
'Duurzaamheid is onomkeerbaar' 

 
Aad den Boer van de DB Holding; hieronder vallen drie clusters bedrijven op het gebied van 

productie, handel en onroerend goed. 

Duurzaam denken is oké, maar doen is waar het echt om gaat. Ik durf vol te houden dat duurzaam 

handelen uiteindelijk goedkoper is dan conventioneel. Daarvan heb ik inmiddels voldoende 

bewijzen. 

Ik ben inmiddels een kwart eeuw bezig met bewust ondernemen. Het woord duurzaamheid hoorde 
je toen nog niet eens. Voor mij is deze manier van denken onomkeerbaar. Bij BlauwZaam ontmoette 
ik gepassioneerde mensen met dezelfde mindset, die ik anders niet in mijn netwerk had gehad en 
waar ik ook zaken mee wil gaan doen. Dat werkt heel prettig, want je hoeft niet alles uit te leggen. 
Birds of a feather flock together. Er zit heel veel kennis in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en 
de rol van BlauwZaam wordt daardoor steeds groter. Het is een jong initiatief, maar het werkt. 
 
Energieconvenant 
Natuurlijk wilden we ook meedoen aan het Energieconvenant van BlauwZaam. In de 360-graden die 
het thema duurzaamheid omvat , is energie nu het belangrijkste speerpunt. We zijn daar in ons 
productieproces al jaren mee bezig, maar in de interne bedrijfsvoering bleek nog wel wat te 
verbeteren. Ik kwam tot de conclusie dat we eigenlijk in een veel te groot pand zitten en zouden 
moeten verhuizen. Tot het zover is, is het inmiddels intern een sport geworden om energie te 
besparen. Onze medewerkers praten erover, zijn er actief mee bezig. Ook bij onze chauffeurs. Ik ben 
zelf in april 2011 begonnen met het nieuwe rijden en heb met fatsoenlijk rijden 20 procent brandstof 
bespaard. Ik heb ook de leden van de ondernemersvereniging Nieuw-Lekkerland opgeroepen om 
mee te doen aan het Energieconvenant. Het kost tijd, maar we moeten het duurzaam denken blijven 
zaaien. 
 
Cirkelstad 
Voor mij is een doorbraak op het gebied van beperking van het gebruik van schaarse grondstoffen 
gekomen in 1998. Ik mocht toen met de besturen en ambtenaren van Rotterdam en Den Haag 
samenwerken aan concepten voor het op grootschalige wijze genereren en toepassen van 
secundaire grondstoffen, in plaats van alsmaar door te gaan met leeggraaien van moeder aarde. 
Ik heb toen de naam Cirkelstad geïntroduceerd: met vrijkomende materialen door het slopen en 
demonteren van de bestaande stad kan de nieuwe stad worden gebouwd. Rotterdam en Den Haag 
werden zo een voedselbron; afval was voorbij. 
Vanaf 2004 leerde ik in Rotterdam dat je de oude te herontwikkelen stad ook nog kon laten 
demonteren door werklozen, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. En dat je de nieuwe 



stad ook kon bouwen met inzet van deze groep. Wij gaven hen werk bij de productie van 
betonartikelen voor de gemeente Rotterdam in de betonfabriek in Groot-Ammers. 
 
Hergebruik 
Daarmee was het nog niet klaar. In 2006 startte Van Bentum Recycling Centrale in Rotterdam met 
het op 700 graden thermisch reinigen van Teerhoudend Asfalt Granulaat(TAG), waardoor asfalt 
uiteen viel in de delen waarmee het was gemaakt. Daardoor kwamen ecogranulaten beschikbaar die 
het mogelijk maakten om beton te produceren met 100 procent vervanging van primair zand en 
grind. 
In 2009 paste Van Dijk Beton, ook een bedrijf uit onze Den Boer Groep, voor het eerst 
zelfverdichtend beton met 100 procent zand en grindvervanging toe in de prefab-betonelementen. 
Dus wat we inmiddels People, Planet, Profit-denken noemen, of MVO, was dus eigenlijk héél goed te 
doen. Nu moest nog worden uitgerekend of we in klimaatopzicht daadwerkelijk goed bezig waren. 
Immers, vanuit Brussel werden de Europese landen opgeroepen te voldoen aan normen voor CO₂-
uitstoot en luchtkwaliteitsverbetering. 
 
Milieuwinst 
Uit een Levens Cyclus Analyse bleek dat de twee ontwikkelingen voor de nieuwe bedrijfsvoering van 
Van Dijk Beton forse milieuwinst oplevert. Door het genereren van secundaire grondstoffen in 
Rotterdam en die in de nabije omgeving hergebruiken voor het vervaardigen van betonproducten 
verminderde de CO₂-uitstoot met 17 procent en de aan de luchtkwaliteit gerelateerde 
milieubelasting met maar liefst 38 procent; voor enkele producten is de verbetering inmiddels 38 
procent voor CO₂-uitstoot en 45 procent voor luchtkwaliteit! 
Omdat de fijnstofproblematiek relatief groot is en een hoge prioriteit verdient, is deze berekende 
verbetering van de luchtkwaliteit zéér welkom En de kosten per eenheid product zijn niet gestegen. 
Duurzaam hoeft dus ook niet duurder te zijn. Ik heb duurzaam wat dat betreft altijd een slecht 
woord gevonden. 
 
Geen afval 
We kunnen nu dus zeggen dat onze behoeften van vandaag niet ten koste hoeven te gaan van de 
behoeften van morgen. Bovendien kunnen we door het cradle to cradle-denken en doen 
bewerkstelligen dat we (vrijwel) géén afval hoeven te laten ontstaan. In ons geval zal niet meer dan 
1 procent afval overblijven bij de finale afvalverwerking. Het cradle to cradle- concept legt dus een 
grote verantwoordelijkheid bij de architecten en ontwerpers. Als zij het in het voortraject niet goed 
doen en verkeerde keuzes maken, dan ontstaat er afval aan het einde van de levensduur. 
 
People 
Anno 2012 is ook duidelijk dat iedereen een bijdrage dient te leveren aan de maatschappij; daarom 
is te begrijpen dat er wetgeving komt zoals de Wet Werken naar Vermogen. De People-paragraaf 
staat nog in de kinderschoenen. We zullen er aan moeten wennen dat er géén uitkeringen meer zijn 
zonder inspanning ofwel tegenprestatie. Dat vraagt ook van bedrijven een omslag. Wij werken nog 
steeds samen met de – inmiddels geprivatiseerde – sociale werkplaats van Roteb, Ferrofix genaamd. 
 
Innovatief aanbesteden 
Ons bedrijf zal blijvend innoveren en nu ligt de nadruk op het vinden van partners die dezelfde 
filosofie aanhangen, maar vooral praktiseren om keten-denken te laten ontstaan. Inkopende en 
aanbestedende overheidsinstellingen nodig ik uit om conform de afgesproken regelgeving vanuit 
Brussel daadwerkelijk duurzaam in te kopen en aan te besteden. Daarover ben ik ook met 
wethouders in de Alblasserwaard in gesprek. 



Innovatief aanbesteden is dan de uitdaging voor iedereen: het toekennen van punten aan ieder van 
de drie P’s en het naar wens van de inkopende of aanbestedende partij toepassen van transparant 
geformuleerde duurzaamheidscriteria moet gewoon worden. 
Ik wens dan ook dat een komend kabinet op ministerieel niveau serieus werk maakt van 
duurzaamheid, maar dan wel met een grote D. Eigenlijk zou het woord duurzaam vanaf heden deel 
moeten uitmaken van de naam van, bijvoorbeeld, het Ministerie van EL&I. 
 
De pen gaat naar... 
Ik geef de pen door aan Marcel van Vugt van Home-Technics vanwege zijn jarenlange inspanning 
om héél veel kennis te verwerven over duurzame installatietechnieken, toepasbaar in de woning- en 
utiliteitsbouw. Zijn recent ontwikkelde modellen voor verduurzaming van bestaand onroerend goed 
verdienen alle aandacht van bedrijven, gemeenten, particuliere woningbezitters en 
woningcorporaties. 


