
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Keteninitiatief 
 
 
 
 

Cicom & Copier werkt aan een tweetal initiatieven om de CO2 in de keten te reduceren. 
 
1. Cicom & Copier is initiatiefnemer van het IKN / infracampus Harderwijk. 

Op deze locatie wordt de kennis in de keten gedeeld en hebben bedrijven de gelegenheid 
om informatie te krijgen over de verschillende firma’s die o.a. met CO2 reductie bezig 
zijn.   
In het verleden werden 2 x per jaar lezingen gehouden om de kennis in de keten te 
verspreiden. Sinds de Coronatijd houden we maandelijks een Webinar.  De lezingen zijn 
vooral gericht op klimaatadaptatie, duurzaamheid, circulariteit.  Zo zijn de laatste 
lezingen gegaan over de energietransitie ( januari, februari en wordt in april een 
verdiepende workshop gehouden).  De energietransitie is er op gericht het gebruik van 
gas te minimaliseren.  Een belangrijk alternatief is aquathermie waarmee technisch 
gezien heel Nederland van voldoende warmte (en koude) zou kunnen worden voorzien. 
Andere alternatieven zijn bijvoorbeeld asfaltthermie  en gebruik van de leiding door het 
midden (Warmteleiding Randstad Pernis Rotterdam).  De lezingen zijn er op gericht de 
kennis ten aanzien van de invloeden op de buitenruimte te verspreiden.  Zo is het 
noodzakelijk dat in het ondergronds profiel rekening gehouden gaat worden met nieuwe 
leidingen die moeten voldoen aan hele andere eisen dan bijvoorbeeld de gasleidingen.  

  

2. Cicom & Copier is bekend om zijn specialisatie in de omgang met Water.  In december 
zijn wij gestart met een afkoppelcampagne. Het plukken van ‘laaghangend 
fruit’!  Beheerders hebben meestal voldoende geld om in nieuwbouwprojecten of 
renovatieprojecten enorme investeringen te doen om het regenwater van het vuil water 
te scheiden.  Dit scheelt een enorme hoeveelheid aan water wat verpompt moet worden 
naar de zuivering en moet worden gereinigd.  Echter de heel eenvoudige mogelijkheden 
om regenwater uit de riolering te houden worden door beheerders ‘vergeten’ of men 
heeft geen potje voor deze beperkte ingrepen die veelal veel meer invloed hebben dan 
de eerder besproken grotere ingrepen.  Cicom & Copier heeft beheerders aangeboden 
om tegen kostenvergoeding voor een 10 tal plaatsen waar afkoppelen eenvoudig is, de 
oplossing en een globale kostenraming op te stellen.  Inmiddels hebben wij hierover 
verteld in een lezing in het webinar van december op de infracampus en heeft de 
gemeente Bergen de handschoen als eerste opgepakt.   Er zijn vanuit diverse andere 
beheerders positieve reacties vernomen.  

 
 
 


