voorbeeld zeggen dat ze bij Edgard & Cooper vinden dat dieren
die gekweekt of gefokt worden voor hun voedingen met respect
behandeld moeten worden. “Als echte dierenvrienden willen we
dat ook de dieren die gebruikt worden in onze voedingen, een

Verder kijken dan je neus
lang is
Eric van den Berg van Dyvers vertelt dat

de verpakkingen van dit nieuwe merk

gelukkig en gezond leven konden leiden. Wij werken met gecer-

hondenvoeding worden gevuld door men-

tificeerde vis, graslammeren en kippen met vrije uitloop, én met

sen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

een vragenlijst voor onze vleesleveranciers, zodat wij weten dat
ze voldoen aan ons beleid inzake dierenwelzijn.”

Spooknetten, sigarettenpeuken en
zeehonden

“En vervolgens wordt het thuisbezorgd
door een transportbedrijf dat het complete wagenpark ombouwt naar CO2-neutraal.
Onze verpakking is honderd procent recyclebaar door het gebruik van graskarton; gemaakt van

Janeke Jasper van Trixie vertelt dat men bij Trixie hout met

vijftig procent karton en vijftig procent gras. In diervoerderver-

FSC-certificaat gebruikt. “Verder ondersteunen wij met bepaal-

pakking heb je een barrière nodig die ervoor zorgt dat het vet

de productlijnen verschillende milieuprojecten. Zo is de Be

uit je voeding niet in het papier trekt. In onze verpakking wordt

Nordic-collectie een maritieme lijn met artikelen voor honden

die vetbarrière gevormd door een dun PE-(plastic)laagje. Hier-

en katten, waarmee we het behoud van oceanen ondersteu-

door kan de verpakking bij het oudpapier. In de recyclefabriek

nen. Daarbij kun je denken aan opruimacties van spooknetten

maken ze daar een pap van, de papierpulp zakt naar beneden

en afval uit de Oostzee, maar ook een project waarmee we

en het plastic kan er afgeschept worden. Momenteel zijn we

sigarettenpeuken op het strand opruimen, en een project voor

bezig met een bio-afbreekbare barrière. Technisch is dat nu nog

het zeehondencentrum Föhr, om de redding van zeehonden

niet mogelijk, maar ik denk dat we over twee jaar zover zijn. Wij

en bruinvissen mogelijk te maken. Verder zijn er ook bij ons

gaan daar ver in, wellicht nog verder dan de consument momen-

intern allerlei aanpassingen gedaan, zoals het plaatsen van

teel wil, maar dat doen we echt vanuit een stukje overtuiging,

zonnepanelen en het vermijden van overbodig verpakkings-

omdat we de noodzaak ervan inzien. Ik zag gisteren op tv dat

materiaal.”

oude vervuilende auto’s, die de consument hier omruilt voor

Vers gestoomde maaltijden in
duurzaam plastic

Renske Hondenvoeding verving begin dit jaar haar hon-

↑

Graskarton

elektrische, op grote schaal naar Afrika geëxporteerd worden.
Vorig jaar ging het om zo’n 27.000 exemplaren. Daarmee exporteren we ook ons milieuprobleem. Ondernemers zouden verder
moeten kijken dan hun neus lang is; wij proberen dat te doen.”

derd-grams plastic kuipjes met vlees door een Tetra-verpakking
(zie ook het artikel op pagina 35). Jan van den Berg vertelt:
“Deze verpakking is grotendeels van duurzaam karton; het
bespaart door de compactheid op extra verpakkingsmiddelen,
het vermindert de ruimte die de goederen innemen met dertig
procent en daardoor zijn er ook dertig procent minder vrachten
nodig om de producten te vervoeren.” Collega Niels Horrevoets
legt uit dat de Tetra-verpakking een dunne aluminium binnen-

Dierenspeciaalzaken
Zelf onder de aandacht brengen

Toen het Dibevo-Vakblad een jaar geleden op bezoek was in het

laag heeft, waardoor het niet lekt. “Het is volledig recyclebaar

nieuwe pand van Menno’s Dierenwereld in Varsseveld, was het

en je mag het – net als je melk- en sappakken – weggooien met

dak van deze dierenspeciaalzaak nog maagdelijk. Vandaag de

het PMD-afval.” (Plastic, metaal en drankkartons – red.)

dag ligt het vol zonnepanelen. Menno Vermeulen: “Sinds onze

Duurzaamheidsmanager

We zouden ons er heel gemakkelijk vanaf kunnen maken

door alleen de volgende zin te plaatsen: Kirsten van der Sluijs
is sustainability lead bij Nestlé Purina Petcare. Het feit dat
dit bedrijf een duurzaamheidsmanager in dienst heeft, zegt
namelijk al heel veel: bij Nestlé Purina Petcare zetten ze vol
in op dit onderwerp. Kirsten: “Binnenkort introduceren we de
eerste pouch, zakje voor natvoeding, van mono-materiaal. Dat
wil zeggen dat de verpakking recyclebaar is en bij het plastic
afval mag. Daarnaast loopt er bij onze klant Ranzijn momenteel
een packaging-free pilot, waarbij de klant een container waar
diervoeding in kan, steeds bijvult in de winkel. Daarmee besparen we zestig procent plastic. Ook bestaat de verpakking van
onze Pro Plan Expert Care-lijn sinds kort uit PE-materiaal. Het
voordeel van PE (polyetheen – red.) is dat hiervoor een aparte
afvalstroom is binnen het plastic, zodat het volledig gerecycled
kan worden.”
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Op onze vraag of het helpt, zegt Joep: “Het scheelt ons een
derde tot de helft van onze energiekosten. We hebben deze
investering drie jaar geleden gedaan. Toen verkochten we
een van onze pensions en dat geld hebben we geïnvesteerd
in verduurzaming van het overgebleven filiaal. Omdat we dat
beter vonden dan het naar de belasting te brengen en omdat
we het belangrijk vinden om een bijdrage te leveren aan het
milieu. Momenteel – met die hoge energiekosten – betaalt
deze investering zich dubbel en dwars terug.” Joep denkt niet
dat zijn klanten het feit dat hij duurzaam bezig is als een
voordeel of selectiecriterium zien: “Ik denk niet dat het voor
hen een voorwaarde is om naar
een pension of een trainingscentrum te gaan dat energiezuinig
werkt. Wij lopen er daarom ook
niet mee te koop, maar we plukken er wél de vruchten van.” Een
ander aspect waar Joep – naar
eigen zeggen – de vruchten van
plukt, is het in de arm nemen
van een energiemakelaar: “Hij
is een klant: we kenden hem al.

Elke drie jaar kijkt
de energiemakelaar
met ons mee waar
we qua energie de
beste deal kunnen
krijgen.

Toen hij vertelde wat hij doet, besloten we met hem in zee te
gaan. Elke drie jaar kijkt hij met ons mee waar we qua energie de beste deal kunnen krijgen. Veel energieleveranciers
vallen je ongevraagd lastig, beloven je gouden bergen en
zijn niet altijd integer. Ik ga niet beloven dat elke energiemakelaar wél integer is, maar wij hebben er goede ervaringen
mee. Hij neemt ons veel werk uit handen. Maar je moet als
ondernemer altijd opletten dat je niet wordt opgelicht. Toen
wij bijvoorbeeld op zoek waren naar zonnepanelen, lazen we
in de krant dat er in Breda verschillende mensen voor duizenden euro’s waren opgelicht door malafide bedrijven die
zonnepanelen zouden leveren maar na een aanbetaling niets
meer van zich lieten horen.”

Vooruitziende blik

Sander Braam van Dierenpension Happy Care vertelt dat hij,
toen hij zijn pension in 2015 nieuw bouwde, al heel wat ener-

giemaatregelen nam. “We hebben het direct goed geïsoleerd,
zonnepanelen en een warmtepomp geïnstalleerd. We zijn nagenoeg energieneutraal, alleen water kopen we in. Toen we gingen
wenselijk is. Eigenlijk wel logisch, want honden en katten eten

bouwen, dacht ik al wel dat gas duur zou worden en we wilden

meestal dierlijke producten en dat is in principe geen rest-

graag vloerverwarming in onze hondenkennels. Inderdaad waren

afval. Op het riool storten mag hier niet, de vraag is of je dat

toen nog niet zo veel mensen bezig met de gasprijzen en speel-

moet willen. Een Dixi-bedrijf wil het ook niet, want die moeten

de lang niet iedereen met het idee om van het gas af te gaan,

zich ook houden aan hun vergunningen waarin geregeld is

maar ik ben blij dat ik zeven jaar geleden er al zo over dacht.

hoeveel zij mogen afstorten. En ook de biocentrale wil deze
‘smerige’ ontlasting niet. Wij vragen ons af hoe andere pensions hiermee omgaan. Kunnen we dit eventueel (gezamenlijk)
duurzaam oppakken?”

De vruchten plukken van een
energiemakelaar

Joep en Cécile Voogt van Hondentrainingscentrum De Wolf

Momenteel met de energieprijzen en het gedoe met Rusland,
blijkt het een waardevolle investering.”

Verwarming dankzij kattenbakafval

Gijs Kasius van Kattenhotel Dotje had dezelfde vooruitziende
blik als zijn collega. Hij vertelt dat hij al in 2008 begon met
het investeren in een houtvergasser met een hoog rendement.

“Hiermee kunnen we het kattenbakafval duurzaam verbranden,

vervingen de verlichting in hun bedrijf door ledlampen, ze

en de teruggewonnen verwarmingsenergie gebruiken we om de

hebben dakisolatie, zonnepanelen en spouwmuurisolatie.

gebouwen te verwarmen. In 2012 hebben we bij de uitbreiding
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van ons kattenhotel 58 zonnepanelen op het dak laten
installeren. In 2018 hebben wij dit aangevuld met nog eens
60 panelen en een lucht-waterwarmtepomp. Wij hebben

Ontlasting als voedingsstof voor het
groen
Ook Edy Mulie van dierenpension De Eersteling wil zo duur-

nu de capaciteit om zo’n 32.000 kWh stroom op te wekken,

zaam mogelijk werken. “Deels werken we al zo, maar het

dat is ruim voldoende voor eigen gebruik. Daarnaast ligt er

onderwerp dat ik met name wil belichten, is het composteren

het plan om binnen afzienbare tijd een (snel)laadpaal voor

van de ontlasting van de honden en katten. We zijn er pas mee

elektrische auto’s te plaatsen, zodat onze klanten, terwijl
ze hun kat komen brengen of ophalen,

Op dit moment nog snel even de auto kunnen opladen.”
hebben we 1500 (!) Ontlasting verwerken
zonnepanelen en tot compost
Harvy Schouten van Dierenvakantieboerkomende maand derij De Lofert vertelt dat hij op vele
manieren werkt aan duurzaamheid: “Op
komen er daar nog dit
moment hebben we 1500 (!) zonnepaeens 500 bij. nelen en komende maand komen er daar

nog eens 500 bij. We hebben een volledig

elektrische bedrijfsauto aangeschaft, een Toyota ProAce

begonnen en het is iets dat prima past in het duurzaamheidsoogmerk. De honden- en kattenontlasting wordt – samen met
de kattenbakkorrels op houtbasis en ons tuinafval gecomposteerd op een composthoop. Daarna kan het worden gebruikt
bij de beplanting, maar het is niet geschikt voor de moestuin
of bij andere consumptieplanten. Zo besparen we enorm op
afval en gebruiken we de ontlasting als voedingsstof voor het
groen.”

Zelfontwikkelde geïsoleerde
hondenluiken

Michel en Letty van dierenpension Gerelshoeve vertellen dat

ze 64 zonnepanelen hebben, met als doel om op energieneu-

Electric, die wordt in mei geleverd. Hiermee kunnen wij

traal uit te komen. Er zijn overal ledlampen die niet onnodig

volledig elektrisch de huisdieren bij de mensen thuis

branden; twee warmtepompen die alles verwarmen, inclusief

ophalen en thuisbrengen. De ontlasting van de dieren die

warm water voor de trimsalon, en die in de zomer koelen. De

bij ons logeren verwerken wij tot compost. Die wordt over

wasmachine draait op warm water van de boiler die op zijn

ons eigen land verspreid en dus niet klakkeloos aangebo-

beurt weer door de warmtepompen wordt verwarmd. Tot voor

den aan een afvalverwerker.”

kort gebruiken ze houten korrels voor de kattenbakken, die
weer in het groen verwerkt werden. Na de Dibevo-Vakbeurs
zijn ze overgestapt op korrels van tofu, die ook gerecycled
kunnen worden en in de groenbak mogen. Daarnaast zijn
Michel en Letty dealer van Magnusson-hondenvoer uit Zweden; een merk dat bekendstaat om de ecologisch werkwijze,
en de voeding levert in een ecologische verpakking. De panden van hun dierenpension zijn – op het laatste stukje na,
waar ze nu nog mee bezig zijn – super geïsoleerd, en een deel
van die beperking van het warmteverlies wordt gerealiseerd
door hun zelfontwikkelde geïsoleerde hondenluiken.

Vernieuwbouwd en toekomstproof
gemaakt
Gelt Hoekstra van dierenpension Logé: “Wij hebben in

2017/2018 ons dierenpension volledig vernieuwbouwd, oftewel
deels verbouwd en deels nieuw gebouwd, en daarmee volledig
toekomstproof gemaakt. Belangrijke elementen die we in deze
grootschalige verbouwing hebben meegenomen, zijn: comfort,
in verband met het welzijn van de honden; efficiëntie, het
moet goed werkbaar zijn; veiligheid, van zowel ons en onze
klanten als onze gasten; milieu en duurzaamheid. Zo hebben
we veertig zonnepanelen laten plaatsen; is het pand volledig
voorzien van wand- en dakisolatie en dubbele beglazing; zijn
alle lichtarmaturen voorzien van ledverlichting; maken we
voor de verwarming gebruik van een pelletkachel; wordt al het
regenwater dat op het dak van het pand valt, opgevangen en
hergebruikt voor het schoonspuiten van de kennels. Omdat wij
vinden dat elk bedrijf, hoe groot of klein dan ook, zijn steentje
kan bijdragen, vinden we dat het hier niet bij moet blijven. We
zien deze investeringen als een ongoing proces. Zo hebben
we laatst nog een warmtepomp aangeschaft, waarmee we ons

hondenzwembad verwarmen in plaats van met gas.” ←
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