zodoende heeft hij ook 
deelgenomen aan de film over Duurzaamheid in Nissewaard. 
 

Afsluiting 
De voorzitter bedankt een ieder voor hun aanwezigheid en vraagt na te denken over leuke, duurzame 
onderwerpen die op de volgende bijeenkomst besproken kunnen worden. Diverse ideeën worden al 
genoemd. Daarnaast staat de kring open voor verbreding, dus nieuwe deelnemers zijn zeer welkom 
om aan te sluiten. Het staat de kringleden vrij om relaties uit deze regio uit te nodigen om mee te 
gaan. Hierna sluit de voorzitter de bijeenkomst om 10.00 uur.  

http://www.bizhm.nl/docs/dzkn/Presentatie%20klimaatneutraal.pdf
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