
 

Notulen duurzaamheidskring Werkendam  
 
16 september 2021 

Bij BV Koek (de Sono Koek ontvangst- en feestzaal) 
 
Aanwezig 
Hakkers Sander de Kraker 
Gemeente Altena Peter van der Leeden 
Verheij Infra BV  Ferdi Heijkoop  
A. Dekker & Zn Arnold den Dekker 

BV Koek Jan Blom 
Stichting Stimular Marc Herberigs 
De Jong Groenbeheer Ad van der Aa en Hans de Jong 
De Vries Werkendam/De vries Titan  Maarten Oldenburg 

P. de Visser Werkendam Jan Blokland 
Bouwbedrijf De Haan Kees den Haan 
Van den Bergh & co Rik Cornet 

 
Afwezig met kennisgeving 
Züblin Hans van der A 
De Klerk Lennard van Anrooij 
J.C. Straaltechniek Jan-Pieter van der Stelt 
Poly Products Jan Schrama 

 
Afwezig zonder kennisgeving 
Verheij Integrale groenzorg Stefan den Hertog 
 
 
Agendapunten 
15.30u Opening mededelingen en notulen vorige bijeenkomst 

15.45u Rondje duurzaamheid 

17.00u Toelichting projectdossier 
17.30u einde  
 
 
Opening, notulen en mededelingen 
Marc opent de vergadering en bedankt Jan Blom voor het ter beschikking stellen van de feestzaal. Een 

prachtige locatie waar we allen met ruim voldoende kunnen zitten.  
Er zijn enkele afmeldingen ontvangen.  
 
De notulen van vorige bijeenkomst worden goedgekeurd. Naar aanleiding daarvan: 

- De warmtevisie bij de gemeente is nog volop in ontwikkeling. Gaat vooral over woongebieden. 
Het zonnekader Altena is wel vastgesteld zie: 

https://altena.raadsinformatie.nl/vergadering/778863#ai_6094172  
(nb. In de kop van het document staat nog ‘concept’, maar het is ongewijzigd de raad 
doorgekomen, dus het is de definitieve versie). Hierin staat onder andere dat grote projecten 
op dit moment niet mogelijk zijn en dat de netwerkschaarste naar verwachting nog 5-7 jaar 
aanhoud. De enige optie zijn ‘innovatieve’ projecten (bijv. als er ook alternatieve 

opslagcapaciteit bij gerealiseerd wordt). 
- Netwerkcapaciteit voor hernieuwbare energie in de gemeente is beperkt. De Klerk heeft 

zonnepanelen, maar werd door de netbeheerder verplicht om spoelen aan te brengen om 
teruglevering aan het net te voorkomen. Hierdoor gaat naar schatting 30-40% van de stroom 
verloren. Dit is erg spijtig. Er wordt nog gezocht naar een slimme combi om dit verlies te 
verkleinen. Opladen heftrucks, warmtepompbron, elektrische auto’s, accu etcetc. 

- Sommige aanwezige bedrijven hebben nog netwerkcapaciteit over en kunnen in de toekomst 
mogelijk wel nog zonnepanelen leggen. 

- VD Bergh&co heeft de zonnepanelen helaas moeten verwijderen. Vanwege de risico categorie 

waarin het bedrijf zit is de verzekering gewoonweg te duur. Deze hebben er wel 9,5 jaar op 
gelegen en hebben zichzelf wel terugverdiend. De panelen zijn ‘verkocht’ aan een derde en 

https://altena.raadsinformatie.nl/vergadering/778863#ai_6094172


 

hebben een tweede leven gekregen. Er wordt nog onderzocht of er op een ander dak wel weer 
panelen gelegd kunnen worden. Eventueel met behulp van de postcoderoos-regeling. Deze 
heet sinds april 2021 overigens de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 

(SCE). Zie Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) aanvragen| RVO.nl | 
Rijksdienst voor meer informatie. 

 
 
Rondje duurzaamheid 
 

Hans De Jong, Ad van der Aa, de Jong Groenbeheer 
▪ Vervanging van verlichting naar LED in loods en kantoor 
▪ Opel Vivaro E aangeschaft voor een project. Haalt 180km en dat is voldoende. 
▪ Zonnepanelen staan op de planning, maar ze kunnen niet op het dak zonder dat de aannemer 

de garantie intrekt (panelen-dak). Daarom wordt nu gedacht aan installatie op het 
achterterrein. 

 
Rik Cornet, Van den Bergh & Co 

▪ Mogelijk dak vervangen 

▪ Elders een opslagloods in gebruik nemen, waar mogelijk wel zonnepanelen op kunnen. Het 
verbruik aldaar zal echter erg minimaal zijn, dus wil men ook onderzoeken of deze stroom aan 
de hoofdlocatie geleverd kan worden.  

 
Jan Blokland, P. de Visser 

▪ Nieuwe mobiele kraan (6 cilinder van 17ton) aangeschaft, inclusief standkachel en start-stop 
systeem (na 1 minuut standby gaat de motor uit). Eerste resultaten zijn een 
brandstofbesparing van circa 30-40%.  

▪ Binnenkort komt er ook nog een 35tons kraan, maar dat schiet door leveringsproblemen nog 
niet echt op. 

 
Arnold Den Dekker, A. den Dekker & zn 

▪ Bij vervanging wordt ledverlichting toegepast  

▪ Er komt een nieuwe CV (pelletkachel) 
▪ Het eerste bouwplan is afgekeurd door de gemeente. Er is een tweede ingediend, waarbij ook 

vooral intern verbouwd wordt. Wordt vervolgd. 

 
Kees den Haan, Bouwbedrijf Den Haan 

▪ Andere bus aangeschaft. Wel diesel (vanwege trekkracht en aanhanger) maar flink zuiniger 
dan de oude. HVO tanken is nog optie, dat kan bij Kieboom in Werkendam en Lukoil in 
Sliedrecht. 

▪ Binnenkort worden de zonnepanelen vervangen. De opbrengst is achteruit gegaan en 
vervanging is economisch interessant. Zijn nu ook dik 10 jaar oud. Opm. van Marc: 

Zonnepanelen gaan over het algemeen 25jr mee. Teruggang kan ook aan de omvormer 
liggen. 

 
Sander de Kraker, Hakkers BV 

▪ De nieuwe staalconstructiehal is gasloos (lucht-water warmtepompen i.c.m. vloerverwarming) 
▪ Stage V motor in graafmachine aangeschaft 
▪ Bij Geotech metals is ook LED-verlichting geïnstalleerd 

 
Jan Blom,  BV Koek 

▪ Zonnepanelen op het dak 
▪ Werk wordt meer gedigitaliseerd, dmv werkbonnen op I-pad. 
▪ Vrijwel al het nieuwe gereedschap is elektrisch (muv zwaar materieel, zoals een frees). 
▪ Kantoor op LED 

 
Peter van der Leeden, gemeente Altena 

▪ Gemeente is sinds januari 2019 gefuseerd en sept. 2020 gecertificeerd op N3 van de CO2-
Prestatieladder. 

▪ Doel is in 2046 heel Altena CO2-neutraal op scope 1 en 2 (elektra, gas en brandstoffen). 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce


 

▪ Volgend jaar 22 nieuwe voertuigen, waarvan een groot deel elektrisch. 8 Dieselvoertuigen 
schakelen over op 100% HVO. Hiermee daalt de footprint met 87 ton CO2. 

▪ Materieel ook deels elektrisch (bijv bij de afd zoals groenvoorziening) bespaart circa 6 ton CO2 

▪ Er wordt klimaat gecompenseerd gas ingekocht (opm. Marc, dat mag je voor de CO2-
prestatieladder niet meetellen, wel voor de klimaatneutraaldoelstellingen) 

▪ Voor de gebouwen wordt een routekaart verduurzaming opgesteld. 
 
Maarten Oldenburg, De Vries Werkendam 

▪ Veel elektrisch materieel aangeschaft (2 accumachines, 1 kraan, 2 powerpacks, 2 trilblokken). 

Kunnen nog niet overal aan de netstroom, dus soms nog een generator nodig, maar als neen 
bouwplaatsaansluiting beschikbaar is, dan kan het wel.  

▪ Gebruiken HVO10 op alle projecten, waarmee circa 20ton CO2 uitstoot voorkomen wordt. 
▪ De loods is voorzien van LED verlichting  
▪ Het kantoor heeft inmiddels een warmtepomp 

 

Ferdi Heijkoop, Verheij Infra 

▪ Elektrische shovel aangeschaft (Schaefer) 2 tot 2,5 ton. Is ongeveer twee keer zo duur als de 
dieselvariant. Haalt 6 draaiuren op een dag en kan daarmee de meeste klussen wel aan. Er zit 
een oudere uitvoerder op en die is tevreden over de werking.  

▪ Een Skoda Enyak iV aangeschaft. Bereik circa 500 km.  
▪ Te doel gesteld om op 1 januari 2022 CO2-neutraal te werken. Om dit te bereiken wil Verheij 

overschakelen op HVO100 en de restant emissie compenseren. Omdat onderaannemers ook 
uit de IBC-tank van Verheij tanken wordt nu eerst het gesprek met hen aangegaan. Tot zover 

zijn de resultaten positief. Wordt vervolgd. 
 
Lennard van Anrooij, De Klerk (via mail) 

▪ Ledverlichting Hulsenboschstraat 
▪ Drie werkplaatsen (Hulsenboschstraat, Beyerinckweg en Woudrichem) zijn inmiddels voorzien 

van zonnepanelen. Helaas mag er niet teruggeleverd worden, dus zijn de installaties voorzien 

van spoelen die meten of er een overschot is. Zodra dat optreedt wordt een deel 
afgeschakeld/de opbrengst teruggeschroefd. Naar verwachting zal dat met 30-40% van de 
opbrengst aan stroom gebeuren (in de zomer-weekenden).  

▪ Op een werkschip worden de motoren vervangen. 2 voortstuwingsmotoren en 2 generatoren 
krijgen een stageV motor.  

 
 

 
Volgende bijeenkomst 
De volgende bijeenkomst wordt vastgelegd op 10 februari 2022 van 14-17u.  
We zijn dan te gast bij De Jong Groenbeheer. 


