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Duurzaam

Duurzame energie >

Hoe duurzaam ‘is’... Iwan Göbel en Sarah Monkau
Wat is jullie deﬁnitie van ‘duurzaamheid’?
Duurzaamheid heeft van alles te maken met ‘duur en tijd’.
Hoe lang gaat een product mee? Maar ook met ‘alleen
gebruiken wat je nodig hebt’, in plaats van wat er maar
voorradig is. Persoonlijk willen wij het vooral ook voor onze
kinderen goed doen. We kunnen de wereld toch niet leeggeroofd aan hen achterlaten?
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Wat moet er volgens jullie gebeuren om duurzaam bouwen (meer) geaccepteerd te krijgen?
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Positieve, laagdrempelige communicatie zou een goed begin
zijn. Duurzaam bouwen moet een leuke, winstgevende uitdaging worden. Stimulerende maatregelen als het koppelen
van het energielabel aan de WOZ-waarde, zouden ook helpen. Of een indeling van huishoudens in een energie-index,
waarbij mensen met een laag verbruik voordeel genieten.
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Kunnen jullie een goed voorbeeld geven van
duurzaamheid (en waarom?)

0LQGHUEHYHVWLJHUV
(HQYRXGLJHUDQGDIZHUNLQJ
Sterker dakelement
6WRRWYDVWGDNHOHPHQW
*URWHRYHUVSDQQLQJHQ
%UDQGZHUHQG(XURNODVVH&
Geluidwerend duurzaam
*HOXLGZHUHQG
'XXU]DDPLVROHUHQWRWHQPHW
SDVVLHIKXLV

Iwan Göbel

Directeur-eigenaar Burton Car Company; 100% Beste Ondernemer 2004; Duurzaam ondernemen; auteur ‘Ecowinst
voor woningen’; sportwagens; Speaker; enthousiast; doorzettingsvermogen; lef; creativiteit; ondernemersgeest;
@IwanGobel; Getrouwd met Sarah Monkau
www.burtoncar.com

Sarah Monkau

Directeur-eigenaar Ecotrigger Creatieve Milieucommunicatie;
auteur ‘Ecowinst voor woningen’; ’Duurzaam ondernemen;
Speaker; maak winst met duurzaamheid; laagdrempelig;
@SarahMonkau; Getrouwd met Iwan Göbel
www.ecotrigger.nl
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Wij wonen op een duurzaam verbouwde woonark. Zo hebben we zes zonnecollectoren en achttien pv-panelen; een
palletkachel; wandverwarming; ventilatie met wtw; overal
led-verlichting en zo nog wat zaken. Toch is het een tweeledig verhaal; wil je echte winst behalen, dan zul je je er ook
naar moeten gedragen. Daarbij is samen douchen ook nog
best leuk…

Kunnen jullie een minder goed / slecht voorbeeld geven van duurzaamheid?
De bouwwereld focust zich jammer genoeg nog op het
verbeteren van de nieuwbouw. Daar ligt de lat al zo hoog.
Verbouw van de bestaande woningvoorraad geeft op het
gebied van duurzaamheid veel meer winst.

Welke branche mag volgens jullie duurzamer
worden (dan deze nu is) en waarom?
De oliebranche. Deze tak heeft de afgelopen decennia alleen maar genomen van de wereld. Met BP in de Golf van
Mexico als dramatisch voorbeeld. Ook de olieboringen van
Shell op de Noordpool hebben totaal niets te maken met
zorg voor onze wereld.

Wat doen we nu (nog) dat over vijf jaar niet
meer kan?
Opzettelijk producten ontwikkelen met een veel te korte levensduur, bijvoorbeeld mobiele telefoons. Het ene toestel is
nog niet uitgebracht, of er ligt alweer een verbeterde versie
in de winkel. Dit zou over vijf jaar echt verboden moeten zijn.

Wat moet er in jullie eigen woonomgeving als
eerste gebeuren op het gebied van duurzaamheid?
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We willen dolgraag nog een drijvende moestuin. Geweldig om
straks min of meer zelfvoorzienend te zijn. Puur eten is heerlijk!
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