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HANS KOOLE:,ENERGI EBESPARI NG
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Bedrijven kunnen bijna 3 megaton CO, besparen als
ze hun leidingen en opslagtanks beter isoleren. Dat
stelt Hans Koole, voorzitter van de vereniging van
ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf (VIB).
Waarom gebeurt dat dan niet?
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De isolatiebranche die zeEt dat bedrijven

§{linkt isol;li!e **Éc r'?iet e*n Lreetje oubollig?

beter moeten isoleren, is dat niet 6en beetic
'Wíj van WC-eend adviseren WC-eend?,

'Tja, het is blijkbaar niet sexy als een groot
bedrijf zegt: ik doe aan duurzaamheid, ik ga
heel goed isoleren! De aandacht van onder-
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nemingen gaat vooral naar nieuwe technologieën waarmee je energie kan besparen. Maar
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Als de resultaten alleen gebaseerd zouden
zijn op de ervaringen van onze leden, dan
zou ik zeggen: natuurlijk. Maar a1 in zorz is
er een onderzoeksrapport opgesteld door
Ecofys, waaruit bleek dat in heel Europa be-

ja, dat duurt nog wel eventjes voor die nieuwe

technologie zich heeft bewezen. Isoleren kun
je gewoon nÉ doen. Het mkb doet dat al. Ster-

hoorlijke energiebesparingsmogelijkheden
liggen. Grote verbruikers als energiecentra1es, chemische fabrieken en raffinaderijen

ker nog, als je als mkb-bedrijf binnen vijf jaar
energiebesparende maatregelen kan nemen,
móet je ze ook uifvoeren. Voor grote energie-

moeten dan gewoon slimmer isoleren.'

gebruikende bedrijven geldt die verplichting
Over hoeveel hebben we het dan?
'De uitstoot van CO, in Nederland kan 2,7 megaton lager uitvallen wanneer leidingen en

opslagtanks beter worden geïsoleerd. Met de
energie die je dan bespaart, kun je jaarlijks ze-

venhonderdduizend huizen verwarmen. Voor
heel Europa zou de CO,-uitstoot met bijna 4o
megaton kunnen worden teruggebracht.'
Als je beter isoleert, verlies je minder warmte
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in het productieproces.
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voor die ondernemingen.'
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t}*i, werr een verplichting erbij voor
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h:*drljven. Ei+ krijgem tqqit al best we! wet

*p Íiun du*re*nrnheidsborctje?
'Het is niet om ze te pesten, en het gaat ons
ook niet om sancties. Maar we wil1en ze juist
een zetje in de rug geven. Dan helpt zo'n vervan isoleren op het netvlies komt. De overheid

lucht instuurt, stoot je minder

uit waar-

procent minder CO,-uistoot in zo3o, dus die

door je straks ook minder heffing betaalt. Natuurlijk kost isolatie ge1d, maar binnen twee,
drie jaar heb je dat terugverdiend.'

zou bedrijven meer moeten aanjagen.'
'Een verplichting lijkt in te gaan tegen de be-

AIs de wínst zo evident is, waarom wil!en

bedrijven hier dan niet aan?
'Daar hebben we ons hoofd ook over gebroken. GÍote fabrieken zijn over het algemeen
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niet. Wij zeggen: laat die regels ook gelden

De energie die je als
bedrijfbespaart, kunje dan op een andere manier gebruiken. Doordat je minder warmte de
CO,
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plichting om te zorgen dat deze mogelijkheid
heeft die afspraak gemaakt in Europa, van
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op leeftijd. En onderhoud, waar isolatie vaak
onder valt, kost best wat geld. Vaak is onder-

langen van de grote industrieën. Mensen zijn

houd losgekoppeld van degene die gaat over
energie-efficiency of energie-inkoop. Die gescheiden verantwoordelijkheid speelt paÍten.

ik: jongens, dat ís helemaal niet zo.

zenden euro's. Dat laat je als ondernemer niet

Isoleren is een blinde vlek bij veel bedrijven.'

liggen, toch?'tr

bang dat die vertrekken uit ons 1and. Dan denk

Ervaltjuist

snel veel geld te verdienen, soms honderddui-
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