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Magazine SCHOON aangeboden aan minister Wiebes 

 
Vandaag lanceerde het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord het online magazine 
SCHOON. Het magazine portretteert vijftien bedrijven en organisaties, die voorop lopen in het 
uitvoeren van het Klimaatakkoord. “Er zijn kansen en die worden gezien en gepakt. Zowel 
grootschalig als kleinschalig. Dit magazine ‘Schoon’ laat wat van die dynamiek zien” aldus 
voorzitter Voortgangsoverleg Ed Nijpels. Hij presenteerde het magazine vanochtend online aan 
minister Wiebes tijdens de Klimaatdag op 12 oktober. Klimaat Master Yvonne van der Hulst: 
"We bouwden een woonwijk die meer energie oplevert dan hij verbruikt. Dat is absoluut op te 
schalen. De bewoners betalen maar 18 euro per maand voor alle energiekosten. We geven 
energievrijheid aan burgers."  
Minister Wiebes: "Ik vind dit hartstikke mooi. Er staan prachtige initiatieven in SCHOON 
magazine. Als ik het allemaal zo opgesomd zie, denk ik: in zo’n land wil ik wel wonen." De 
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakte het magazine en de bijbehorende 
film in opdracht van het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord. 
 
SCHOON is prachtig geworden! Het biedt verhalen met wow-factor, van gedreven mensen, met 
foto’s om in te lijsten. Deze 15 Klimaat Masters staan erin: 
 
Janneke Schilder Garagebedrijf transformeert naar platform voor vergroening 
Amar Sjauw En Wa Bewonersinitiatief voor zonnedak met slim laadplein 
Bert Jan Bruning Loopt voorop met industriële brander op waterstof 
Luc Dekkers Opwekken én opslaan zonne- en windenergie op één energiepark 
Yvonne van der Hulst Bouwt een wijk die energie oplevert 
Leon Dukker Kweekt de beste rozen van de wereld in een gasvrije kas 
Marcel Toet Baanbrekend met Megabatterij van gerecyclede autoaccu’s 
Gilles Bresser Test innovaties voor wind op zee in de praktijk 
Sjoerd Miedema Voorkomt CO2 uitstoot door het vernatten van veenweide 
Frank van Alphen Zet bestaande huizen en aardgasleidingen om naar waterstof 
Kirsten Notten Maakt een Zwolse wijk 50 tinten groener 
Willem Dedden Bouwt infrastructuur voor elektrische binnenvaart 
Brenda Hornstra Gaat voor een Park De Hoge Veluwe aan groen erbij 
Valentijn Kleijnen Legt een warmtenet aan dat steeds duurzamer wordt 
Mila van Geesink Innovatie, educatie en vergroening in Duurzaamheidsfabriek 
 

Ook een groot aantal initiatieven van bedrijven, coöperaties en burgers krijgt een plek. De 
voornaamste cijfers worden glashelder toegelicht. Ed Nijpels schreef het voorwoord.  
 
SCHOON is te vinden op www.schoonmagazine.nl. 
De film (teaser van 96 seconden) is hier te vinden.   
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http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaat-masterjanneke/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaatmasteramar/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaatmasterbertjan/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaatmasterluc/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaatmasteryvonne/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaatmasterleon/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaatmastermarcel/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaatmastermarcel/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaatmastergilles/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaatmastersjoerd/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaat-masterfrank/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaat-masterkirsten/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaatmasterwillem/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaatmasterbrenda/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaatmasterbrenda/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaat-master-14/
http://www.schoonmagazine.nl/klimaat-magazine/klimaat-master-15/
http://www.schoonmagazine.nl/
https://youtu.be/4s5cnEfSEBc
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olof van der Gaag, directeur NVDE; 
olofvandergaag@nvde.nl; 06-82911531 
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