
Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen neemt deel aan de Bosche Energie Coalitie 
 
Bosche Energie Coalitie: 
De Bossche Energiecoalitie (B.E.C) bestaat uit een groep van ruim 50 bedrijven, overheidsorganisaties 
en onderwijsinstellingen die zich hard maken voor een duurzame economie. Zij voeren 
energiebesparende maatregelen uit en wekken duurzame energie op. Het BEC wil grote stappen 
zetten door samenwerking. En het BEC wil samen een proeftuin zijn voor duurzame innovaties. De 
projectontwikkelaar van het BEC ondersteunt de deelnemers met deskundigheid en bij het 
ontwikkelen van projecten. Jaarlijks zijn er diverse themabijeenkomsten en een BEC-congres waar de 
inspanningen en resultaten zichtbaar zijn. 

Wat is het doel van het BEC? 
De deelnemers aan het BEC werken aan een CO2-reductie van 25% in 2020 door energie te besparen, 
duurzame energie op te wekken en groene energie in te kopen. Het einddoel is een klimaatneutraal 
’s-Hertogenbosch in 2050. 
 
Hoe is het BEC georganiseerd? 
Het BEC wordt gecoördineerd en aangestuurd door de stuurgroep en de managementgroep. Lid van 
de stuurgroep zijn de directeuren en wethouder van: Heineken, Ricoh, Avans Hogeschool, Heijmans, 
Enexis, Waterschap Aa en Maas, Vitelco en gemeente ’s-Hertogenbosch. Lid van de 
managementgroep zijn: Brabant Water, Enexis, Arcadis, VNO-NCW Brabant Zeeland (regio ’s-
Hertogenbosch), Avans Hogeschool, Heineken, Enexis en gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Kennis en ervaring uitwisselen 
De deelnemers wisselen ervaringen en kennis uit. Dit gebeurt tijdens diverse bijeenkomsten, 
bijvoorbeeld over energiemonitoring, zonnepanelen of warmte-koude-opslag, of tijdens het jaarlijkse 
BEC-congres. Daarnaast wordt informatie gedeeld via de digitale BEC-nieuwsbrief, de 
website, LinkedIn, en Twitter .  
 
Gebouw vol Energie 
Een van de initiatieven van BEC is de masterclass gebouw vol energie. Deelname aan de 5 middagen 
staat in het teken van uitwisselen van ideeën en kennis om samen te komen tot een plan voor jouw 
gebouw waarmee je de uitvraag naar energie neutraal kan doen. 
 
22 juni 2018 
 
 
 
 
 
 
Dhr. M. van den Bouwhuijsen. 
Directeur Van den Bouwhuijsen. 

https://www.linkedin.com/groups/5167523
http://www.twitter.com/becdenbosch

