
 
 

André Baars: “klinkende cijfers zijn mooi, maar eigenlijk draait alles 

om bewustwording” 
 

 
 

Zijn boodschap 
Klinkende cijfers zijn mooi, maar eigenlijk draait alles om bewustwording. Transport- en 
aannemingsbedrijf C.M. Baars & Zn. uit Nieuwland ondertekende dit najaar het tweede 
Energieconvenant van Stichting Blauwzaam en heeft op de zogenaamde CO2-ladder (*1)het derde 
niveau bereikt. Een voorloper op dit gebied, volgens de Blauwzame gedachte ook een voorbeeld. ‘Als 
je niets doet op dit vlak trek je straks echt aan het kortste eind.’ Een duidelijke boodschap van 
directeur André Baars. 
 

10% minder in 3 jaar  
Met Lennart van Weilen als interne aanjager werd 2011 gebruikt om het verbruik van energie en 
brandstof te inventariseren. Grote en kleine ingrepen werden gedaan om alle vormen van verbruik 
en uitstoot terug te dringen. ‘Onze auto’s waren al begrensd op 84 kilometer per uur, we hebben 
eco-bedrijfsauto’s aangeschaft en twee chauffeurs die onbewust al duurzaam reden, hebben een 
mentorrol gekregen voor de anderen.’ 
De tijd dat het voordeliger was om de motor van trucks en kranen te laten draaien om hem warm te 
houden is al lang voorbij, en ook in het bedrijfspand aan de Zijlkade worden de schakelaars zoveel 
mogelijk uitgeklikt. ‘In de werkkamer branden tien lichtbollen. Er wordt erg op gehamerd om die 
tijdens de lunch uit te doen. Dubbelzijdig kopiëren, gescheiden afvalinzameling. Dat maakt misschien 
niet het grootste verschil, maar het maakt iedereen wel bewust van waarmee we bezig zijn. Dat is de 
grootste uitdaging.’ 
 

Kennis delen 
Met alle gedane inspanningen heeft C.M. Baars & Zn. het derde niveau bereikt op de CO2-ladder. 
Mede vanwege de prominente rol binnen de werkgroep Transport en Logistiek binnen het regionale 
verbond Stichting Blauwzaam. En daarbij de recente ondertekening van het Energieconvenant. 
‘Deelname aan een keteninitiatief is een voorwaarde voor niveau 3. Wij zitten erin om kennis te 
delen en initiatieven te ontwikkelen. Wij willen dat duurzaam ondernemen meer is dan een kreet op 
een website.’ 
 



Laat het zien 
Het is een investering die vanzelf rendement oplevert. ‘Als je inschrijft voor een project en je hebt 
niveau 3 op de ladder bereikt, krijg je een korting op de aanbesteding. Bovendien geven 
opdrachtgevers om te beginnen al de voorkeur aan een partij die zo bezig is met duurzaam 
ondernemen. Grote aannemers als BAM en Ballast Nedam hebben het hoogste niveau 5 al bereikt en 
werken uitsluitend nog met gecertificeerde onderaannemers, die bijvoorbeeld op de derde trede van 
de CO2-ladder staan.’ 
‘Het neemt best wat werk met zich mee, maar deze ontwikkelingen zagen we aankomen. Het mes 
snijdt niet aan twee, maar aan drie kanten.’ 
 
 

 
(*1)Genoemde derde stap op de CO2-ladder houdt in dat in het bedrijf alle verbruik inzichtelijk wordt 
gemaakt, dat er een concrete en meetbare doelstelling is en dat erover gecommuniceerd wordt met 
andere partijen, zodat vergaarde kennis niet voor zichzelf gehouden wordt.  
   


