
 

Notulen duurzaamheidskring Werkendam  
 
31 maart 2022 

Bij Hakkers, Staalhal 4. 
 
Aanwezig 
Hakkers Groep Sander de Kraker 
Gemeente Altena Peter van der Leeden, Naomi Stewart 
AW Verheij Infra BV  Jacoline Schouten  
Stichting Stimular Marc Herberigs  

P. de Visser Werkendam Jan Blokland 
Van den Bergh & co Tom Stupers 
Verheij Integrale groenzorg Nico Wolsheimer 

De Vries Werkendam/De vries Titan  Maarten Oldenburg 
De Klerk Waterbouw Lennard van Anrooij 
 
Afwezig met kennisgeving 

Poly Products Jan Schrama 
A. Dekker & Zn Arnold den Dekker 
BV Koek Jan Blom 
De Jong Groenbeheer Ad van der Aa, Hans de Jong 
Bouwbedrijf De Haan Kees den Haan 
J.C. Straaltechniek Jan-Pieter van der Stelt 

 
 
Agendapunten 
- Opening, notulen vorige bijeenkomst 
- Presentatie footprints  
- Label C kantoren 
- Rondleiding Hakkers 

- WVTTK/rondvraag 
- Afsluiting met drankje en hapje 
 
 
Opening, notulen en mededelingen 
Marc opent de vergadering en bedankt Sander voor zijn gastvrijheid. We zijn te gast in de nieuwe 
staalhal van Hakkers. Deze is gasloos, ligt vol met zonnepanelen en wordt verwarmd en gekoeld met 

een warmtepomp.  
Vanwege het staartje van de vakantieperiode en enkele zieken zijn er vandaag helaas vrij veel 
afmeldingen. Hans van der A (Züblin) is gestopt met deelname aan de kring. Reden is de verhuizing 
van het bedrijf naar Breda. 
 
Presentatie footprints 

Alle aanwezigen presenteren hun footprints, doelen en maatregelen. De presentaties zijn bij de 
notulen gevoegd. Hieronder nog enkele aanvullende opmerkingen. 
 
1. Sander de Kraker, Hakkers Groep 

▪ Doel is 45% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. We meten nu absoluut (zijn 

afgestapt van relatieve kengetallen), omdat we toch naar 0 willen op de lange termijn.  
▪ De reductie is nu ongeveer 16% ten opzichte van 2017. De cijfers laten een daling zien, 

conform de doelstellingen, al is de vraag of dat wel allemaal komt door de maatregelen zelf. In 
2019 was er nog een piek. Het dieselgebruik voor mobiele werktuigen is namelijk erg 
wisselend (afhankelijk van het type project). 

▪ Er liggen 1.096 zonnepanelen op de hal waar we nu te gast zijn en Hal 3 samen. Hiermee 
wordt ongeveer 75% van het verbruik gedekt. 

▪ Voor de langere termijn wordt gestuurd op elektrisch personenvervoer, meer HVO inzet en 
accupakketten op de schepen. 



 

▪ Het is de laatste jaren nog niet gelukt om elektrische busjes te vinden die voldoen aan de 
eisen van Hakkers. Ook het terugdringen van het dieselgebruik is nog onzeker. Hiervoor 
moeten er nog innovaties op de markt komen.  

 
2. Lennard van Anrooij, De Klerk Waterbouw 

▪ Footprint is 21% gedaald ten opzichte van 2018.  
▪ Doel is 40% reductie in 2024 (tov. 2020) en in 2030 klimaatneutraal. 
▪ Er is veel geïnvesteerd op schepen, waar de emissies dan ook vrij snel dalen.  
▪ Verder wordt gestuurd op een elektrisch wagenpark, inzet van HVO en gasvrije panden. 

▪ Uiteindelijk zal er in 2030 naar verwachting ongeveer 10-15% van de uitstoot gecompenseerd 
moeten worden. 

 
3. Nico Wolsheimer, Verheij Integrale groenzorg 

▪ Doel is 5% reductie in 2022 t.o.v. 2017.  

▪ Inmiddels is er een reductie van 17% behaald en zitten we ruimschoots onder het doel.  
▪ Volgend jaar moet er een nieuwe doelstelling opgesteld worden. Deze zal vooral gericht zijn 

op elektrificatie van vervoer en materieel en het zelf opwekken van elektriciteit. 
▪ Zakelijk verkeer (werkvoertuigen/busjes) hebben verreweg de belangrijkste aandeel in de 

uitstoot. 
▪ Ook scope 3 wordt gemeten (beperkt, nl. alleen het afval). Daarin is 28% reductie behaald. 

Doel is nog eens 20% te besparen op de uitstoot van groenafval. 
 
4. Jacoline Stouten, AW Verheij Infra 

▪ Verheij Infra is overgenomen door de AW groep.  
▪ Doel is aangepast. Nu willen we in 2030 klimaatneutraal zijn. 
▪ Absoluut laat de footprint nog een stijging zien ten opzichte van referentiejaar 2017. Per FTE 

is er nu een besparing van 10% gerealiseerd.  
▪ Maatregelen liggen op HVO en besparen op elektra en gasverbruik van kantoor. 

 

5. Tom Stupers, Van den Bergh & Co (nb. geen powerpoint) 
▪ Nieuw pand zal met warmtepompen verwarmd gaan worden 

▪ Transport wordt verduurzaamd. 
▪ Plannen om pure lossingsmiddelen te leveren en deze ter plekke te gaan aanmaken met 

demiwater tot de juiste emulsie zijn in vergevorderd stadium. Dit gaat veel transportkosten 
schelen.  

 
6. Maarten Oldenburg, De Vries Werkendam 

▪ Binnen de footprint is diesel verreweg de grootste factor. Ten opzichte van referentiejaar 2013 

is er in scope 1 al 15% bespaard en in scope 2 al 67%. 
▪ Er wordt nu vooral gekeken naar mogelijkheden voor elektrische bussen, maar voorlopig lukt 

dat nog niet.  
▪ In november komt er een duurzaam schip in de vaart met een elektrische motor (H2 ready).  
▪ Ook scope 3 wordt gemeten (beperkt, nl. alleen het afval). Hierbinnen is eveneens een flinke 

besparing bereikt van bijna 80%. 

 
7. Peter van der Leeden en Naomi Stewart, gemeente Altena 

▪ Doel is om in 2024 40% reductie in scope 1 en 5% reductie in scope 2 te hebben bereikt ten 
opzichte van basisjaar 2019.  

▪ De footprint van 2020 was flink lager dan 2019 (28%), maar is in 2021 weer een beetje 
gestegen. Herkenbaar voor veel organisaties (niet bouwbedrijven) vanwege de 
coronamaatregelen.  

▪ De footprint is inhoudelijk wel verbeterd ten opzichte van vorige jaren. Zo is nu MIDzuid ook 
opgenomen in de footprint (zij gebruiken nog grijze stroom) en is aardgas bete in kaart 

gebracht (met name de doorbelasting aan gebruikers).  
▪ De komende tijd worden de panden verder verduurzaamd, aan de hand van de opgestelde 

routekaart. Ook wordt het materieel en het wagenpark verder verduurzaamd en MIDzuid 
vergroend.  

▪ Inmiddels is 75% van de openbare verlichting LED. Dit bespaard heel veel elektriciteit, maar 
geen CO2, omdat het groene stroom betreft. Dit percentage wordt verder opgekrikt naar 95% 

de komende tijd. 



 

 
8. Jan Blokland, P. de Visser (nb. geen powerpoint) 

▪ Er is 6,7% reductie behaald gemeten per draaiuur.  

▪ Er liggen sinds vorige week 140 zonnepanelen op het dak.  
▪ Gasverbruik van de loods willen we de komende tijd naar beneden brengen met behulp van 

een temperatuurverlaging in combinatie met stralingspanelen. 
 
 
Thema Label C kantoren 

Omdat we wat uit de tijd gelopen zijn geeft Marc een hele korte samenvatting. 
Of je al een label hebt kan je vinden in de GIS-viewer. 

Tips:  
▪ Labelverplichting is niet voor alle locaties nodig. Alleen voor kantoren, >100m2 etc.  

Zie de website van RVO voor een beslisboom en voorbeelden om te kunnen bepalen of een 

bepaald pand een label nodig heeft. 
▪ De eigenaar van een pand is de verantwoordelijke partij. Als je huurt en er is geen (geschikt) 

label, dan moet je de eigenaar aanspreken. 

▪ In 2030 gaat de verplichting naar A. Als je gaat verbouwen, is het advies om direct op A te 
sturen, want anders moet het later misschien nog een keer. 

▪ In jan 2023 geen label of een Label >C, dan verliest een kantoor zijn gebruiksvergunning. De 
Omgevingsdienst gaat dat handhaven. 

De overige informatie is te vinden in de sheets. 
 
 

 
Mogelijke agendapunten voor de volgende vergaderingen. 
In een brainstorm worden enkele mogelijke agendapunten voor volgende bijeenkomsten besproken. 
Dit zijn: 

▪ Duurzame panden: voor velen nog maar een klein beetje van de footprints. Wel is er 
interesse in voorbeeld van gasloze panden en zijn er vragen over de erkende maatregelenlijst 

die eind 2023 weer ingediend moet worden. 

▪ Duurzaam materieel: is voor veel bedrijven een belangrijk onderdeel van de footprint, met 
nog maar weinig oplossingsrichtingen voor klimaatneutraal. Vraag is vooral hoe je hiervoor 
een integraal plan kunt opstellen zonder te verzanden in details.  

▪ Duurzame mobiliteit: Oplossingsrichtingen zijn duidelijk. Wel willen we ervaringen blijven op 
gebied van nieuwe types bussen of personenwagens. Ook is er interesse in de nieuwe 
regelgeving voor mobiliteit. 

▪ Duurzame bouwplaats: Voorbeelden van CO2-vrije bouwplaatsen zijn interessant. Vanuit de 
gemeente is er interesse in een kader waarbinnen goede voorwaarden gesteld kunnen worden 
aan een bouwplaats. 

▪ Circulaire materialen: Er is veel vraag naar CO2-arme materialen. Denk aan duurzaam 
beton, staal etc. Dit zit weliswaar in scope 3, maar meestal is hierbinnen een veelvoud aan 
CO2-reductie te behalen. 

 

 
Groep uitbreiden: Er is interesse binnen de gemeente om meer bedrijven aan te laten haken. Marc 
geeft aan dat de huidige groep groot genoeg is. Meer bedrijven past eigenlijk niet. Dan zou er een 
tweede groep opgericht kunnen worden. Peter gaat dat in de gemeente peilen. 

 
 

Volgende bijeenkomst is op donderdag 9 februari 2023 om 14u.  
De locatie is nog niet bekend.  
Wie wil graag een keer gastheer/vrouw zijn? 
 

https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fc93368cc92a4a39b5acc34017365c4f
https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

