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Iron Mountain klimaatneutraal met groene stroom
Is een datacenter provider op een
themapagina over duurzaamheid een
vreemde eend in de bijt? Datacenters
zijn toch immers grote stroomverbruikers? Het antwoord is 'nee'. Iron
Mountain, dat haar Europese hoofdvestiging in de Haarlemse Waarderpolder heeft, past goed bij de thematiek van deze pagina. Eric Boonstra,
Algemeen Directeur West Europa legt
uit waarom.

‘Zolang we met elkaar meer internet
en cloud gebruiken, is er ook meer
stroom nodig’, vertelt Eric Boonstra.
‘Als ik op een verjaardagsfeestje de
opmerking krijg dat wij een grote
stroomverbruiker zijn, vraag ik altijd
of iemand veel WhatsAppt, dingen
opzoekt op Google of Netflix gebruikt.
Allemaal dingen die via datacenters
lopen, nog los van alle websites,
software platformen, cloudopslag,
enzovoorts. Het concentreren van al
zulke diensten op één plek in een datacenter als het onze is veel energieefficiënter dan wanneer ieder bedrijf



Doggy Bag

en iedere particulier zijn eigen server
of opslag zou beheren. Daarnaast gebruiken wij 100% groene stroom en
zijn we klimaatneutraal.’
‘Al vanaf de start in 2007, toen nog
onder de naam EvoSwitch, staan innovatie en duurzaamheid bij ons centraal. Sterker nog, we streven ernaar
om toonaangevend te zijn op het
gebied van duurzaamheid. Dat doen
we onder meer door alleen groene
stroom te gebruiken en CO2-uitstoot
te compenseren, zodat we geheel
carbonneutraal werken. Verder heeft
Iron Mountain wereldwijd veel geïnvesteerd in windmolenparken en zonnecentrales en zijn we actief lid van
organisaties als Renewable Energy
Buyers Alliance en Future of Internet
Power. Op deze manier stimuleren we
ook onze klanten om hun impact op
het milieu te verminderen door te kiezen voor groene stroom.’
Energie-efficiëntie
‘Daarnaast zijn we continu bezig met

Floricultura zoekt naar perfectie

Voedselverspilling staat in de
top vijf van
klimaatbelasting. Mede
daarom werd
begin augustus
de Haarlemse Doggy Bag gelanceerd.
Die is gemaakt van natuurlijk afbreekbaar materiaal en maakt het makkelijker voor horeca-bezoekers om
overgebleven eten mee te nemen en
dus verspilling tegen te gaan.

nodig is voor de klanten. Onze onlangs
geopende nieuwe hal 7 heeft mede
dankzij de modulaire bouw een PUE
van 1,1. Zo worden we almaar zuiniger.
Dat is enerzijds een investering in de
toekomst van onze planeet en anderzijds gezond ondernemersverstand.’

Inmiddels hebben meer dan 20
Haarlemse restaurants de Doggy Bag
geïntroduceerd en wordt bekeken of
deze ook in omliggende gemeenten
kan worden ingezet. De Haarlemse
Doggy Bag is een initiatief van Haarlem Food Future, gemeente Haarlem,
Rabobank Haarlem en Omstreken,
J.C. Ruigrok Stichting en Koninklijke
Horeca Haarlem.

w
ww.ironmountain.com/

 www.haarlemfoodfuture.nl

Eric Boonstra: 'We streven ernaar om toonaangevend te zijn op het gebied van duurzaamheid.
Dat doen we onder meer door de CO2-uitstoot te compenseren.'

plannen voor het verminderen van
stroomverbruik, denk aan hergebruik
restwarmte, in samenwerking met de
gemeente Haarlem, nieuwe koeltechnieken en andere innovaties. In onze
branche kennen we de Power Usage
Effectiveness, een waarde waarmee de
energie-efficiëntie wordt aangegeven.
Een datacenter met een PUE van 2 gebruikt twee keer meer stroom dan er

datacenters

Haarlem Lichtstad kiest voor duurzame leefbaarheid
ondernemers de bomen op de Oude
Groenmarkt verlicht. Daarna volgden
de Botermarkt en het Proveniersplein.
Dankzij de BIZ worden in november
alle bomen op de Botermarkt en het
Proveniersplein voorzien van nieuwe
led lampen. Deze manier van duurzaam verlichten is de standaard voor
alle door ons aangebrachte verlichting.'

Eerst was het alleen de feestverlichting in de wintermaanden, tegenwoordig zet stichting Haarlem Lichtstad in
opdracht van de gemeente Haarlem
ook gebouwen in het licht. Of het vervangt de ouderwetse gloeilamp door
duurzame verlichting. Zoals bij het
stadhuis, dat nu in alle kleuren duurzaam verlicht kan worden.

Jan Mulder, teeltadviseur voor de geothermie-pomp aan de Cieweg in Heemskerk:
'Geothermie is een onophoudelijk proces van pompen en terugpompen.'

Floricultura Orchidaceae & Araceae is sinds 1933 gespecialiseerd in orchideeën en tropische planten. Met vestigingen in Nederland, de VS, Brazilië,
India en Taiwan is het bedrijf marktleider in uitgangsmateriaal van orchideeën. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Floricultura voortdurend zoeken naar aanpassingen om het productieproces
te verduurzamen. Er is de ‘kas zonder gas’, waarbij slimme ondergrondse
warmte- en koudeopslag wordt toegepast, en sinds kort bezit het bedrijf
een GLOBALG.A.P.-certificering (Good Agricultural Practices).
Kroonjuweel is echter het diepe geothermiesysteem in Heemskerk (‘De Put’)
waarmee aardwarmte, in de vorm van heet water, van 3.000 meter diepte
naar boven wordt gepompt. Verwarming van de kassen op deze manier betekent op jaarbasis een besparing van rond de 5 miljoen kuub aan gas en
een lokale uitstootvermindering CO2 van 9.000 ton.
Floricultura is één van de bedrijven die werd bezocht op de Rabobank regionale Duurzame
Innovatiedag.

De doelstelling van stichting Haarlem
Lichtstad is kort samen te vatten, vertelt voorzitter Anton Bouman. 'Door
de duurzame verlichting van gebouwen, winkels, straten en bruggen
leveren wij een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van de stad.
Daarnaast is er een esthetisch motief.
De stad wordt mooier en leuker als er
lichtjes branden.'
De financiering van de diverse projecten is afkomstig van de BIZ, de
Bedrijven Investeringszone in de binnenstad, waaraan de gemeente en
alle ondernemers meebetalen. Anton
Bouman: 'We doen meer en de gestelde eisen voor het aanbrengen van
verlichting worden strenger. Daar is
budget voor nodig. Voor de jaarlijkse
feestverlichting in de binnenstad

Voor de complete zakelijke agenda van 2019: www.goedezaken.nu/agenda

van Goede Zaken over duurzaamheid
en ondernemen, in het kader van de
Week van de Duurzaamheid.
ma. 14 oktober
Top 100 Haarlem
Over schuldenproblematiek van
particulieren.
17.00-20.00 uur
Locatie: Koepelgevangenis
ww.t100haarlem.nl
w

zijn alleen al 150 overspanningen
en 70 mast-ornamenten nodig. We
kunnen bovendien meer. Zeven jaar
geleden hebben we samen met de

w
ww.haarlemlichtstad.nl
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Vandaag de laatste themapagina

In november worden alle bomen op de Botermarkt voorzien van nieuwe led lampen.

Gepaste trots
Met gepaste trots somt Anton Bouman de diverse projecten op waar
Haarlem Lichtstad mee bezig is. De
Sint-Bavokerk op de Grote Markt
bijvoorbeeld. 'Deze kerk zal, mede
dankzij de vrienden van de Sint Bavo,
in 2020 in het licht worden gezet.
Daarnaast zijn we in opdracht van
de gemeente Haarlem druk bezig de
aanlichting van diverse gebouwen te
verduurzamen. Voor ons werk geldt
dat het enorm belangrijk is samen
met andere partijen op te trekken. Bel
of mail gerust. Alleen samen kunnen
we de binnenstad van Haarlem met
licht mooier en veiliger maken op een
duurzame manier.'

di. 15 oktober
Zakelijke kansen op LinkedIn
Workshop van stichting Vrouw
in Bedrijf.
19.30-21.30 uur
Locatie: De Plek ma. 21 oktober
ww.vrouwinbedrijf.nl
w

zo. 27 oktober
Heemstedeloop
Inclusief bedrijvenloop,
met businesspakket.
Vanaf 10.00 uur
Locatie: Sportparklaan
ww.heemstedeloop.nl
w

ma. 21 oktober
Open Coffee Haarlem
Open inloop, ongedwongen netwerken
met andere ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
ww.opencoffeehaarlem.nl
w

di. 5 november
Businesslunch
Met spreker Robbert Mica van
VanderSat.
12.00-14.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
ww.societeitvereeniging.nl
w

Goede Zaken wordt geproduceerd onder redactionele
verantwoordelijkheid van:
communicatieadviesbureau
De Coalitie, Jaap Bonkenburg,
Jaap Sluis & Johan Tempelaar.

Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.
Volg ons ook op
www.goedezaken.nu
Goede Zaken
goedezaken

Goede Zaken is een commerciële uitgave,
in samenwerking met de partners:

waarderpolder.nl

