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Welkom bij de Duurzaamheidstrein 
Onafhankelijk en verrassend 
De Duurzaamheidstrein biedt bedrijven en over-

heden de gelegenheid om echt werk te maken van 

duurzaamheid.

Op basis van uw behoefte haken we de juiste 

expertise aan, waarbij we putten uit een breed 

netwerk van onafhankelijke experts.

Aan de hand van een helder spoorboekje en met 

een frisse blik helpen zij u op weg naar een maat-

schappelijk verantwoorde toekomst.

Meerwaarde voor de manager
De manager die de Duurzaamheidstrein binnen-

haalt: 

•	 krijgt	grip	op	kansen	tot	verduurzaming	van	

zijn bedrijf, 

•	 kan	snel	onderbouwde	keuzes	maken	op	basis	

van de toegevoegde waarde voor het bedrijf, 

•	 krijgt	een	maximaal	duurzaam	rendement	op	

eventuele investeringen en 

•	 krijgt	de	kans	om	een	voorsprong	op	te	bou-

wen ten opzichte van zijn concurrenten. 

Stapgewijze aanpak
Het eerste station is een scan van uw bedrijf. In 

een kort rapport beschrijven we de mogelijkhe-

den die u heeft om de duurzaamheid ervan te 

verbeteren, uitgedrukt in CO2	besparing,	finan

ciële investeringen en terugverdientijd. 

Na de eerste scan kunt u met de Duurzaamheids-

trein verder reizen. Dit kan bijvoorbeeld leiden 

tot het uitdiepen van maatregelen uit de scan, het 

opzetten van een communicatieplan of intensieve 

begeleiding bij de uitvoering van opties. Elk station 

richting duurzaamheid biedt de mogelijkheid uit 

te stappen en zelf verder te reizen. Dit houdt in 

dat iedere fase wordt afgerond met een voor uw 

bedrijf bruikbaar product. 

Kennismaking
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om de bij 

u passende samenstelling van de trein en de juiste 

route te bespreken. Bel 0317-466254 of mail 

 algemeen@duurzaamheidstrein.nl. 
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De groene omgeving
De kwaliteiten van een groene omgeving worden nu, met het wer-

ken aan duurzaamheid, herontdekt en benut. Deze visie wordt 

terug gevonden in onze inrichtingsplannen voor de buitenruimte en 

 gebouwen.

Veelzijdig inzetbaar
•	 Groen	ter	verbetering	van	het	milieu:	 

energiebesparing, zuivering van lucht, dak-, 

gevel- en façadegroen. 

•	 Groen	creëert	beschutting: 

aangename ontmoetingsplaatsen, binnen- en 

buitentuinen, mogelijkheden voor ontspanning 

en bewegen. 

•	 Groen	is	representatief	bij	gebouwen: 

tegengaan van een stenige omgeving en ver-

rommeling, landschappelijke inpassing, natuur 

terrein, verhoging biodiversiteit.

•	 Groen	voor	economie:	 

kosten- en milieubesparing, ecologisch beheer, 

productie biomassa.

Groen	is	duurzaam
De Duurzaamheidstrein BV maakt de vele mo-

gelijkheden van groen voor duurzaamheid en de 

leefbaarheid zichtbaar, meetbaar en uitvoerbaar. 

Groen	vervult	vele	functies	en	met	slim	inzetten	

van groen, ‘green engineering’, ontstaat een opti-

male combinatie. 

Voor een bedrijf of een organisatie is groen inte-

ressant om de uitstraling te verbeteren en groen 

heeft een positieve invloed op de gezondheid van 

de werknemers.  Voor de economie brengt groen 

besparingen in energie- en beheerkosten. Voor de 

maatschappij brengt groen verbetering van milieu, 

natuur en leefbaarheid.
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Vegetatiedak ter verbetering van het milieu  Leibomen o.a. voor reguleren warmte, beschutting en representatief

Sociaal       Klimaat

algemeen@duurzaamheidstrein.nl 
Costerweg 1x 6702 AA Wageningen
0317- 466254
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Nieuwbouw, verbouw en renovatie
Dynamiek hoort bij bedrijvigheid. Dit betekent dat bedrijven regelmatig met allerlei bouwacti-

viteiten te maken hebben. De Duurzaamheidstrein geeft advies en begeleidt u in het duurzame 

proces met functionele oplossingen.

Verbouw slim
Dynamiek van een bedrijf geeft regelmatige ver-

bouwactiviteiten. Door goed over deze verbou-

wingen	na	te	denken	blijft	het	bedrijf	flexibel	en	

wordt er geen dubbel werk gedaan. De milieu-

kosten worden op deze wijze in de hand gehou-

den.

Renovatie als het kan
Het hergebruiken van verouderde gebouwen 

levert vaak verassende oplossingen. Vanuit de 

Duurzaamheidstrein willen wij zoveel mogelijk 

hergebruik van ruimtes en materialen. Een inte-

grale beoordeling van de milieueffecten leidt tot 

een slimme afweging tussen sloop en hergebruik. 

Nieuwbouw	flexibel
Duurzaamheid van bedrijven en bedrijfsterreinen 

betekent	dat	het	ontwerp	flexibel	en	demontabel	

moet zijn. Als gebouwen en terreinen al zijn voor-

bereid op toekomstige ontwikkelingen behaalt 

u hiermee een forse milieuwinst en bespaart u 

onnodige kosten. Naast de inzet van de nieuwste 

technieken op bouwgebied besteed de Duur-

zaamheidstrein aandacht aan energiezuinigheid 

van technische installaties.

Bijzondere nieuwbouw RMB met hergebruik materialen

Gerenoveerde bierbrouwerij met daktuin en theater  
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Duurzame bedrijfsvoering
Investeren in duurzaamheid zorgt voor lagere energiekosten en goodwill bij klanten. 

Duurzaamheidstrein en A.S. Watson

De Duurzaamheidstrein heeft A.S. Watson 

geholpen duurzaamheid in de bedrijfsvoering 

door te voeren. Dit project wordt onder-

steund	door	het	programma	Bedrijfsprofile-

ring / Duurzame Logistiek van het ministerie 

van Verkeer en Waterstaat. 

 

Trots op je prestaties
Wie duurzaam werkt wil dat ook laten zien. 

Overheden, consumenten en medewerkers stellen 

vragen. Door besparingen te meten is aan te to-

nen dat de aanpak echt werkt. Laat de audits maar 

komen! Zo vertalen investeringen zich niet alleen 

terug in lagere energiekosten, maar ook in good-

will bij werknemer, klant of vergunningverlener.

 
Focus op duurzaamheid
Als een bedrijf duurzaam wil ‘vergroenen’, mag 

dit niet blijven hangen in een enkel project of de 

hobby van een manager. Het hele bedrijf moet 

erop inspelen: 

•	 Werknemers	zijn	enthousiast	en	alert.

•	 Managers	maken	plannen	en	sturen	bij	waar	

wenselijk. 

•	 De	top	van	het	bedrijf	staat	er	volledig	achter.	

Er zijn budgetten nodig en structureel beleid. Pas 

dan zal een bedrijf blijven vergroenen.

 

Aanpakken met management systeem
ISO heeft, net als voor kwaliteit en veiligheid, een 

aanpak voor duurzaamheid (ISO 14001). Maar 

ook ‘zonder ISO’ bedrijven kunnen systematisch 

‘vergroenen’. De aanpak steunt op het maken en 

bijsturen van plannen (plan-do-check-act). Zo’n 

aanpak wordt natuurlijk vertaald naar eigen pro-

cessen, administraties en rapportages.
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Distributiecentrum A.S. Watson (Kruidvat) 
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Transport 
De samenleving draait om transport; zonder vervoer staat alles stil. Vervoer is ook een bron van 

broeikasgas en fijnstof. Transport kan een gouden sleutel tot een duurzamere wereld vormen. 

Besparingen in eigen beheer
Een bedrijf dat zelf goederen vervoert kan probe-

ren te besparen op kilometers. Dat vertaalt zich 

meteen in kostenbesparingen. Rittenplanning of 

zuiniger vrachtwagens is een eerste stap. Langere 

‘roadtrains’ leiden tot 30% minder kosten. Stads-

distributiesystemen zoals vrachttrams ontlasten 

het stadsverkeer. Een volgende stap is  uitbeste-

den. Beroepsvervoer heeft meer mogelijkheden 

om ladingen te combineren, retourritten te 

verkrijgen of nieuwe technieken rendabel in te 

zetten. 

 

Meer besparingen door samenwerking
Als de logistieke organisatie met meerdere col-

lega’s ter hand genomen wordt, kan vaak zo’n 

30% worden bespaard. Als leveranciers en klanten 

samenwerken om de logistiek te verbeteren, zijn 

over de hele keten enorme besparingen mogelijk. 

In kilometers, in broeikasgas en in euro’s.

 

Hernieuwbare brandstoffen
De kilometers die toch worden gemaakt kunnen 

ook ‘hernieuwbaar’ zijn. Met inzet van biobrand-

stoffen worden weinig nieuwe broeikasgassen 

uitgestoten: deze zijn immers eerder ingevangen 

door de planten waaruit de brandstof wordt 

gemaakt. En vaak hebben biobrandstoffen ook een 

gunstig	effect	op	fijn	stof.

 

Alle biobrandstoffen binnen bereik 
Elke vrachtwagen kan rijden op biodiesel in 

plaats van diesel. Met enige aanpassingen 

kan een vrachtwagen ook rijden op 

mengsels met plantaardige olie (zoals 

frituurvet). Nieuwer is het bijmengen 

van biogas, en sinds kort kan dit ook 

met de meest gangbare biobrand-

stof: E85 (alcohol). 

Koolzaad Transport, nog een wereld te winnen

mailto:algemeen@duurzaamheidstrein.nl


duurzaamheidstrein
groen bouwen beleid vervoer energie imago

duur-zaam-heids-trein

duurzaamheidstrein
groen bouwen beleid vervoer energie imagogroen bouwen beleid vervoer energie imago

 Duurzaamheidstrein b.v. Costerweg 1x  6702 AA  Wageningen  (0)317 - 46 62 54  algemeen@duurzaamheidstrein.nl

Verdeel de energie
 

De energiebehoefte is per bedrijfsactiviteit ver-

schillend, door hier handig gebruik van te maken 

kan al veel winst worden geboekt.

Op bedrijfsterreinen zijn er vaak bedrijven die 

een overschot hebben aan warmte. Door deze te 

leveren aan collega’s of nabij gelegen woongebie-

den wordt deze beter benut. 

Gebruik	de	bedrijven	met	grote	dakoppervlaktes	

om andere bedrijven te voorzien van stroom.

Duurzaamheidstrein en energie
Energie vormt altijd een grote kostenpost voor een bedrijf. En omdat de energieprijzen in de 

toekomst alleen maar verder zullen stijgen is dit een belangrijk onderdeel van een duurzame 

bedrijfsvoering. Door het volgen van de Trias Energetica worden al snel besparingen bereikt.

Verminder de energiebehoefte

Kies voor 

duurzame bronnen

Zet slimme 

technieken 

in* 

Trias energetica 

Zonnepanelen en windenergie Grondboring voor warmte-koude opslag

*  inzet van slimme technieken voor traditionele systemen op 
fossiele brandstof.
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Duurzaamheidstrein en imago
Een modern bedrijf houdt zich bezig met People, Planet en Profit en dat kunt u met behulp van 

de Duurzaamheidstrein gaan tonen. Naast concrete resultaten voor uw bedrijfsvoering heeft het 

nemen van duurzame maatregelen effect op uw imago.  Zowel naar de buitenwereld als naar uw 

eigen organisatie.

Profilering	op	de	markt Naast de reguliere Arbo regels gaat het om bij-

voorbeeld een stofvrije werkomgeving,  een goede 

temperatuur beheersing en een goede lichtin-

tensiteit. Hierdoor neemt de continuïteit van het 

personeel en de arbeidsproductiviteit toe.

Ook	voor	uw	externe	financierders	speelt	een	

slimme duurzame visie op de toekomst een 

steeds grotere rol.  Bij duurzaamheid hoort 

 immers een zorgvuldig omgaan met grondstoffen, 

energie en beperking van de afvalstromen.  Door 

hierover te communiceren laat u zien dat het geld 

in goede handen is.

De Duurzaamheidstrein helpt u met het commu-

niceren van uw duurzaamheidsambities door het 

inzetten van passende middelen en technieken.

Uw klanten en externe relaties vragen steeds 

vaker om daadkracht te tonen richting duurzaam-

heid. Met de toepassing van duurzame oplossin-

gen	kunt	u	zich	profileren	ten	opzichte	van	uw	

concurrenten. En daarmee bindt u ook op lange 

termijn klanten en leveranciers.

Profilering	naar	uw	eigen		organisatie
Duurzaamheid is een positief begrip voor uw 

organisatie. 

Uw werknemers vormen het kapitaal van uw 

onderneming. Bij een duurzame onderneming 

hebben werknemers meer plezier in het werk 

omdat u, als werkgever, aandacht heeft voor een 

gezond en prettig werkklimaat als onderdeel van 

duurzaamheid. 
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Veel groen met weinig ruimte (BSI) FSC een sterk merk en imago. 
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