
Gezondheid

SADC's Jeanet  
van Antwerpen: 

‘Gezondheid gaat 
over bewustwording. 
Je lichaam en geest 
vitaal houden’

Just Brands:
Met 30 collega’s op  
een yogamat

BoerBos:
Over boeren, schapen en 
denken in kringlopen



Jeanet van  Antwerpen, 
directeur SADC

Foto: Michel ter Wolbeek 

door ‘buffergroen’. Nee, er is verwevenheid, samenhang,  
uitwisseling te ontdekken en nog verder te ontwikkelen. 
Voeg daar een holistische blik aan toe en je krijgt een  
ander handelingsperspectief  als gebiedsontwikkelaar.  
Het resultaat? Plekken waar mensen niet alleen graag 
werken, maar ook een ommetje maken en hun omgeving 
verkennen.

Gezondheid is het brede thema dat door de verhalen  
in deze Faces loopt. Opvallend vind ik dat het bij de  
geïnterviewden vaak over bewustwording gaat. Bewuste 
keuzes maken in een carrièreswitch, de manier waarop  
je lichaam en geest vitaal houdt. Of  de keuze van het  
gebruik van bepaalde producten, de manier waarop je  
met je omgeving omgaat en die bewust ervaart. In alle 
drukte juist even stilstaan, mijmeren bij een hommel  
op een bloem of  je yogamatje uitrollen. Allemaal goed  
op weg naar meer werkgeluk!

Welkom bij alweer de derde editie van Faces, het  
magazine waarin medewerkers van SADC in gesprek  
gaan met mensen die op of  nabij onze business parks  
werken. We schenken dit keer extra aandacht aan onze  
‘buren’. Immers, een goede buur is nog steeds beter  
dan een verre vriend. En die buren zijn divers en mooi!  
Van een schaapherder en trainer over kuddegedrag,  
tot de kweker van precies die planten, die kantoor
omgevingen gezonder en mensen gelukkiger maken.  
Onze interessantste buren vind ik de lepelaarskolonie  
bij de A200. Nestelende lepelaars observeren is de  
bonus als je op PolanenPark werkt. Of  in de Fruittuin  
van West bij Business Park Amsterdam Osdorp  
ontdekken hoe een aardbeienplant er eigenlijk uitziet.  
Het bijzonder gewone dichtbij.

De mensen die op onze business parks werken, zien we  
als de bewoners van deze gebieden. En die gebieden  
zijn vervolgens weer onderdeel van hun omgeving, van  
het stedelijk weefsel, zoals dat in vakjargon zo treffend 
wordt geduid. Wij willen het omgekeerde bereiken van  
de zogenoemde ‘nonplaces’, bedrijventerreinen als  
niet gewenst element, verstopt van de buitenwereld  
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2 3‘WIJ  
NOEMEN  
HET  
BIOLOGISCH, 
MIJN  
OUDERS  
NOEMDEN  
HET   
NETJES  
BOEREN’

BoerBos
Waar: naast Schiphol Logistics Park
Gemeente: Haarlemmermeer 
Wie: Paul Bos, schaapherder/trainer 
Interviewer: Raisa Knibbe, SADC
www.boerbos.nl

In Aalsmeerderbrug, 
aan de rand van de 
bedrijventerreinen  
van Schiphol,  
ligt Fortboerderij  
Dijkzicht.  
Schaapherder en  
trainer Paul Bos –  
‘iedereen noemt mij 
hier BoerBos’ – over 
wat je kunt leren van 
de natuur en van een 
kudde met schapen. 

Geen boer
‘Mijn ouders opvolgen op de  
boerderij, dat was de bedoeling.  
Maar na de middelbare school wilde 
ik dat niet. Ik vertrok en studeerde  
journalistiek, communicatie en 
marketing, werkte in verschillende 
functies in die sector, waarvan tien 
jaar vanuit mijn eigen adviesbureau. 
Met op het laatst twintig mensen in 
dienst. Een prachtige tijd.’

Ommezwaai
‘Achttien jaar lang belde mijn vader 
twee keer per jaar met de vraag: 
‘Kom je nog eens een dagje helpen?’ 
Ik zei altijd nee, tot ik een keer dacht: 
ach, laat ik nu maar eens een dagje 
gaan. Dat dagje betekende een totale 
ommezwaai. Een jaar erna heb ik  
de knoop doorgehakt, een opvolger 
voor mijn bedrijf  gevonden en  
alsnog de boerderij van mijn ouders 
overgenomen.’
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Meervoudige winst
‘Van veel wetmatigheden in de  
natuur kunnen wij leren. Daar zit  
al zo’n paar miljard jaar R&D in, 
plaag ik mijn opdracht gevers  
weleens. Waarom zou je daar niet 
meer gebruik van maken? Boeren 
hebben al eeuwen ervaring met in 
kringlopen denken. Hier gebruiken 
we geen kunstmest of  bestrijdings
middelen, lopen de dieren behalve  
in de winter het hele jaar buiten, 
krijgen ze zelfstandig hun lammeren, 
liggen ze nooit machteloos op hun  
rug en is er voldoende schaduw.  
We noemen dat biologisch, mijn  
ouders noemden dat netjes boeren.  
‘Je werkt met de natuur samen’,  
zeiden zij dan, en dan krijg je meer
voudige winst. Voor de natuur, voor 
de insecten, voor de biodiversiteit, 
voor de vogels, voor de schapen en 
daarmee ook voor de boer.’ 

Talenten benutten
‘Tijdens een teamdag vraag ik  
deelnemers om de kudde van het  
ene weiland naar het andere te 
verplaatsen. Wat opvalt, is dat vrijwel 
iedereen zich stort op de opdracht  
en dat niemand zich afvraagt wat  
de schapen willen. Terwijl dat de 
essentie is van leiderschap en samen
werken: wat is de behoefte van de  
ander, en welke stap kun je met 
elkaar maken. Onze programma’s 
zorgen ervoor dat medewerkers en 
teams beter leren hun talenten te 
benutten. Doen waar je goed in bent, 
houdt je langer gezond. Dat merk ik 
zelf  ook. Sinds ik het boerenbedrijf  
van mijn ouders heb overgenomen 
ben ik effectiever, doe ik meer met 
minder energie en voel ik me beter.’

Laten groeien
‘Ik voelde de behoefte om als boer 
dichter bij de bedrijvigheid en de 
samenleving te komen. Na een korte 
trektocht met mijn kudde door de 
polder, wist ik hoe. Vrij snel daarna 
kwamen er scholen die vroegen  
om natuureducatie, restaurants  
om vlees van de kudde, managers  
om workshops over leiderschap,  
en teams die wilden leren hoe een 
boer de dingen laat groeien.’  

Rondtrekken
‘Ik trek nog één of  twee keer per  
jaar met de kudde een paar dagen 
rond, in overleg met boeren in de 
buurt, of  terreinbeheerders, want de  
schapen grazen dan op hun land.  
Je ziet steeds meer dat beheerders een  
kudde schapen een bedrijventerrein 
laten begrazen, in plaats van alles te 
laten maaien. Dat past in deze tijd 
van zero-emissie.’

Vooruit naar vroeger
‘Met de natuur als inspiratie bieden 
we nu teamdagen, en programma’s 
op maat voor bedrijven. Maar ook 
trainingen voor ROC Amsterdam.  
Het centrale thema is: ‘levenlang-
groeien’: welke 21ste-eeuwse  
vaardigheden heb je nodig om jouw 
organisatie succesvol te laten groeien? 
Daarnaast zijn we nog steeds boer, 
met in het seizoen zo’n 120 schapen, 
en we verkopen onze producten  
lokaal. Ik blies de boerderij nieuw 
leven in, en bouwde voort op de  
rijke traditie van het boerenbedrijf. 
Vooruit naar vroeger, dus.’ 

‘BOEREN  
HEBBEN 
AL EEUWEN  
ERVARING 
MET IN 
KRING LOPEN  
DENKEN’



bootcamp & 
krachttraining

yoga

kickboksen

fitness

MAANDAG 

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

Trainen bij 
Just Brands 
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We evalueren de programma’s  
continu en daardoor weten we dat 
onze collega’s het heel prettig vinden 
dat ze hier zo uitgebreid kunnen 
sporten. Ik ben daar best trots op!’

Lekker   ‘In ons bedrijfsrestaurant 
kunnen we gezond en steeds vaker 
biologisch eten tijdens de lunch.  
We hebben twee keer een zogeheten 
recharge georganiseerd binnen het 
bedrijf. Daarbij was er een speciaal 
samengesteld lunchmenu en voor wie 
dat wilde een boodschappenlijst voor 
ontbijt en avondeten voor de hele 
week. Onderdeel van de recharge 
is mindfitness: training en coaching 
voor je brein. We willen de recharge 
graag nog een keer organiseren. 
Het is fijn om bij een bedrijf  te  
werken dat zo betrokken is bij de  
gezondheid van de medewerkers 
en om daar een belangrijke rol in 
te spelen. Het stimuleert ook onze 
creativiteit: we blijven nadenken  
hoe we ervoor kunnen zorgen  
dat iedere collega lekker in zijn of   
haar vel zit.’

Duurzame weetjes
- We scheiden afval 
-  Mensen moeten hun af en aan

wezigheid melden voor de lunch 
om voedselverspilling tegen te gaan

-  We hebben op ons hoofdkantoor 
overal ledverlichting

- We zijn petvrij
-  We focussen ons op goede arbeids

omstandigheden in de fabrieken
-  We gebruiken goede grondstoffen: 

katoen met BSCIkeurmerk  
(betere arbeidsomstandigheden) 
en gerecycled polyester

-  We hebben het convenant  
Duurzame kleding en textiel 
getekend

Kirsten Huij is een gelukkig mens.  
Bij kledingbedrijf Just Brands is ze  
lid van Just Active, dat activiteiten  
organiseert voor de medewerkers.  
En die activiteiten zijn jaloersmakend! 

Actief   ‘Ik werk op de afdeling 
business support, waar ik me vooral 
bezighoud met het elektronische  
dataverkeer van de groothandel. 
Daarnaast ben ik met nog vier  
collega’s verantwoordelijk voor Just 
Active, wij organiseren activiteiten 
voor het personeel. Onlangs een  
middag met een spreker die uitlegde 
hoe je je het beste kunt beveiligen 
tegen hacken. Maar we hebben  
ook geregeld dat medewerkers  
kunnen bootcampen. 
Toen ons bestaande pand vorig jaar 
werd uitgebreid, ontstond er plek 
voor een fitnessruimte voor de  
mede werkers. Ik heb met een enquête  
uitgezocht wat onze 130 collega’s 
voor sporten wilden doen. Bootcamp 
was er al, fitness, yoga, kickboksen  
en krachttraining kwamen erbij.  
Het bedrijf  regelde de apparatuur 
en er wordt flink gebruik gemaakt 
van de ruimte. In het begin was het 
zoeken maar inmiddels staat er een 
stevig programma. Yoga is veel  
populairder dan we vooraf  dachten. 
Op een drukke dag leggen zeker 
dertig mensen hun matje neer.’

Gezond   ‘Just Brands stimuleert 
het sporten onder andere zo  
omdat gezonde medewerkers een 
goed resultaat behalen. Sporten  
kan een burnout voorkomen  
en het kan helpen bij het herstel  
van een burnout. Collega’s met  
een blessure kunnen hier onder  
professionele begeleiding oefeningen 
doen die het herstel versnellen.  

Just Brands
Waar: Airport Business Park Lijnden
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Kirsten Huij, medewerker 
business support 
Interviewer: Olav Steffers, SADC
www.justbrands.nl

Just Brands is het bedrijf achter de 
kledingmerken PME Legend, Cast Iron 
en Vanguard. Het bedrijf is opgericht 
in 1992 en het hoofdkantoor is sinds 
2009 gevestigd op Airport Business 
Park Lijnden. Vorig jaar is het bedrijf 
uitgebreid tot circa 8000 m2.  
Just Brands koos voor duurzame 
energiealternatieven, waaronder 
zonnepanelen en een zogeheten 
betonkernactiveringsmethode om  
het gebouw op een constante  
temperatuur te houden door middel 
van warmte- en koudeopslag.
Het duurzame gebouw weerspiegelt 
de inspanningen van het bedrijf om 
de productie van de kleding ook zo 
duurzaam mogelijk te laten verlopen.

‘Op een drukke dag 
leggen zeker 30 mensen 
hun yogamatje neer’

KLEDINGBEDRIJF 
JUST BRANDS  

STIMULEERT  
GEZOND LEVEN



De sporttas 
van ...
Kirsten Huij 
van Just Brands
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‘Ik sport  
hartstikke veel. 

Wat ik doe is 
een mix van 
conditie en 

kracht.’

‘Vanuit huis ga ik vaak hardlopen. 
Ik vind het lekkerder om buiten te 
rennen dan op een loopband  
op de sportschool.’

‘Op mijn werk doe ik op maandag 
mee met krachttraining, heel soms 
pak ik op dinsdag een yogales  
mee en op donderdag is er ook  
een soort krachttraining.’

‘Inderdaad: dit is een tas van PME.  
We kregen ’m ooit bij een evenement. 

hij heeft veel vakken en is van zo’n stofje 
waar de zweetgeur niet in blijft hangen.’

Fijne sporttas hoor,

‘Keurig? Zo haal ik mijn kleding en handdoek uit 
de kast. Ik stapel het in de tas en haal het er ook 
zo weer uit. Al denk ik dat de fotograaf het voor 
de foto wel extra netjes heeft gevouwen.’

‘Juist de combinatie van conditietraining 
en krachttraining vind ik zo leuk. Bij de 
krachtlessen doen we ook wel een stukje 
cardio, maar ik gebruik de lessen vooral 
om sterker te worden. Hardlopen doe ik 
puur voor mijn conditie en om op gewicht 
te blijven.’

‘Ik houd heel erg van sporten 
en dacht: hoe fijn zou het zijn 
als we hier van alles kunnen 
aanbieden? Vandaar dat 
we er volop mee bezig zijn 
gegaan om bij Just Brands 
te kunnen sporten. Ook een 
stukje eigenbelang, dus!’

‘Ik sport zowel voor 
als na het werk.  

Op maandag  
aan het eind van  

de werkdag en  
op donderdag  

’s ochtends vroeg. 
Dat is ook wel  

lekker, dan heb ik  
al gesport en dan 

ga ik werken.’

‘We hebben kleedkamers en douchehokjes 
met een bankje en een kapstok. Dus na het 
sporten lekker douchen en daarna weer fris 
naar huis. Of aan de slag.’

‘Die dopper krijgt ieder-
een die bij Just Brands 
gaat werken. Die van mij 
is al niet meer zo mooi,  
ik gebruik ’m heel vaak.’
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Meer reuring

‘Ik werk al jaren bij Air Products,  
ik heb op allerlei locaties gewerkt. 
Hier op PolanenPark werk ik pas 
anderhalf  jaar. We zitten hier sinds 
2015, in een nieuw pand, met alle 
faciliteiten die we nodig hebben.  
Ik heb een prachtige werkplek, vind 
ik. Al breng ik niet veel tijd door  
op mijn kantoor, ik ben veel liever  
op de werkvloer, daar gebeurt het!
Het is leuk dat er steeds meer  
reuring komt op PolanenPark.  
Datacenter Cyrus One opent  
binnenkort zijn deuren, het wordt 
steeds voller hier. En levendigheid  
is gewoon belangrijk, als dat er niet  
is, dan mis je toch iets.’

beste voor het kindje. Wij mengen 
zuurstof  en andere componenten  
tot dit gas, dat voldoet aan heel  
specifieke eisen. 
Voor MRIscanners leveren we 
vloeibare helium. Een MRIscan 
maakt met radiogolven en een sterke 
magneet een afbeelding ‘in plakjes’ 
van het lichaam om een diagnose  
te kunnen stellen. Een MRIscanner 
draait op vloeibare helium, want  
dat koelt de magneet. Hoe kouder 
een magneet, hoe beter de geleiding, 
dus hoe sneller de stroom en hoe  
groter het magnetische veld.  
Vloeibare helium is 250°C, het is 
het koudste product dat we kunnen 
maken. Het maakt de magneet  
nauwkeuriger, en daarmee de  
MRIscan.
Laboratoria gebruiken gas voor  
onderzoek bijvoorbeeld, naar  
ziektes en behandelingen. Ook  
daarvoor maken we gassen van  
heel specifieke samenstellingen.  
Om te conditioneren, om een  
onderzoeksomgeving bijvoorbeeld af  
te sluiten van bepaalde componenten 
van de buitenlucht. Maar ook om 
op te slaan: van bloed, eicellen en 
andere weefsels.’

Vloeibaar en bevroren

‘Wij verkopen gassen. De lucht    
gassen zuurstof, stikstof, argon en 
CO2 worden bij ons in cryogene 
vloeibare vorm aangeleverd,  
gasvormig gemaakt en vervolgens  
onder heel hoge druk in allerlei 
soorten en maten gasflessen gestopt. 
Waarom vloeibaar? Dan heeft  
het veel minder volume dan in 
gasvorm en dat maakt het transport 
makkelijker en goedkoper.’ 

Verrassend 

‘In de gezondheidszorg worden  
gassen veel toegepast. Zie je iemand 
lopen met een neusbril en een  
zuurstoffles? Dat is vast een COPD- 
patiënt die speciaal geconditioneerd 
zuurstof  krijgt, dat de ademhaling 
verbetert. Of  het welbekende  
mondkapje dat in het ziekenhuis 
gebruikt wordt: dat is zuurstofgas  
of  medici nale synthetische lucht. 
Minder bekend, maar wel tot de 
verbeelding sprekend, is couveusegas. 
Dat is essentieel voor kinderen die 
prematuur geboren zijn, het is het 

Air Products
Waar: PolanenPark
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Jeroen Vos, supply chain &  
optimization manager
Interviewer: Masha de Wekker, SADC
www.airproducts.nl

Gassen! 
Air Products &  

de gezondheidszorg
Hoge tevredenheid,  
laag ziekteverzuim

 
‘Wij doen er alles aan om onze  
mensen zo goed mogelijk hun  
werk te laten doen. Collega’s met 
lichamelijk zwaar werk krijgen twee 
keer per jaar persoonlijk advies  
van een ergonomisch adviseur.  
En we stimuleren bewegen.  
Er doet altijd een clubje mee aan de 
Dam tot Damloop en in Rotterdam  
is er ieder jaar een wielerronde.  
Ook is er jaarlijks een sporttoernooi 
in een Europees land met een Air 
Productsvestiging. Dit jaar is dat 
een voetbalwedstrijd in Duitsland, 
waaraan iedere collega kan meedoen. 
Daarnaast kunnen medewerkers 
gratis naar een fysio therapeut en  
een mental coach. We doen dus veel 
om onze mensen tevreden en gezond 
te houden. En het ziekteverzuim 
laag. Want er moet natuurlijk ook 
nog gewerkt worden, haha!’

Safety driven 

‘Air Products is een Amerikaans  
concern. Typisch Amerikaans is  
dat we enorm safety driven zijn.  
De doelstelling is nul incidenten. 
Ik koppel de gezondheid van onze 
medewerkers aan veiligheid.  
Gas vervliegt, dus we werken met  
een gesloten systeem om geen gas  
verloren te laten gaan en niemand 
onnodig bloot te stellen aan gassen.’ 

Air Products and Chemicals Inc. 
is een internationaal bedrijf die 
gassen en chemische stoffen 
voor industriële doeleinden 
verkoopt. Het hoofdkantoor is 
in Allentown, in Pennsylvania, 
Verenigde Staten.

Over AirProducts 



‘    Lepelaars als buren. 
Dat is de bonus als 
 je op PolanenPark 
werkt. Het bijzondere 
dichtbij. ’ Jeanet van Antwerpen, directeur SADC
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Fotografie: Melle Meivogel 
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gebied niet alleen een kantoor hebt, 
maar ook een aanwezigheid. Was de 
plek van Amsterdam Life Sciences 
District oorspronkelijk gebouwd als 
monofunctionele kantorenlocatie, 
nu wordtie getransformeerd tot een 
dynamisch woonwerkmilieu.  
Toen er nog alleen gewerkt werd, 
was het buiten kantooruren een soort 
niemandsland. Dat is voor niemand 
goed en met deze ontwikkelingen 
proberen we hier verandering in  
te brengen.’ 

Werkgeverschap
‘Bedrijven hebben een belangrijke 
verantwoordelijkheid wat betreft  
de gezondheid van medewerkers. 
Daar zit enorm veel potentie, 
maar voor een gezondere leefstijl is 
gedrags verandering noodzakelijk. 
Dat is per definitie ingewikkeld. 
Een groot deel is op elkaar letten 
en balans creëren. Dat kun je niet 
regelen. Als organisatie moet je iets 
aan gezondheid doen én je moet 
gevoel hebben bij het geven van 
betekenis aan werk. Op ons kantoor 
doen we aan gezonde voeding en we 
experimenteren met manieren om fit 
te blijven. Nu doen we om het uur 
stretch oefeningen en we planken. En 
laatst deden we als team mee met de 
Amsterdam UMC Run, goed voor de 
gezondheid en voor de teambuilding.’

Clustering werkt voor partijen uit 
deze sector. Ahti werkt hier actief   
aan mee door het vormen van een 
community. Fysieke nabijheid is fijn, 
maar niet genoeg. Je moet verbindin
gen leggen tussen de organisaties in 
zo’n gebied. De aanwezigheid van 
locatie AMC is in dat opzicht een 
prachtig vliegwiel voor innovatie en 
ondernemerschap.

Dit partnership met Amsterdam 
UMC als toonaangevend universi
tair medisch centrum, is van groot 
belang. Een recent voorbeeld is de 
komst van het Amsterdam Skills  
Centre, een hightech trainings
centrum voor medisch specialisten  
en andere zorgprofessionals. Dit is 
een samenwerking tussen medisch 
technologiebedrijf  Stryker en  
Amsterdam UMC. Hier komen 
medici uit heel Europa hun vaardig
heden verbeteren in operatiekamers 
met de nieuwste apparatuur.  
Een prachtig voorbeeld van publiek 
private samenwerking. De Life  
Sciencessector kan verder groeien. 
Er zijn nog steeds kavels, er is nog 
ruimte in bestaand vastgoed.  
Groeikansen genoeg, voor kleine  
en grote bedrijven.
Er is ook veel plek ingeruimd voor 
woningen. Het dringt bij steeds 
meer bedrijven door dat je in een 

Onze aanpak is evidencebased en 
datadriven: we werken op basis  
van data uit de ‘echte wereld’, die 
bewijzen of  iets wel of  niet werkt.

Ahti brengt publieke en private  
partijen bij elkaar. Profit en  
not-for-profit. Voor succesvolle 
samen werking is onderling begrip 
nood zakelijk en ook daarin zien we 
data als een oplossing. Met behulp 
daarvan creëren we een ‘set’ die 
iedereen als uitgangspunt neemt voor 
de samenwerking. Dit kan op hoog 
niveau, bijvoorbeeld bij het efficiënt 
en effectief  inrichten van de acute 
ouderenzorgketen in Amsterdam en 
de daaraan gekoppelde financiering. 
Maar ook op lager niveau, zoals  
in onze wijkbrede aanpak, waar we 
data als uitgangspunt gebruiken  
om professionals uit verschillende 
vakgebieden (van politie tot zorg  
tot woningbouwvereniging) naar  
hun wijk te laten kijken en tot lokaal 
beleid te komen.’ 

Amsterdam Life  
Sciences District 
‘Ahti is geslaagd in z’n opzet als de 
gezondheidszorg verbetert. Hier 
voor helpt het als er economische 
activiteiten naar Amsterdam worden 
gehaald, met een focus op innovatie 
voor betere zorg. Nieuwe bedrijven, 
of  startups die doorgroeien, maar 
ook onderzoeks en innovatiegelden 
voor instituten in Amsterdam.
Die economische activiteiten kunnen 
terecht in het Amsterdam Life  
Sciences District, een initiatief  van  
ahti samen met onder meer  
Amsterdam UMC en Gemeente 
Amsterdam. Dit is een gebied waar 
bedrijven en instellingen op het  
gebied van gezondheid en zorg, met  
speciale aandacht voor data en 
artificial intelligence, geclusterd zijn. 
Een inspirerende omgeving die volop 
in ontwikkeling is, vlakbij Amsterdam 
UMC, locatie AMC. Met partners als 
Amsterdam inbusiness, Amsterdam 
UMC en vastgoedontwikkelaars, 
halen we daar healthtechbedrijven  
en organisaties naartoe. Bijvoorbeeld 
om startups en scaleups te helpen 
een volgende stap te zetten in hun 
ontwikkeling, met ons Europese  
acceleratorprogramma HealthInc.

Amsterdam health & technology 
institute (Ahti) is één van de vele  
initiatieven van Joep Lange, de  
aidsdeskundige die omkwam bij  
de ramp met de MH17. Hij was  
het die een plan maakte voor dit  
onderzoeksinstituut dat de zorg  
op alle vlakken wil verbeteren, in  
Amsterdam en daar      buiten. Dat  
zijn plan een echt instituut werd, 
heeft hij niet mogen meemaken. 

Birk Frankvoort: ‘Maar je ziet zijn  
gedachtegoed terug in onze prag
matische aanpak. Onze directeur 
Michiel Heidenrijk heeft jarenlang 
met Joep Lange gewerkt. We zijn 
geen traditioneel onderzoeksinstituut, 
we willen projecten doen die impact 
hebben, door partijen samen  
te brengen. Mensen, instellingen,  
bedrijven, onderzoekers en  
ondernemers die samen werken  
aan innovatie in de zorg. Zodat de 
kwaliteit van de zorg verbetert, de 
patiënttevredenheid groter wordt  
en de zorg kosten efficiënter wordt.

Amsterdam Health &  
Technology Institute
Waar: Amsterdam
Wie: Birk Frankvoort,  
business developer
Interviewers: Reinoud Fleurke  
en Joep Schroeders, SADC
www.ahti.nl

Innovatie in de zorg bereik je door partijen  
samen te brengen, dat is de overtuiging van 
Amsterdam health & technology institute.  
Aan een tafel, maar ook in een wijk.  
Waar gewerkt en gewoond wordt. Business  
developer Birk Frankvoort vertelt over  
betere zorg, de voordelen van clustering  
en ieder uur planken.

‘Medici uit heel  
Europa komen hier 
hun vaardigheden 
verbeteren in  
operatiekamers  
met de nieuwste  
apparatuur’ 

DE ZORG OP 
ALLE VLAKKEN 
VERBETEREN’

‘ONS DOEL?
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Facebook en Amazon, die hebben 
compleet groene omgevingen van 
hun kantoren gemaakt. Het is ook 
haalbaar voor nietmultinationals 
hoor, met een kleine investering heb 
je een groot rendement.’

Dertig jaar duurzaamheid
De Arendshoeve was al duurzaam 
toen het woord nog niet eens be
stond. ‘In de jaren tachtig rezen de 
energieprijzen de pan uit. Daarom 
hebben we toen alle kassen van 
dubbel glas voorzien en heel goed 
geïsoleerd, onder andere met een 
isolatieschermdoek. Het verlagen  
van het energieverbruik is goed  
gelukt. We zijn van 100 naar 50 naar 
nu 30% van ons oorspronkelijke  
verbruik gegaan. Ook maken we 
gebruik van de biovergistingscentrale 
van afvalverwerking Meerlanden  
en onze zonnepanelen zorgen voor 
een derde van de stroombehoefte.  
O ja, en we hergebruiken ook al  
25 jaar water.’

Maatschappelijk 
betrokken
‘Met de klant meedenken, de 
telefoon opnemen als de klant belt, 
vragen uitzoeken, beantwoorden en 
bevestigen. Dat blijkt voor klanten 
vaak buiten gewoon. In het gewone 
excelleren, dat is het eigenlijk. Leuk 
voorbeeld is een evenement van een 
paar jaar geleden. Er kwamen hier 
vierhonderd COO’s van een grote  
financiële instelling. Niet om te 
vergaderen, maar om een hanging 
basket te maken: een mand vol mooie 

In de genen
Jacob is al de vierde generatie Van 
Zijverden met een bedrijf  op deze 
plek aan de Aalsmeerderdijk. Zijn 
overgrootouders begonnen hier in 
1852 een bedrijf  in akkerbouw en 
veeteelt. Zo’n 55 jaar geleden zijn 
Jacob’s ouders van akkerbouw naar 
glastuinbouw overgegaan. En 22 jaar 
geleden kwam de evenementenlocatie 
van ruim 3.200 m2 erbij. 

Boeiend
De 15.000 m² productiekas heeft 
jungleallure. Dat komt door de 
immens grote hangplanten die het 
prima doen in de markt. Inspiratie 
vindt Jacob in tijdschriften en op 
beurzen. ‘Ach, het is ook gewoon 
mazzel hebben. Mijn motto is: dare 
to be different. Ik vind het boeiend 
om afwijkende dingen te doen. Waar
om? Omdat er al te veel uniformiteit 
en blauwe pakken zijn in de wereld. 
Mensen zoeken naar manieren om 
zich te onderscheiden en daar speel 
ik op in.’

Gezondheid
‘Allerlei onderzoek heeft bewezen dat 
planten een positief  effect hebben  
op mensen. Met groen in de woon 
en werkomgeving voel je je gezon
der en je bent sneller weer gezond 
met groen om je heen. Bovendien 
schijnen mensen in ruimtes met veel 
groen minder agressief  en creatie
ver te zijn. Tegenwoordig zijn veel 
mensen daar ook wel van overtuigd, 
planten hebben de wind in de 
zeilen. Kijk maar naar bedrijven als 

Binnenstappen  
in de kas van  

de Arendshoeve  
is nogal een  

overgang.  
Je komt uit de  

gewone wereld  
en in een paar  

stappen betreed je 
een wonderlijke,  
magische wereld 

waar je je ogen  
uitkijkt. 

Wonderlijke wereld
Mooi, gefilterd licht, gedempte 
geluiden, een overdaad aan groen, 
in alle schakeringen en in de meest 
uiteenlopende vormen. Van grote, 
donkergroene glimmende bladeren 
tot lichte, grijsgroene grillig ge
vormde bladeren die naar beneden 
hangen als kettingen. Boven je hoofd 
honderden witte amaryllissen, water 
klatert rustgevend op de achtergrond. 
In de kas kunnen mensen de sfeer 
van bloemen en planten beleven. Het 
is een geliefde locatie voor evenemen
ten van bedrijven als Google, L’Oréal 
en KLMAir France, maar ook voor 
zakelijke en privébijeenkomsten, 
zoals bruiloften en partijen.

De Arendshoeve
Waar: naast Schiphol Logistics Park
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: directeur Jacob van Zijverden
Interviewer: Jeanet van Antwerpen,  
SADC
www.arendshoeve.com

 Planten  
hebben de 
wind in  
de zeilen '

'

planten, die je kunt ophangen. Die 
hanging baskets hebben we hier twee 
maanden opgekweekt en daarna 
bezorgden we ze op de Zuidas, bij de 
financiële instelling. Die vierhonderd 
COO’s zijn hun creatie persoonlijk 
thuis gaan brengen bij eenzame 
ouderen in Amsterdam.’  

Community
De Arendshoeve heeft in twintig jaar 
tijd veel nieuwe buren gekregen. 
Jacob en zijn team staan open voor 
contact. ‘Ik wil graag een buren
borrel organiseren, eens kennismaken 
met de mensen die in de gigantische 
gebouwen op Schiphol Logistics Park 
werken. Zou het niet mooi zijn elkaar 
wat beter te leren kennen en te kijken 
of  je van elkaars faciliteiten gebruik 
kunt maken?’
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Artsen zonder Grenzen en Gefco

•  AzG is al jarenlang klant van Gefco, binnen 
Gefco is 4 fte dedicated aan AzG. 

•  Ongeveer 75% van het huidige warehouse 
is gevuld met goederen voor AzG. Dat zijn 
vooral medicijnen – al dan niet gekoeld – 
voedsel, reservebanden voor jeeps, tenten  
en ander materiaal.

Marco van Kampen (50)

•  Getrouwd, zonen van 21 en 16 jaar, woont 
in Purmerend. Werkt al 25 jaar in de  
logistiek, waarvan 5,5 jaar voor Gefco.

Werken bij Gefco

•    Het is een platte organisatie met een  
prettige werksfeer en dat komt mede  
door de zeer gemotiveerde medewerkers  
en onze speciale klanten. ‘We are a  
crucial part of  the supply chain and help  
to save people’s life every day.’ 

•   Iedereen heeft passie voor het werk en er 
heerst een groepsgevoel. Je kunt gewoon bij 
elkaar naar binnen lopen en het personeel 
is nauw betrokken bij speciale zendingen, 
zoals die naar een rampgebied. 

•  Als een medewerker een goed idee heeft, 
dan kan zij of  hij dat pitchen bij het  
management. Geeft het management  
goedkeuring, dan krijgt de medewerken 
budget om het idee uit te voeren.

‘ IEDEREEN WERKT 
MEE OM  
HULP GOEDEREN 
BINNEN 24 UUR IN 
HET RAMPGEBIED 
TE KRIJGEN’
Gefco Forwarding Netherlands
Waar: Schiphol
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Marco van Kampen,  
Sales and Marketing Director
Door: Joep Schroeders, SADC
www.gefco.nl

Gefco

•  In 1949 opgericht door autofabrikant  
Peugeot om auto-onderdelen te vervoeren 
tussen de fabrieken in Sochaux en Parijs. 

•  Vervoert nog steeds, nu ook door de lucht,  
per spoor en over zee. 

•  Peugeot is nog steeds een grote klant  
en aandeelhouder, maar al lang niet  
meer de enige.

•  Inmiddels is Gefco uitgegroeid tot een  
wereldwijde logistieke dienstverlener, actief   
en gespecialiseerd in verschillende sectoren

•  Op Schiphol staat het global HQ van  
Gefco Forwarding.

•  Op de planning: de verhuizing naar  
Schiphol Trade Park volgend jaar.  
De logistieke ruimte wordt verdubbeld. 

•  Veel klandizie in de sector life sciences & 
health waaronder hulporganisaties als  
Artsen zonder Grenzen. 

•  Met uitgebreide track & trace volgt Gefco  
al z’n zendingen, van A tot Z. 

•  Lid van Pharma Gateway Amsterdam,  
een initiatief  van Schiphol, Air Cargo  
Netherlands, KLM, Gefco en andere  
marktpartijen. Eén van de doelen van  
het project is farmaceutische bedrijven  
bewust maken van de mogelijkheden  
voor opslag, distributie en vervoer van  
geneesmiddelen voor transporteurs  
van Nederland.

•  Medewerkers in het warehouse werken  
met een augmented reality-bril: tijdens  
pick en pack krijgt de medewerker  
instructies via de bril. Welke goederen,  
hoe te stapelen, en hoeveel producten  
per zending.

Artsen zonder Grenzen Nederland (AzG) 
neemt contact op met Gefco.

Soms coördineert Gefco van Schiphol naar 
‘voordeur’ rampgebied, soms AzG. Dat is 
afhankelijk van het land en de ramp.

Gefco en AzG bepalen middels 
het warehouse management-
systeem wat verzonden moet 
worden. Vaak gaat het om een 
spoedzending die binnen 24 uur 
op de bestemming moet zijn.

Invoervergunningen regelen via lokale 
agenten. Verzekeren, sommige zendingen  
zijn miljoenen dollars waard, vooral  
medicijnen. Analyse van bottlenecks in 
land van bestemming (tegenhouden  
zending door douane, hoge heffingen). 

Gefco maakt bestellingen klaar: routebepaling, orders 
picken, inpakken, ULD’s opbouwen. Een ULD is een unit 
load device: een pallet of container speciaal om lucht-
vracht mee te vervoeren. 1 ULD opbouwen kost ongeveer 
1,5 uur, in een vliegtuig passen meestal 15 ULD’s.

Het hele personeel werkt mee, ook 
Marco. Wat ze doen? Sjouwen, 
inpakken, stickeren, zulke dingen.

DE 
LUCHT 
IN!

18

Als er in de wereld een ramp  
gebeurt en Artsen zonder 
Grenzen gaat helpen, dan slaan 
Gefco en AzG de handen ineen. 
In maart veroorzaakte cycloon 
Idai een enorme natuurramp 
in Mozambique. Een vloedgolf  
verwoestte hele dorpen en  
meer dan tweeduizend mensen 
kwamen om. Artsen zonder 
Grenzen is naar het rampgebied 
gegaan om te helpen, Gefco  
vervoerde de hulpgoederen  
naar Mozam bique. Bij rampen  
hanteren de partners een  
beproefd stappenplan.

RAMP? ACTIE!
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vergaderlocatie. De kippen die rond
scharrelen bij de boomgaard zorgen 
voor natuurlijke bemesting en helpen 
bij het tegengaan van schimmels.’

Poldermeisje 
‘Het is hier heerlijk, we voelen ons 
helemaal thuis op deze plek.  
We zitten buiten, de stad is om de 
hoek en er komen hartstikke leuke 
mensen uit de stad. Het publiek is 
creatief  maar vooral ook divers.  
En de omgeving, het landschap, alles 
past bij ons. Toen ik voor het eerst op 
deze plek kwam, dacht ik: dit is het. 
Ik krijg hier meteen het poldergevoel 
bij. En daar kom ik tenslotte ook 
vandaan, haha!

gezonde bedrijfsvoering. Binnen  
die bedrijfsvoering is veel aandacht 
voor de kringloop tussen plant,  
mens en dier. Dat betekent dat we 
geen schade willen toebrengen aan  
de natuur maar eerder waarde  
willen toevoegen.’ 

Earthship 
‘We willen goed zorgen voor de 
omgeving om ons heen maar ook 
voor ons bedrijf. In de boomgaard 
bouwden we een earthship, met een 
binnentuin van 400 m². Een duur
zaam gebouw, om geen footprint 
achter te laten, en passend in het 
bestaande landschap. In dit earthship 
is onze biowinkel, het Tuincafé waar 
je kunt lunchen en het Tuinlokaal, de 

een probleem. We hebben daarom 
op onze 6,5 hectare grond ongeveer 
twintig soorten fruit, van kersen tot 
appelbomen.’

Boerenverstand 
‘De uitdrukking ‘Gebruik je boeren
verstand’ bestaat niet voor niets.  
Dat is wat we doen: ons gezonde 
verstand gebruiken, alleen dan kun je 
een bedrijf  draaiende houden. Naast 
boer zijn Wil en ik ook ondernemer 
en je hebt weinig aan idealen als je 
het financieel niet rond kunt krijgen. 
Je moet je bedrijf  zo inrichten dat  
het economisch rendeert, welke 
idealen daar ook bij horen. Wij willen 
vooral een echt biologischdynamisch 
agrarisch bedrijf  met een economisch 

vergaderfaciliteiten en een kleine 
supermarkt. Er zijn optredens, je 
kunt hier trouwen of  een feest or
ganiseren, maar ook lekker lunchen. 
Ons fruit verbouwen we biologisch: 
de boomgaard wordt bijvoorbeeld 
natuurlijk bemest door onze kippen. 
En het gebouw is energiezuinig.’

Risicospreiding 
‘We vinden het belangrijk om  
meerdere activiteiten te ontplooien. 
Zo blijven we het hele jaar door  
van betekenis in onze omgeving en  
spreiden we ons risico. Daarom wil
len we ook niet één soort fruit telen. 
Stel dat we alleen appels hebben en 
de oogst gaat een jaar niet goed door 
een flinke hagelbui. Dan hebben we 

ontdekken zelf  hoe mooi die zijn.  
Bezoekers mogen zelf  fruit plukken 
en eieren rapen. In september 2014 
hadden we hier al de eerste plukkers!’

Beste van twee werelden 
‘De keuze voor de Tuinen van West 
in stadsdeel Nieuw-West hebben  
we heel bewust gemaakt. Hier heb
ben we namelijk het beste van twee 
werelden: we zitten vlak bij de stad 
en hebben de koeien voor de deur.’ 

Verbinden 
‘Ons businessmodel: dicht bij  
de consument het buitenleven en  
de stad aan elkaar verbinden.  
We hebben de boomgaard, horeca, 

Verwonderen 
‘Onze droom was een bedrijf  dicht 
bij de natuur met een divers aanbod 
aan activiteiten en producten die 
allemaal met elkaar in verband staan. 
Dicht bij de consument. In Dronten 
was ons bedrijf  echt gericht op  
productie, dan heb je meer contact 
met de groothandel dan met de  
consument. Dat wilden we hier  
anders. We willen de mensen die  
bij ons langskomen verwonderen  
met al het leven op de boerderij en  
in de boomgaard. Ik geniet ervan  
als ik kinderen een kwartier naar  
een worm zie kijken. Als volwassenen 
vol verwondering van heel dichtbij 
naar een aardbeienplant kijken.  
Dat is wat hier gebeurt: we laten 
simpele dingen zien en mensen  

Fruittuin van West
Waar: Tuinen van West, naast  
Business Park Amsterdam Osdorp
Gemeente: Amsterdam
Wie: Lisan Sturkenboom,  
medeeigenaar Fruittuin van West
Interviewers: Yasha Schadee  
en Peter Joustra, SADC
www.fruittuinvanwest.nl

Fruittuin van West

Koeien voor de deur 
en stad om de hoek

In 2014 verkochten biologisch- 
dynamische fruittelers Wil  
en Lisan Sturkenboom hun  
boomgaard in Dronten om met 
hun kinderen neer te strijken  
in het Amsterdamse recreatie-
gebied Tuinen van West.  
In hun Fruittuin van West telen  
ze nog steeds fruit, maar ze  
doen meer.  Heel veel meer. 
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Inspireren
‘Wij gebruiken de duurzaamste 
ingrediënten van het moment.  
Ons menu verandert dus voort
durend. Ik vertel bij elk gerecht  
dat ik serveer welke ingrediënten  
we hebben gekozen en waarom  
specifiek die. Je verhaal moet  
kloppen, maar uiteindelijk is de 
smaak het belangrijkste. Met de 
smaak probeer ik mensen te inspi
reren. Als een echte carnivoor een 
100% plantbased gerecht lekker 
vindt, dán heb ik iets bereikt.’ 

2029
‘Over tien jaar zit ik nog steeds in  
de horeca, dat is echt mijn ding.  
Als mensen goed en lekker eten  
krijgen, zijn ze blij en daar krijg ik 
energie van. Met het bedrijf  zijn 
we vast bezig met weer een nieuwe 
uitdaging, Karma Shoarma 36.0  
of  zoiets. En het zou fantastisch  
zijn als de streetfoodlijn die we nu 
ontwikkelen, in de supermarkten 
te verkrijgen is. Dan inspireren we 
anderen echt om met duurzaam en 
bewust eten aan de slag te gaan.’ 

C-Bèta 
‘Met z’n allen willen we op  
30 september in en om CBèta het 
Circulair Food Festival organiseren. 
Als dat lukt, kunnen we vanuit  
Karma Kartel het belang van 
duurzaam en bewust eten nog beter 
inzichtelijk maken en op die manier 
nog meer mensen inspireren.’

Bewuster eten 
‘In de horeca is men steeds  
bewuster bezig met vegetarisch en 
plantaardig eten. Gelukkig maar, 
want de voedingsmiddelenindustrie 
en landbouw zijn verantwoordelijk 
voor een kwart van de wereldwijde 
uitstoot aan broeikasgassen. Ik denk 
dat veel mensen zich daarvan pas 
echt bewust worden als er een CO2-
taks op voedsel komt. Dan worden 
duurzame en verantwoorde  
producten een stuk interessanter.  
Veel mensen willen wel bewuster 
eten, maar kiezen toch voor het  
goedkoopste product. Op C-Bèta  
serveren wij bijna nooit vlees.  
Als we het wel doen, dan is het  
een overschotproduct. Herten uit  
de Oostvaardersplassen of  de  
Amsterdamse Waterleidingduinen,  
of  geitenbokken. Het is zonde om  
dat weg te gooien.’

Karma Kartel 
‘Wij zijn de cateraar van C-Bèta.  
Wij serveren zo duurzaam mogelijk 
eten en we willen het zo makkelijk 
mogelijk maken om duurzaam en  
bewuster te eten. Bijvoorbeeld met 
vertrouwde smaken of  plantaardige 
alternatieven voor vlees met dezelfde 
textuur, hetzelfde mondgevoel. 
Karma Kartel is bewust een gekke 
naam. We zijn met bewustwording 
en verduurzaming van voedsel bezig, 
maar eten is vooral leuk. We willen 
de lol erin houden.’

Futureproof
‘Als samenleving moeten we future-
proof  gaan eten. Met voedsel dat zo 
geproduceerd wordt dat het voldoet 
aan het klimaatakkoord van Parijs. 
Vlees vervangen wij bewust niet door 
soja, omdat dat na vlees de grootste 
vervuiler is. Onze Karma Shoarma 
is een duurzaam – en gezonder – 
alternatief  voor het broodje shoarma. 
Vergeleken met shoarma van  
schapenvlees komt er bij de productie 
van Karma Shoarma 52% minder 
CO2 vrij, meer dan de helft!  
Het was een groot succes op festivals 
als Lowlands vorig jaar.  
Die Karma Shoarma was van 
knolselderij, daarna ontwikkelden 
we een variant van 100% tarwe en 
nu denken we na over shoarma van 
groente én tarwe. We ontwikkelen 
onze producten dus door. Volgende 
product is de Karma Frikandel, die 
gaat zeker scoren op festivals.’ 

Karma Kartel
Waar: CBèta, Schiphol Trade Park
Gemeente: Haarlemmermeer 
Wie: Thijs Bos, eigenaar
Interviewer: Isaac Roeterink, SADC
www.karmakartel.nl

Ondertussen, op C-Bèta...
Paradepaardje van SADC: C-Bèta, de circulaire 
experimentenplek op Schiphol Trade Park,  
waar creatieve ondernemers met innovatieve  
ideeën zich thuis voelen. Ieder nummer nemen 
we poolshoogte bij een van de duurzame  
pioniers op deze bruisende verzamelplek. 
Deze keer: Thijs Bos van Karma Kartel.

c-beta.nl Ruimte voor circulaire ontwikkeling
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Thijs Bos

Duindoornbessen 
cremeux

Ingrediënten:
• 500 gram duindoornsap 
• 150 gram suiker 
• 150 gram eidooier 
• 150 gram eieren 
• 9 gram gelatine 
•  150 gram boter  

(op kamertemperatuur)

Breng de duindoornbessen  
met een schep van de 
suiker en een scheut water 
heel kort aan de kook,  
pureer met een staafmixer  
en zeef door een bolzeef.  
Vang de ‘siroop’ in een 
bak op.  

Zet een pan op het vuur 
met een laagje water. Doe 
de siroop in een kom die 
op de pan past, doe hierin 
de over gebleven suiker, 
eidooiers en eieren, gaar 
onder voortdurend roeren 
au bain-marie tot 80°C.

Week ondertussen de 
gelatine en voeg toe,  
roer om het op te lossen. 

Laat het geheel  
afkoelen. Voeg als de  
massa 45°C is de zalvige 
boter toe en emulgeer  
dit met de staafmixer.  

De kleur verandert lang-
zaam, als het veranderen 
van de kleur stopt, is het 
volledig geëmulgeerd.  
Stort in kleine bakjes en 
laat 4-5 uur koelen in de 
koelkast.

• 

•

•

•

•

‘Je verhaal
moet kloppen, 
maar  
uiteindelijk is 
de smaak het 
belangrijkste’
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Decowraps
Waar: Greenpark Aalsmeer 
Gemeente: Aalsmeer         
Wie: Ralph van ’t Hart,  
commercieel directeur
Interviewer: Aleida Bos, SADC
www.decowraps.com

Strenge eisen 
De plastic tasjes die je koopt bij de 
supermarkt zijn van 100% gerecy
cled materiaal, maar dat mag niet 
gebruikt worden voor de verpakking 
van voedsel. Daar gelden allerlei  
hygiëneeisen voor, op dit moment 
kan daar nog geen gerecycled plastic 
voor gebruikt worden. 

Plastic 
Al is plastic gemaakt van een plant
aardige grondstof, het blijft plastic. 
Dus zal het, net als conventioneel 
plastic, niet afbreken in de zee.  
En als je het verbrandt, komt er  
CO₂ vrij. Het maakt in dat opzicht 
geen verschil. Alleen: het is te  
recyclen en gemaakt van een 
hernieuwbare grondstof. Als je een 
verpakking van suikerriet verbrandt, 
komt er CO₂ vrij die vorig jaar nog 
opgenomen werd door de suikerriet 
om te groeien, en daardoor klimaat
neutraal is. Dat is het grote verschil 
tussen petroleumplastic en plant 
based plastic.

Wel of niet? 
We moeten ons blijven  

afvragen: is er wel een  
verpakking nodig?  

Bij bloemen wel, al was het  
maar om verspilling tegen te  

gaan, maar het moet wel anders. 

Eén materiaal 
Verpakkingen moeten  
zo veel mogelijk gemaakt worden  
van materiaal dat in één bak kan  
en in één keer gesnapt wordt.  
En dan bedoel ik dus niet gecoat  
papier, want dat moet uit elkaar  
gehaald worden. Het papier moet  
in een andere bak dan de coating.  
De consument kan die twee niet  
uit elkaar halen, maar een machine  
kan het ook niet. Dus het is niet 
recyclebaar. 

Grijze massa 
Hard plastic is makkelijker te  
recyclen dan folies, waar wij mee 
werken. Die folies halen het  
Nederlandse gemiddelde omlaag.  
Gerecycled consumentenplastic is 
grijs. Dat willen de consumenten  
niet om hun bloemen, zij willen  
hun boeket kunnen zien.  
De vraag naar virgin folie – want  
zo heet de transparante variant – 
blijft dus.

Valt tegen 
In Nederland wordt de helft van 
de plastics gerecycled, netjes! Veel 
mensen kijken ervan op als ze horen 
dat Europese landen achterlopen op 
het gebied van recycling, maar het is 
echt zo. In Engeland wordt maar in 
één op de vijf  gemeenten apart plastic 
opgehaald. En in Frankrijk wordt  
veel afval nog gestort of  verbrand. 

Papieren verpakking 
Volgens onderzoek komt 90%  
van de plastic troep in zee uit  
tien rivieren. Twee in Afrika en  
acht in Azië. In Europa kunnen  
we er dus niet zo veel aan doen.  
Ik snap wel dat de consument  
actie verwacht. Een papieren  
verpakking kan een oplossing  
zijn, maar niet in Nederland.  
Wij verpakken bloemen  
en die zijn nat, waardoor de 
verpakking kan scheuren en  
dat accepteren consumenten  
niet. In Scandinavië wel,  
dus daar verkopen we wel 
papieren verpakkingen. 

Recycling 
Wij verkopen aan allerlei landen en 
ook in Europa zijn er genoeg landen 
waar niet wordt gecomposteerd. 
Daarom kiezen wij voor verpakkin
gen die zijn gemaakt van suikerriet 
én die recyclebaar zijn. Dus niet 
biologisch afbreekbaar. De meeste 
landen hebben namelijk gekozen 
voor recycling. Vandaar onze keuze 
voor dit materiaal: het is groen en het 
is geschikt voor onze klanten. En in 
landen waar de recyclingfaciliteiten 
nog onder de maat zijn, komen er 
minder schadelijke stoffen vrij bij de 
verbranding. 

Eerste stap 
Onze hoezen zijn gemaakt van  
polypropyleen, dat is plastic gemaakt 
van petroleum, een fossiele brandstof. 
We hebben hoezen van recyclebaar 
bioplastic als alternatief. Dat kost 
dubbel zo veel, dat is nu vaak nog  
een brug te ver. Wat niet een brug te 
ver is, is het compenseren van CO₂ 
door middel van een kleine toeslag. 
Dat is voor bedrijven een mooie eer
ste stap. Dat bieden we aan, samen 
met Climate Partner, dat de compen
satie investeert in bosbouw, groene 
energie en waterkracht. We doen nu 
mee aan een project in Congo. 

Groot effect 
Je kunt denken: verpakking is maar 
een deel van het probleem, maar per 
dag worden er ontzettend veel ver
pakkingen gebruikt en veel daarvan 
zijn in ieder geval gedeeltelijk van 
plastic. Daar iets aan doen, kan een 
groot effect hebben. Om een beeld te 
geven: plastic heeft wereldwijd jaar
lijks 1% effect op klimaatverandering, 
het vliegverkeer 2%. Een groot effect 
dus! Aan vliegtuigen proberen we iets 
te doen: minder vliegen, je CO₂-uit
stoot compenseren. Aan het gebruik 
van plastic kunnen we ook wat doen. 

Bioplastics 
Herbruikbare plastics worden 
gemaakt van suikerriet. Er zijn al 
best veel composteerbare bioplastics, 
maar die mogen niet in de groen
container. Voedsel composteert 
namelijk sneller dan bioplastic.  
Daardoor werkt het gebruik van bio
plastic eerder vervuiling in de hand 
dan een oplossing. In veel landen 
wordt afval niet eens gecomposteerd 
en dan wordt bioplastic dus ver
brand. Waar weer CO₂ bij vrijkomt 
– minder dan bij verbranding van 
gewoon plastic, maar toch. 

DecoWraps maakt al jaren  
veel werk van duurzamer  
verpakkingen voor bloemen  
en planten. Commercieel  
directeur Ralph van ’t Hart is  
er vanaf  het begin bij betrokken.  
‘Duurzaamheid is echt mijn ding.’

Verstandig
verpakken

   Duurzaam thuis

•   Ik eet geen vlees en mijn 
vrouw en dochter Åsa ook 
niet. Onze jongste dochter 
Lune is nog zo klein, zij drinkt 
alleen melk. 

•   Ik heb mijn huis extra laten 
isoleren, op eigen kosten. 

•   Vroeger stond ik tien minuten 
onder de douche, nu twee.

•    Tien jaar geleden reed  
ik 140 op de linkerbaan,  
nu 80 op de rechterbaan. 



'VOOR DUURZAAMHEID 
HEBBEN WIJ ONZE EIGEN 

SPECIALISTEN IN HUIS'  
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  Het personeel kan de temperatuur 
zelf  nagerelen. Het personeel kan 
zelf  de temperatuur naregelen:  
tot twee graden verhogen of  
verlagen. Na kantoortijd gaat de 
temperatuur weer terug naar de 
basisinstelling.

  Er liggen 230 zonnepanelen  
op het dak.

  Op het terrein staan een snellader 
en 15 normale laadpalen voor  
elektrische auto’s. 

  Door de massa van de betonnen 
constructie heeft het pand een  
constant binnenklimaat en dat  
ervaren de gebruikers als erg prettig. 

  Om de samenwerking tussen 
ANWB Wegenwacht en Logicx  
te bevorderen zijn bepaalde 
voorzieningen gemeenschappelijk: 
pantry’s, kantoren en rustruimtes 
bijvoorbeeld. Dit draagt bij aan  
het wijgevoel.

  Het glas heeft gunstige licht en 
zontoetredingswaarden.  
Wat dit betekent? Dat het de 
warmte van de zon buiten houdt, 
terwijl er voldoende daglicht  
naar binnen valt. En het zicht  
naar buiten is optimaal. 

  Er is spuiventilatie op de  
eerste verdieping: luiken aan 
weerszijden van de ramen op  
volledige verdiepings hoogte  
die open kunnen. Voor frisse  
lucht tijdens het werk.

  De verlichting wordt geregeld met 
een domoticasysteem. De felheid 
van de armaturen kunnen we  
centraal aanpassen per lamp en 
als een ruimte niet wordt gebruikt, 
dimt het licht. In de 24/7kantine 
dimt vanaf  een uur of  zeven het 
licht, zodat de mensen ’s avonds  
niet in fel licht zitten. We passen  
de verlichting aan aan de wensen 
van de gebruikers. Strenge eisen 

Business Park Amsterdam Osdorp 
heeft een heel strenge eisenlijst  
voor bedrijven die zich hier willen 
vestigen. Het pand, maar ook de 
buitenruimte moet aan allerlei duur
zaamheidsvoorwaarden voldoen.  
Dit duurzaamheidsbeleid sluit goed 
aan bij dat van ANWB.  
Inmiddels is mijn werk hier klaar, ik 
ben volop bezig met verschillende 
projecten door het hele land. Ik ben, 
met alle betrokkenen bij dit project, 
trots op het eindresultaat. Zoals de 
architect, Onno de Vries het ver
woordde: ‘Het gebouw is een soort 
Rubik’s cube: het hele functionele 
programma van eisen van ANWB is 
in de beperkte bouwmassa verwerkt.’

functies. Er is kantoorruimte, een 
Wegenwachtservicecentrum met een 
klantontvangstruimte, een garage  
met drie bruggen en we delen het 
pand met ANWB-dochter Logicx, 
dat onder andere verantwoordelijk is 
voor de berging van gestrande auto’s 
en uitgifte en inname van leenauto’s. 
Of  we gaan bouwen of  verbouwen, 
het programma van eisen is altijd zo 
veel mogelijk afgestemd op de eisen 
en wensen van de eindgebruiker.  
Die moet er ten slotte mee en in gaan 
werken. Hierbij is duurzaamheid 
een belangrijk uitgangspunt. Zolang 
ik hier werk, is sturing op duurzame 
investeringen en slimme technische 
toepassingen al aan de orde.  
Waarom duurzaamheid? ANWB zet 
in op maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en daar is duurzaam 
bouwen onderdeel van. ANWB is  
een vereniging, met leden en dat  
ledengeld moeten we zo goed 
mogelijk investeren. Dat doen we 
onder andere door na te denken over 
duurzaamheid, in goede harmonie 
met prijs en kwaliteit.’ 

In zijn elf  dienstjaren heeft bouw
kundig ingenieur Olaf  Groen al 
ettelijke projecten bij de toeristen
bond begeleid. Voor het pand op 
Business Park Amsterdam Osdorp 
was hij projectmanager bouw. ‘Ik 
was verantwoordelijk voor het totale 
bouw project: van de totstandkoming 
van het programma van eisen tot het 
laten plaatsen van de prullenbakken 
op het buitenterrein. We zijn eind 
mei 2018 begonnen met bouwen,  
in september was de ruwbouw klaar 
en op 10 januari konden we erin.’ 

Goede uitvalsbasis
‘De keuze viel op Business Park  
Amsterdam Osdorp vanwege de 
goede strategische positionering  
ten opzichte van uitvalsweg A9, 
Schiphol en Amsterdam Centrum. 
Van hieruit hebben we goede toegang 
tot de omliggende pechintensiteits
gebieden. Op sommige plekken is 
meer pech dan andere. Deze regio 
heeft een hoge pechintensiteit. 
Dit is een pand met een aantal 

ANWB
Waar: Business Park Amsterdam 
Osdorp
Gemeente: Amsterdam
Wie: Olaf  Groen, projectmanager  
vastgoed voor ANWB Business 
Services
Interviewers: Yasha Schadee en  
Masha de Wekker, SADC
www.anwb.nl

Markante nieuwkomer op Business Park  
Amsterdam Osdorp is het pand van ANWB. 
Projectmanager Olaf  Groen begeleidde  
het bouwtraject, waarin ook aandacht  
besteed werd aan verantwoord materiaal  
en energiegebruik. ‘ANWB zet in op  
maatschappelijk verantwoord ondernemen  
en daar is duurzaam bouwen onderdeel van.’

Ambitie Business Park  
Amsterdam Osdorp

De ambitie van Business Park  
Amsterdam Osdorp is om een  
circulair werkmilieu te realiseren  
met als belangrijkste uitgangs punten 
minimaal energieneutraal met 
streven naar een energieleverend 
bedrijventerrein, het creëren van  
veel circulaire openbare ruimte  
en het natuur-inclusief en bodem-
vriendelijk ontwikkelen. Zo duurzaam 
mogelijk inrichten, zowel in de  
openbare ruimte als op kavelniveau, 
in gesprek met de bedrijven.

DUURZAAM EN TEVREDEN 



Ga toch fietsen!
SADC's grote e-biketest
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740  BOMEN
komen er in een bomenscherm langs de N201 van 
Aalsmeer naar Hoofddorp. Dat is onderdeel van 
het beeldkwaliteitsplan. De bomen vormen een 
laan, de weg naar Schiphol Logistics Park wordt 
een koker, omgeven door groene zuilen. Het is het 
eerste wat je ziet als je afslaat vanaf de A4.

ZEEUWSE ZUILEIKEN
groeien als een – de naam zegt het al – zuil de 
hoogte in. Naast elkaar maken ze echt een scherm. 
De bomen worden niet breed, daardoor zijn ze ook 
goed geschikt voor langs de wegen in SLP. 

16  METER
hoog mogen de bomen maximaal worden. We zijn 
in de buurt van Schiphol, dus het is druk in de lucht. 
De bomen mogen het vliegverkeer niet hinderen, 
vandaar die maximumlengte.

1,5  METER
is de maximale diameter van de kruinen van de 
bomen. Verder mag de kruin niet uitwijden, om  
te voorkomen dat-ie de gevels raakt.

Schiphol Logistics Park

FEITEN & CIJFERS
Schiphol Logistics Park (SLP) is volop 
in bedrijf  en er wordt overal gebouwd. 
Hoogste tijd om de omgeving aantrek
kelijker te maken. En aantrekkelijker 
betekent bij bedrijventerreinen van SADC 
ook duurzamer. Hoe dat op SLP wordt 
ingevuld, vertelt projectmanager Arnoud 
van der Wijk, een man van cijfers.

Voor het planten van de bomen is nu al

CA. 2.680  M3 

aan groencompost/humus voor  
grond verbetering aangebracht.

Het nieuwe fietspad tussen SLP Oost  
en SLP West is gelegd met

19.632  TEGELS

In het Ringdijkpark, 
aan de rand van SLP, 
waren ook al

300  BOMEN
geplant

De verhouding  
uitgeefbare grond /
groene grond  
op SLP is 

60 / 40
Er loopt 

3,9  KM
weg door SLP

 16 BOMENSOORTEN 
 2 HEESTERS  
 4 GRAS-EN-KRUIDENMENGSELS 
 zijn geplant op SLP, maar er groeien inmiddels 
meer dan honderd verschillende planten.

Niet alleen bedrijven, ook dieren  
hebben een plek op SLP, er zijn

 7 BIJENHOTELS,
 34 NETKASTEN EN 
 1  POEL VOOR RUGSTREEPPADDEN

12.240  ZONNEPANELEN
worden er op dit moment  
geplaatst op SLP

Het vermogen van alle  
zonnepanelen samen is 

3,3  MEGAWATT
genoeg voor

3.066.811  KWH OP JAARBASIS
Dat is genoeg om

900  GEZINNEN
een jaar lang van  
elektriciteit te voorzien

DE BIODIVERSITEIT
is flink toegenomen door SLP. Vroeger was hier alleen 
grasland en akkerland, nu is er veel meer variatie in het 
landschap. Er worden twee groengebieden aangelegd.  
Er zijn deels wilde bermen, voor de waterberging is er een 
retentiegebied, met veel riet. Vogels die wel welkom zijn  
op SLP weten dit gebied goed te vinden. Zwanen vinden 
het een fijne plek om te broeden. 

proberen hoe dat rijdt, zo’n e-bike  
of speed pedelec, maar ook om  
na te denken of ze iedere dag of  
misschien een paar dagen per week 
zo naar hun werk willen en om te 
ervaren hoe het voelt om de werk-
dag te beginnen en te eindigen met 
fysieke inspanning. En als de fietsen 
overdag bij SADC staan, gebruiken 
collega’s ze voor zakelijke ritten.  
Richting Schiphol Logistics Park of 
C-Bèta bijvoorbeeld.
Na de pilot inventariseren we de 
ervaringen van de testfietsers  
(eerste indruk: enthousiasme alom) 
en verkennen we de mogelijkheden, 
samen met mobiliteitsdeskundigen. 
En wie weet: e-fietst volgend jaar  
een grote groep SADC’ers vaker  
naar en van ons kantoor en langs  
de SADC-werklocaties. 

Daar stonden ze klaar, in mei: vier 
splinternieuwe e-bikes, klaar om 
getest te worden door medewerkers 
van SADC. Afgeleverd door Mobilys, 
dat e-bikes levert voor de zakelijke 
markt. Deze pilot is bedoeld om het 
mobiliteitsbeleid onder de loep te 
nemen. Want: waarom iedere dag 
met de auto of de trein, als je ook 
kunt fietsen? In 2020 wordt lande-
lijk het fietsenplan weer in werking 
gesteld, waardoor het leasen van 
e-bikes nog interessanter wordt.  
Een e-bike kost medewerkers dan 
nog maar zo’n € 5,- netto per maand. 
In de aanloop daarnaartoe, verkent 
SADC alvast de mogelijkheden.  
Tot juli proberen 13 SADC’ers of elek-
trisch fietsen iets voor hen is. Vanuit 
Amsterdam en Bloemendaal, maar 
ook vanuit Utrecht en Vleuten zoefden 
collega’s richting Schiphol. Om te 

Op de fiets (Van links naar rechts)
Reinier Folkerts, Yasha Schadee,  
Rosemarijn Verdoorn, Arno Jansen
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Over SADC
SADC (Schiphol Area Development 
Company) ontwikkelt een 
samenhangend portfolio van 
hoogwaardige, bereikbare, (inter)
nationaal concurrerende werkmilieus 
in de Amsterdam Airport Regio.

Inside SADC’s business parks…
and more to explore

Lisan Sturkenboom, Fruittuin van West (p.20)

'We laten simpele  
dingen zien en  
mensen ontdekken  
zelf hoe mooi die zijn'


