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“Voor mij persoonlijk werd duurzaamheid een ding, toen ik ging 
verbouwen. Toen wilde ik ook gelijk rekenen met duurzaamheid. 
Dat is eigenlijk ook logisch. Want energiebesparing is ook gewoon 
geld besparen. Dus kwam er een HR ketel. En dus heb ik al mijn 
verlichting vervangen door LED. En het zal je niet verbazen dat in 
mijn huis glas zit met een maximale isolatiewaarde. Ik denk dat voor 
veel mensen hetzelfde geldt als voor mij. Het is vooral interessant 
om aan de slag te gaan met duurzaamheid als je toch gaat 
verbouwen. Verbouwen puur voor de energiebesparing? Ik weet 
het niet.” 
 

“In mijn business is energie besparen verkoopargument nummer 
1. Mensen kopen nieuw glas omdat het stuk is,  of omdat ze 
energie willen besparen. Mijn algemene verkoopfolder heet niet 
voor niets ‘energie besparen, door slim verbouwen’. In die folder 
maak ik duidelijk wat je kunt verdienen met het vervangen van 
glas. Dat is wat mensen willen weten. Ik vertel ze het eerlijke 
verhaal en laat ze zien wat het oplevert.”  
 
“Jij denkt dat bijna iedereen dubbel glas heeft? Dat heb je dan 
echt mis. Ik denk dat wel 75% van de woningen op de bovenetage 
nog enkel glas heeft. Daar is echt nog een wereld te winnen. Voor 
mij is dat ook een reden om aan te sluiten bij de 
Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest. Energie besparen is 
belangrijk als we wat willen doen aan het klimaatvraagstuk. En 
voor mij, als Soester bedrijf, is zo’n lokaal samenwerkingsverband 
dan mooi. Maar in alle eerlijkheid: met alle nadruk die nu aan 
energiebesparing wordt gegeven is het ook gewoon een kwestie 
van slim ondernemen.”  

 
“Toen je me om dit gesprek vroeg, dacht ik eerst aan de 
duurzaamheid in mijn bedrijf. Toen had ik vraagtekens. Ik 
rijd met busjes, die oud zijn en bepaald niet duurzaam. En in 
de opslagplaats hangen geen LED lampen. Je zou dus 
kunnen zeggen dat ik thuis duurzamer ben dan op de zaak. 
Maar dat is niet eerlijk. Want de TL buizen in de opslagplaats 
zijn twee jaar geleden vervangen door energiezuinige. En 
toen heb ik wel degelijk uitgezocht hoe het zat met LED. 
Maar bij vervanging praat je dan niet alleen over de lampen, 
maar ook over de armaturen. Afwegend werden het dus 
zuinige TL lampen. En de bussen? Die moeten er binnenkort 
toch echt uit. Ik mag er de binnenstad van Utrecht al niet 
meer mee in, geloof ik. En als ik nieuwe koop, dan weegt 
duurzaamheid opnieuw zeker mee.”   
 
Meer informatie http://vanedeglas.nl/     
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