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ma. 7 oktober
Open Coffee Haarlem
Open inloop, ongedwongen netwerken 
met andere ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Birdy’s Bar
  www.opencoffeehaarlem.nl

di. 8 oktober
Wereldkeuken-diner
Ten minste Houdbaar Tot-themadiner, in 
kader van voedsel verspilling.
18.30-21.30 uur
Locatie: Van der Valk
  www.tht-diner.nl

wo. 9 oktober
Budget diner
Ten minste Houdbaar Tot-themadiner, in 
kader van voedsel verspilling.
18.30-21.30 uur
Locatie: Nova College
  www.tht-diner.nl

do. 10 oktober
Vegetarisch diner
Ten minste Houdbaar Tot-thema¬diner, in 
kader van voedsel¬verspilling.
18.30-21.30 uur
Locatie: Nova College
  www.tht-diner.nl 

ma. 14 oktober
Top 100 Haarlem
Over schuldenproblematiek van 
particulieren.
17.00-20.00 uur
Locatie: Koepelgevangenis
  www.t100haarlem.nl

Vanaf vandaag tot en met vrijdag 
brengt Goede Zaken dagelijks een 
themapagina over duurzaamheid 
en ondernemen, in het kader van 
de Week van de Duurzaamheid.

 7 OKTOBER 2019

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

 

Jan Feenstra (directievoorzitter Rabobank Haarlem en Omstreken) en links Mart Pfeiffer: 

'Als iedereen tenminste tweemaal heeft gedacht ‘dit kan ik ook, hier wil ik wat mee’, is mijn 

dag voor 300% geslaagd.'

Voor de eerste Rabobank Duurzame Innovatiedag gingen eind september 
ruim 200 ondernemers op bezoek bij duurzame en innovatieve bedrijven 
uit de regio. Rabobank-kring MRA bracht ondernemers uit haar netwerk 
bij elkaar om hen te helpen hun productie circulair te maken. Hoe breng je 
wereldwijde handelsstromen terug naar de regio? Hoe pas je je bedrijfspro-
cessen aan? 'Verhalen van ondernemers die de stap naar een revolutionaire 
innovatie al hebben gezet, maken de bereidheid om zelf vooruit te kijken 
groter', zegt initiatiefnemer Mart Pfeiffer, directievoorzitter Rabobank Regio 
Schiphol. 'Ze dienen ter inspiratie en helpen drempels verzetten.'

Ontmoetingsplaats voor deze dag was Expo Haarlemmermeer, met 26.000 
m2 zonnepanelen en vervaardigd uit duurzame materialen de aangewezen 
plek. Van daaruit gingen de deelnemers in bussen op bedrijfsbezoek bij 
Dopper, Breedweer, DeDAKKAS, KUUK of Floricultura.

Stilstaan bij vooruitgang 
Voor een technicus als Hans Struiksma 
is het een uitdagend experiment; het 
bouwen van een biomeiler. Een grote 
composthoop waaruit warmte wordt 
onttrokken, die voor verwarming van 
een gebouw gebruikt kan worden. 

Zonder verbranding, voor de dui-
delijkheid. Bacterieën en schimmels 
breken houtsnippers af tot houtcom-
post, die zeer voedzaam is voor de 
bodem. De natuur bepaalt het succes, 
bouwers van een biomeiler hebben 
slechts beperkt invloed op het ver-
loop. Er is in Nederland een enorme 
verarming van de grond, die daardoor 
weinig vocht kan vasthouden. Com-
posteren is in sommige delen van 
Nederland broodnodig, bleek weer 
de afgelopen periode van heftige re-
genval. Tuinders zijn gek op de hout-
compost, waarvan gezegd wordt dat 
het ook stikstof opneemt. 
Hans Struiksma bouwt een biomeiler 
waar 70 kuub houtsnippers in kan. Het 
project is onderdeel van de innova-
tieve en circulaire som der delen van 
het MAAK-terrein aan de Oudeweg in 
Haarlem. Daar worden MAAK-ers gefa-
ciliteerd hun specialisatie uit te oefenen 
en bij te dragen aan het hele terrein. 
Het project ontving ook een donatie 
uit het Rabo Ondernemers Impuls van 
Rabobank Haarlem en Omstreken.

'Dit project kende en kent een groot 
aantal uitdagingen. Vergunningen is 
een verhaal op zich. Procedures en 
jurisprudentie rondom biomeilers zijn 
er niet of ambtenaren kennen ze niet. 
Composteren in stedelijk gebied be-
tekent logischerwijs rekening houden 
met de omgeving, maar de materie 
is zo nieuw dat er veel te verdedigen 
viel. Ton Belderok (onder meer oprich-
ter van 't Vuilrak, partner in circulair 
ondernemen, red.) heeft me vaak ge-
holpen gesprekken in goede banen te 
leiden.'

'Waar haal je hout betaalbaar en duur-
zaam vandaan, is ook zo’n uitdaging. 
Vooralsnog is de economische ren-
tabiliteit van de biomeiler nog laag 
en grootschalige toepassing nog ver 
weg. Maar ik vind het mijn sociale 
verantwoordelijkheid om te blijven 
pionieren en echt bij te dragen aan de 
noodzakelijke energietransitie. Ik zet 
daarvoor graag mijn didactische ca-
paciteiten en mijn technische know-
how in.'
 
  www.maakhaarlem.nl

De natuur doet het zware werk bij MAAK

Wethouder Berkhout: samen onderweg naar duurzame toekomst 
Er was een tijd dat je bij ondernemers niet aan moest komen met een onderwerp 
als duurzaamheid. Dat was voor geitenwollen sokken, toch? Wat kunnen zaken 
in korte tijd veranderen. Duurzaamheid staat nu gelijk aan vernieuwing, én: goed 
voor de zaken. 

Er gebeuren zelfs zoveel mooie din-
gen op het gebied van duurzaamheid 
en economie in onze stad dat het 
bijna onmogelijk is om ze allemaal 
in beeld te brengen. Precies daarom 
wil ik in deze bijdrage complimenten 
maken aan al die Haarlemse onder-
nemers die niet de vraag stellen OF, 
maar HOE ze kunnen bijdragen aan 
een beter milieu, een beter klimaat 
en een duurzamere stad. Ik ben onder 
de indruk van de hoeveelheid goede 
energie die ik op dat gebied tegen-
kom in onze stad. 

Met het Haarlems Klimaatakkoord 
proberen we als gemeente zelf ook 
een podium te geven aan veel van wat 
er in onze stad gezamenlijk gepres-

teerd wordt op het gebied van duur-
zaamheid. Van grote deals ter verduur-
zaming van onze zorg tot kleinere, 
slimme ideeën die voor een enkel be-
drijf het verschil maken, iedereen kan 
meedoen. Ik ben daar enorm trots op. 
Net als op andere grote stappen die 
we samen zetten, onderweg naar een 
duurzame toekomst. Zo gaan we aan 
de slag met aardwarmte om de stad 
te verwarmen en aan de slag om in 
Meerwijk van het gas af te gaan. Grote 
inspanningen die jaren gaan duren, 
maar ik ben ervan overtuigd dat we 
er nog veel meer jaren duurzame toe-
komst aan over gaan houden. 

Ook zo’n mooi initiatief is Mugfest, af-
gelopen weekend op de Grote Markt. 

Alle gelegenheid voor inwoners om 
op informele wijze te horen en zien 
wat er allemaal mogelijk is en gebeurt 
op het gebied van duurzame initia-
tieven. Ik heb geen geitenwollen sok 
gezien, en als die er al was, dan was 

die ongetwijfeld duurzaam geprodu-
ceerd. Hopelijk door een Haarlemse 
ondernemer… 

En zo wordt de lijst om trots op te 
zijn steeds langer en reikt deze, mede 
door onze Haarlemse ondernemin-
gen, tot ver buiten de (stads)grenzen. 
Laten we vooral niet ophouden sa-
men te werken, kennis te delen met 
elkaar en samen te bouwen aan het 
Haarlem van de toekomst!

Robbert Berkhout
Wethouder Duurzaamheid, 
Economie en Mobiliteit 

P.s.: ben je ondernemer en/of inwoner 
en heb je een goed idee om Haarlem 
te verduurzamen? Dan is het Initia-
tievencafé op 18 november iets voor 
jou! Zie www.haarlem.nl/initiatieven 
of lees het artikel morgen op de pa-
gina Goede Zaken.

Hans Struiksma: 'Ik vind het mijn sociale verantwoordelijkheid om te blijven pionieren en echt 

bij te dragen aan de noodzakelijke energietransitie.'

Viertal tht-diners
Per persoon gooien we jaarlijks 34,5 
kilo voedsel weg, waaronder veel 
producten met een 'Ten Minste Houd-
baar Tot datum', die nog prima te eten 
te zijn. Stichting Gastronomische 
Hoofdstad heeft daarom het initiatief 
genomen voor een viertal tht-diners. 
Haarlemse chefs bereiden een diner 
van gratis producten, onder andere 
uit de filialen van Albert Heijn Vos, die 
uit het assortiment worden gehaald 
op de tht-datum. 
Vanavond vindt de eerste editie 
plaats: bij deDAKKAS, door chef-kok 
Joshua Jaring. Deze is volgeboekt, 
maar voor de komende dagen is er 
nog wel plaats. Dinsdag 8 oktober is 
er een wereldkeuken-diner bij Van 
der Valk, woensdag 9 oktober een 
budgetdiner bij het Nova College en 
donderdag 10 oktober een vegeta-
risch diner bij het Nova College. 

  Reserveren via www.tht-diner.nl
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