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Klimaatroute biedt horeca energiebesparende alternatieven

Ondernemend
Innovatiecafé
Vrijdag 18 januari 2019 wordt in Sociëteit Vereeniging te Haarlem voor
de eerste keer Het Innovatiecafé gehouden, voor ondernemers uit de
regio. Op basis van interviews door
‘cafébaas’ Jaap Sluis wordt belicht
hoe zij werk maken van innovatie en
wat anderen daarvan kunnen leren.

De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. Afgelopen zomer ging het bedrijf Klimaatroute in opdracht van de gemeente langs bij
honderd Haarlemse horecazaken om te adviseren over duurzame en energiebesparende maatregelen. Ook bij Bart Dijkers, eigenaar van restaurant Dijkers en
het Toneelschuur Café.

Dijkers is gevestigd in een monumentaal pand in de Warmoesstraat. Zijn
zaak is in tweeën gedeeld en onlangs
heeft Bart één zijde helemaal opgeknapt. ‘Dat was het moment dat ik ook
investeerde in led-verlichting, een van
de duurzame maatregelen die uit de
scan kwam. De rest van de verlichting
in het restaurant staat eveneens op
de planning om te worden vervangen
door led. Ik wil nog veel meer, zoals
sensorkranen in de toiletten en misschien wel waterloze urinoirs, maar ik
verduurzaam het pand stapsgewijs.
Veel apparatuur gaat meer dan tien
jaar mee, dus het is ook wachten op
het juiste moment en op de juiste
ontwikkelingen. Ik zou bijvoorbeeld



de koelingsinstallaties, die ontzettend
veel energie kosten, in de toekomst
graag willen vervangen door een
duurzaam alternatief.’
Friet apart
Speelt duurzaamheid een rol in de bedrijfsvoering van Dijkers? ‘Ja, we proberen zoveel mogelijk te voorkomen
dat we eten weggooien. Dat kun je al
regelen door friet apart op de kaart te
zetten in plaats van standaard, en vaak
ongewenst, te serveren. Ik merk dat
ons personeel steeds meer met dit onderwerp bezig is. De gesprekken die
in het café van de Toneelschuur over
duurzaamheid gaan, slaan over op Dijkers. Dat is positief.’

Feestelijke led-verlichting
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Bart Dijkers: 'We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat we eten weggooien.'

De Toneelschuur heeft het duurzaamheidskeurmerk Green Key. Dat betekent dat ze er alles aan doen om het
milieu te sparen, zonder dat gasten
inleveren op comfort en kwaliteit. ‘We
testen daar nieuwe dingen en als het
werkt nemen we dat over bij Dijkers,
zoals het apart inzamelen van koffie-

prut. Hierop worden oesterzwammen
gekweekt. Het is voor ons geen moeite
en je bent duurzaam bezig.’ De tip van
Bart voor andere ondernemers: ‘Als je
gaat verbouwen of onderdelen zijn
aan vervanging toe, zorg dat je een
duurzame investering doet. Zo voer je
verduurzaming stapsgewijs in.’

Het gratis toegankelijke Innovatiecafé is een initiatief van Rabobank
Haarlem en Omstreken, gemeente
Haarlem, Sociëteit Vereeniging,
communicatieadviesbureau
De Coalitie en Hogeschool Inholland
en vormt de afsluiting van de landelijke Week van de Circulaire Economie.
Inloop vanaf 15.30 uur, interviews
door Jaap Sluis van 16.00 tot 17.00
uur. Aansluitend netwerkborrel.
Vooraf aanmelden via
sluis@decoalitie.nl.

Groene Connecties voor een duurzame Waarderpolder
Om bedrijven in de Waarderpolder te helpen bij een meer duurzame bedrijfsvoering, is Stan Verstraete sinds 2017 namens Parkmanagement actief voor het
project Groene Connecties. Daarmee wordt gewerkt aan energiebesparing, het
opwekken van duurzame energie en hergebruik van grondstoffen.
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In de jaren vijftig hing er al feestverlichting in de Haarlemse binnenstad.
In de Grote Houtstraat bijvoorbeeld ging het om 50 armaturen, met gewone
gloeilampen en een gebruik vergelijkbaar met 50 wasmachines, die 6 uur per
dag draaiden. Mede dankzij led-verlichting is het energieverbruik drastisch
verminderd en staat inmiddels in de Grote Houtstraat gelijk aan slechts een
wasmachine. Een enorme besparing.

Stichting Haarlem Lichtstad is verantwoordelijk voor de feestverlichting en
zet panden in de Haarlemse binnenstad in het licht. Alain Timmers, eigenaar
van Timmers Electra en Illuminatietechniek BV, zorgt sinds 1986 voor de
techniek. 'Zeker de laatste tien jaar neemt led-verlichting een enorme vlucht.
Het is mooier, betaalbaarder, duurzamer en minder gevoelig voor storingen.'
Haarlem behoorde zo'n 10 jaar geleden tot de eerste steden die overgingen
op led-verlichting. Alain Timmers: 'Stichting Haarlem Lichtstad doet er van
alles aan om van Haarlem een CO2-neutrale gemeente te maken. Inmiddels
zijn alle schijnwerpers vervangen door led-verlichting. Dat doen wij ook in
andere steden en winkelcentra. Maar Haarlem is echt een koploper op het
gebied van duurzame feestverlichting.'
 www.haarlemlichtstad.nl

Dit jaar konden bedrijven bijvoorbeeld inschrijven op een collectief
zonnestroomproject, genaamd Zon
op Bedrijfsdaken Waarderpolder,
mede mogelijk gemaakt door de
SDE+subsidie en financiering vanuit
de bank. ‘Op dat project hebben 24
bedrijven ingetekend’, vertelt Verstraete. ‘Momenteel zijn we bezig
met het bespreken van de definitieve
business cases, waarna het benodigde dakconstructie-onderzoek en de
aanschaf en installatie van panelen
volgen.’ Momenteel is de inschrijving
voor de tweede ronde van het project
geopend. ‘Bedrijven worden volledig
ontzorgd en kunnen mede-eigenaar
worden van de zonnepanelen, tegen
een aantrekkelijk rendement, of zonder investering instappen.’
Verder biedt Groene Connecties een
gratis energiescan aan, waarbij wordt
gekeken naar de kansen om energie
te besparen op gebouw-gebonden
zaken als de klimaatinstallaties, isolatie van dak en gevel en de verlichting.

De scan wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Iv-groep uit de Waarderpolder. ‘Vanaf 1 juli 2019 geldt
een wettelijke informatieplicht voor
grootverbruikers’, aldus Verstraete.
‘Dat houdt in dat zij aan moeten tonen welke energiebesparende maatregelen zijn genomen of wanneer
die worden doorgevoerd. Het gaat
daarbij om maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar
- dat lijkt me voor ondernemers een
aantrekkelijke investering.’
In de Week van de Circulaire Economie, 14 t/m 18 januari, richt Groene
Connecties zich op het inzamelen
van zogenoemde E-waste: laptops,
telefoons en kabels die niet meer gebruikt worden. Deze kunnen worden
ingeleverd bij Brantjes Data-Vernietiging aan de Conradweg. Verstraete:
‘Brantjes zorgt dat data op de apparatuur veilig wordt verwijderd en dat
alle herbruikbare grondstoffen eruit
worden gehaald. Op woensdag 16 januari bieden wij aan om deze spullen

Stan Verstraete: 'We willen het ondernemers
makkelijker maken in actie te komen.'

gratis te laten ophalen. Zo willen we
aandacht krijgen voor dit onderwerp
en het tegelijkertijd voor onderne
mers makkelijk maken om in actie te
komen.’
 Meer informatie/contact:
www.waarderpolder.nl/duurzaam of
groeneconnecties@waarderpolder.nl
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AGENDA
di. 8 januari
Sparkz’ Spetterende
Nieuwjaarsborrel
Het glas heffen op het nieuwe jaar.
17.30-19.30 uur
Locatie: Brasserie de Houtrak
ww.SparkzNetworking.nl
w

14-18 januari
Week van de Circulaire Economie
Koplopers openen hun deuren voor
ondernemers die graag aan de slag
willen met de circulaire economie.
Verschillende locaties en tijdstippen.
ww.circulairondernemen.nl
w

vr. 18 januari
Het Innovatiecafé
Interviews over innovatie, o.l.v. cafébaas
Jaap Sluis, aansluitend borrel.
15.30-17.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
ww.societeitvereeniging.nl
w

wo. 9 januari
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
ww.bewusthaarlem.nl
w

18, 19 & 20 januari
Beste Pingponger van Haarlem
Ludiek toernooi voor bedrijven-teams.
Wisselende tijden
Locaties: TTV Spaarne en TSTZ Haarlem
ww.debestepingpongervan
w
haarlem.nl

ma. 29 januari
Sparkz Ondernemers diner
Netwerken tijdens een drie-gangendiner.
18.00-22.30 uur
Locatie: Restaurant bij Qunis.
ww.SparkzNetworking.nl
w
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