TEKST LIZZY DE WILDE FOTOGRAFIE BAS ADRIAANS

GREEN2LIVE

DUURZAAM is

niet duur

Sportverenigingen willen graag hun
steentje bijdragen aan een duurzame
wereld, maar weten niet goed hoe ze dat
kunnen financieren. Het blijft daarom vaak
bij goede voornemens. Totdat Ingrid Vogels
van Green2live wordt binnengehaald.

I

ngrid Vogels heeft 8500 vierkante meter groen dak ge
realiseerd in Den Haag en omgeving sinds de oprichting
van haar bedrijven Green2live en Groene Daken Den
Haag in 2013. Energietransitie en klimaatadaptatie zijn
dé begrippen die haar aanzetten tot actie. Ze helpt stichtingen,
bewonersinitiatieven, overheid, instellingen en sportverenigin
gen op een lucratieve manier verduurzamen. Zonder risico, want
op basis van no cure no pay, en met blijvende lage energie
kosten in de toekomst. Dankbare klanten zijn onder andere het
Museon, hockeyclub Klein Zwitserland, hockeyclub Amsterdam,
HGC én voetbalvereniging RKSV Blauw-Zwart in Wassenaar.

Haalbaar en betaalbaar
Blauw-Zwart had al twee jaar een energiescan - een plan met
opties voor energiebesparende maatregelen - van de gemeente
in de kast liggen toen Ingrid werd geïntroduceerd. Ingrid: ‘De
club had flink wat achterstallig onderhoud. De penningmeester
gaf aan te willen renoveren en verduurzamen, maar zonder de
clubkas aan te spreken. Met mijn werkwijze hoeft dat ook niet.
Ik maak een duurzaamheidsplan met alle relevante subsidie
mogelijkheden en besparingen op een rijtje. En ik onderzoek
hoe de huidige energiecontracten voordeliger gemaakt kunnen
worden. Daar stop ik enorm veel tijd in. Ik ken alle regels,
opties en ingangen en ben goed in lobbyen. Ik houd niet van
dikke rapporten die liggen te verstoffen, ik kom met een finan
cieel haalbaarheidsplan van twee A-viertjes waarin de wensen
van de club zijn opgenomen. Zo haal ik vaak een terugverdien
tijd van vierenhalf jaar. Na deze periode houdt de club geld over.’

SAMENWERKEN MET
ABN AMRO VOOR DE
VERDUURZAMING VAN
‘DE CLUB VAN MORGEN’

Ingrid Vogels, Green2live en André van Herk, voorzitter voetbalvereniging Blauw-Zwart

Klaar voor de toekomst
Green2live gaat door waar anderen stoppen. ‘We moeten allemaal
verduurzamen en daar draag ik graag aan bij. Blauw-Zwart is een
mooi voorbeeld van hoe het kan zonder voorfinanciering. In samen
werking met de gemeente Wassenaar en de Rabobank is deze
pilot geslaagd. Met subsidies van Fonds 1818, RABO innovation
fonds, gemeente en ministerie van VWS, slim energieverbruik door
middel van zonnepanelen en dakisolatie, het openen van de deu
ren voor de buurt en andere ingrepen is de club nu klaar voor de
toekomst. De daken zijn vernieuwd, er is een nieuwe tribune met
nieuwe kleedkamers, de omheining is vernieuwd en de velden
worden verlicht met LED verlichting. Er wordt enorm bespaard op
elektriciteit en gas. De verduurzamingsslag levert geld op waar
mee je weer andere dingen kunt doen. Leuk toch?!’
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