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Welkom 
 
Beste lezer, 
 
Wat gaat het snel! Het laatste Nederland CO2 Neutraal event van 2016 zit er weer op. Sinterklaas is 
geweest en kerstmis staat om de hoek, de tijd vliegt voorbij. Op 1 december zijn jullie getuige geweest 
van de allereerste Nederland CO2 Neutraal Ledenspecial! Op deze dag zijn de werkgroepen allen 
gezamenlijk aan de slag gegaan met een duurzame stellingen en het opstellen van een 
maatregelenlijst. We hopen dat je ook deze keer weer nieuwe inspiratie hebt opgedaan over CO2-
reductie.  
 
Op naar weer mooie bijeenkomsten van Nederland CO2 Neutraal in 2017. 
 
Groetjes, 
 
Demi van der Wagen 
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Standhouders 
 
Het Low Car Diet  
Het Low Car Diet is de grootste mobiliteitswedstrijd van 
Nederland. Met al meer dan duizenden deelnemers van 
honderden bedrijven heeft het Low Car Diet-team alle 
expertise op zak om de bedrijfsmobiliteit van iedere 
organisatie te verduurzamen. Het Low Car Diet geeft je informatie over duurzame 
mobiliteit, gedragsverandering en de opties voor jouw bedrijf!  
 

Electric Motorcycles Nederland  
Electric Motorcycles Nederland is een onderneming die zich volledig 
heeft toegelegd op de promotie en verkoop van elektrische motorfietsen 
in Nederland. De voordelen van een elektrische motorfiets zijn: een 
hoog koppel, duurzaam, milieubewust, weinig onderhoud, lage 
maandelijkse kosten (wegenbelasting en BPM vrij) en diverse fiscale 
voordelen.  
 

Van Poelgeest BMW i3 
Het BMW i mobiliteitsconcept maakt 100% elektrisch rijden in de 
dagelijkse praktijk mogelijk. Zodanig, dat u niet alleen tijdens, maar ook 
vóór en na de rit enthousiast blijft. Ontdek de BMW i3 bij Van Poelgeest! 
 

Flo Fleet  
Finally, there's an app that lets you compare who's the better car driver. 
Flo is al langer een interessante app voor automobilisten om meer 
inzicht te krijgen in hun manier van rijden. Maar sinds kort is hier een 
competitief element aan toegevoegd met een Flo update, zodat je voor 
eens en altijd kunt bepalen wie van jou en je vrienden de beste 
automobilist is. Zo kun je continu zien wie er aan kop gaat als het op zuinig en groen 
rijden aankomt. 
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HansaGreenTour 
De Stichting Hansa Green Tour is opgericht in 2010 om de 
bewustwording te stimuleren van in de Hanze regio in 
noordelijk Europa reeds aanwezige en beschikbare kennis ten 
aanzien van duurzame producten en duurzame technologie. 
Om te leren van 'best practises' in die steden en regio's die 
vooroplopen op het gebied van duurzaamheid.  
 

Adviseurs 3.0   
Weg met alle stoffige, dikke handboeken en saaie adviseurs in pak. 
Adviseurs 3.0 denkt dat de adviesbranche op het gebied van alle 
kwaliteit-, milieu-, en veiligheidssystemen anders kan! Voor alle 
systemen hebben ze een enthousiaste en praktijkgerichte adviseur 
in huis. Voor organisaties met meerdere systemen zorgen ze voor 
een goede integratie en aansluiting op de processen. Het resultaat 
is een overzichtelijk handboek dat aansluit op uw organisatie.  
 

Stichting Work With Nature  
Stichting Work with Nature zet zich in voor het behoud van 
regenwoud in Costa Rica. Ze willen de natuur voor de volgende 
generaties behouden door het natuurgebied te beschermen. De 
tijd dat het je kostte om dit te lezen zijn al weer enkele hectaren 
gekapt. In de komende tien jaar gaat Stichting Work With Nature 
2.000 hectare regenwoud beschermen in Costa Rica. En daarbij 
kunnen ze jouw hulp goed gebruiken! 
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De duurzame stellingen 
Op 1 december hebben de vaste leden zich samen met onze dagvoorzitter Thijs 
bezig gehouden met een aantal relevante duurzame stellingen. Door middel van 
groene en rode bordjes werd ‘eens’ of ‘oneens’ aangegeven. Er hebben 
verschillende interessante discussies plaatsgevonden én er werden sterke 
argumenten genoemd.  
 
De volgende stellingen zijn besproken:  
 
1. Het gedrag van medewerkers is de belangrijkste factor voor het succes van de 
CO2-reductiemaatregelen; 
 
2. CO2-reductie geeft versnelling aan innovatie binnen het bedrijfsleven; 
 
3. Het energielabel van auto’s is belangrijker dan de CO2 uitstoot per k/m; 
 
4. Duurzaam opgewekte energie is duurder dan grijze/fossiele energie; 
 
5. Het bedrijfsleven heeft de overheid niet meer nodig om de CO2-reductie te 
versnellen; 
 
6. Er moet een CO2 TAX ingevoerd worden.  
 
 

De maatregelenlijst  
Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met het samenstellen van een CO2-reductie 
maatregelenlijst op het gebied van Gas & Elektra, Wagenpark en Bedrijfsmiddelen.  
Na goede input is er een mooie lijst samengesteld die zo snel mogelijk online wordt 
gezet!  
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Bernice Notenboom 
Bernice Notenboom is een Nederlands klimaatjournaliste, 
beroepsavonturierster en klimaatactiviste. Ze is met name bekend geworden 
door de televisieserie Klimaatjagers, die is uitgezonden door de VPRO en door 
Canvas. In 2008 skiede Bernice als eerst Nederlandse naar de Zuidpool na een 
route van bijna duizend kilometer. In 2009 stond ze als tweede Nederlandse op 
de top van de Mount Everest. 
 
Op 1 december deed ze tijdens Nederland CO2 Neutraal een wake up-call. Bernice 
hield een uur lang de aandacht van ons publiek vast door de keiharde feiten omtrent 
klimaatverandering te delen. Enkele uren daarvoor zat Bernice nog in het koude 
Antarctica om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Dit zorgde voor nieuwe 
ervaringen, harde feiten en schokkende beelden tijdens haar presentatie. Door 
gebruik te maken van grafieken, foto’s en opnamen heeft Bernice haar dagelijkse 
bezigheden laten zien. Door de smeltende ijsvlakten op zowel de Noordpool als 
Antarctica wordt het milieu flink aangetast. Hierin speelt de CO2-uitstoot een grote 
rol. Na de presentatie van Bernice stond er al een taxi klaar om haar naar De Wereld 
Draait Door te brengen, zodat zij haar verhaal aan de rest van Nederland kon 
vertellen.  
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Foto’s 1 december 2016 
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