
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Maak uw duurzame 
ambities waar.

Met Rabo Groenfinanciering.
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Groenfinanciering via 
Rabo Groen Bank
Heeft u als ondernemer een goed initiatief voor een duurzaam 
project of een groene innovatie? Dan helpen we u graag bij 
het verwezenlijken daarvan, met de Groenfinanciering van 
Rabo Groen Bank. Zo willen we samen werken aan een betere 
leefomgeving.

Udo Delfgou [ pag. 4 ]

Inretail

Arno La Haye [ pag. 4 ]

Inashco

Niels van Engelen [ pag. 5 ]

Varkensboer

Leon Ammerlaan [ pag. 6 ]

Ammerlaan The Green Innovator

Luc Schurmann [ pag. 6 ]

De Ambtenaar (Investment Engineering)

De Clerck [ pag. 7 ]

Maatschap De Clerck
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Waarom Rabo Groen Bank?

Bankieren is voor de Rabobank 
een middel om voor onze klanten 
een betere (leef)situatie te bewerk
stelligen. De Rabobank staat 
midden in de samenleving en 
wil samen met u werken aan een 
betere wereld. In 2013 financiert 
Rabo Groen Bank al voor meer 
dan € 200 miljoen aan duurzame 
projecten. Allemaal initiatieven 
van betrokken ondernemers die 
samen met ons onderschrijven dat 
duurzaamheid geen vage term is, 
maar een concreet doel waaraan 
we gezamenlijk willen werken. 
Bent u ook zo’n betrokken 
ondernemer? En heeft u een 
veelbelovend duurzaam initiatief? 
Dan is Rabo Groen Bank heel 
benieuwd naar uw voorstel. 

Hoe werkt de Groen
financiering via 
Rabo Groen Bank?

Met de Groenfinanciering financiert 
u een duurzaam project tegen een 
gunstigere rente dan bij andere 
bedrijfsfinancieringen. Klanten die 
groen sparen en beleggen bij de 
Rabobank brengen het geld voor 
deze financieringen bij elkaar. 
Rabo Groen Bank zet dit geld 
uitsluitend in voor het financieren 
van duurzame projecten en onder
nemingen. We vinden het belangrijk 
zulke initiatieven een kans te geven. 
Daarom zijn we altijd op zoek 
naar ondernemers met hart voor 
duurzame ontwikkeling en een 
scherp oog voor groene kansen.

Wanneer komt u in 
aanmerking voor een 
Groenfinanciering?

Om in aanmerking te komen voor 
een groene lening heeft u een 
Groenverklaring nodig. Daarin 
staat dat uw investering voldoet 
aan de criteria van de overheid. 
In het algemeen: uw project moet 
duurzaam en/of innovatief zijn 
en minimaal 25.000 euro aan 
investering vereisen. Het aanvragen 
van een Groenverklaring regelt u 
samen met uw Rabobankadviseur 
en de Rabo Groen Bank.

Uw project valt bijvoorbeeld in één 
van de volgende categorieën:

Duurzame bouw

Zonne-energie

Groen Label Kas

Aardwarmte/ 
geothermie

Heeft u een andere innovatieve of 
duurzame investering? Neem dan 
contact op met uw adviseur van de 
Rabobank.

Kijk voor meer informatie op  
rabobank.nl/groenfinanciering 

Biologische  
landbouw

Windenergie

Agrarisch  
natuurbeheer

Recycling van 
grondstoffen
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FANtAStiSCH GEBoUW vAN 

BERoEmDE ‘GRoENE’ ARCHitECt

‘Inretail is de grootste brancheorganisatie 

voor de non-food detailhandel in 

Nederland. Wij komen op voor de 

belangen van ondernemers met in 

totaal zo’n 16.000 winkels. Non-food 

beslaat bij Inretail een breed 

assortiment: sportartikelen, kleding, 

schoenen, maar ook complete keukens 

en badkamers en winkels voor 

woninginrichting. Onze ondernemers 

verkopen vrijwel alles wat je niet kunt 

eten.

We opereren vanuit een pand in Zeist, 

dat is ontworpen door de bekende 

“groene” architect Thomas Rau, die ook 

het gebouw van het Wereld Natuur 

Fonds en de Triodos Bank, ook in Zeist, 

heeft ontworpen. Vernieuwende 

architectuur waarbij duurzaamheid 

voorop staat.’

Wij WERkEN LEttERLijk íN oNS 

iDEAAL

‘Ons pand heeft enorme ramen, 

die allemaal van drielaags glas zijn 

voorzien. We werken hier heel energie-

zuinig, en het gebruikerscomfort is  

fantastisch. Veel puien bestaan uit-

sluitend uit glas, maar je voelt nergens 

ook maar de minste tocht. Zelfs niet als 

het 15 graden vriest! We konden dit 

duurzame pand laten ontwikkelen met 

behulp van een Rabo Groenfinan-

ciering en we hebben nog geen 

moment spijt gehad. Ook bij de inrich-

ting van ons pand staat duurzaamheid 

voorop: Nederlandse ontwerpers heb-

ben gezorgd voor duurzaam meubilair 

volgens het “cradle-to-cradle principe’’. 

Je kunt gerust zeggen dat wij werken 

in ons ideaal. Heel leuk: met iedereen 

die ons pand ziet, heb je het meteen 

over duurzaamheid. Over uitstraling 

gesproken!’

Udo Delfgou, directeur Inretail
Brancheorganisatie Inretail behartigt de 
belangen van de eigenaars van zo’n 16.000 
winkels in de non-food sector. www.inretail.nl

‘ Iedereen die ons 
pand ziet, raakt 
meteen in gesprek 
over duurzaamheid’ 

Udo Delfgou, Inretail

‘Wij winnen fijne non-ferro metalen, 

zoals aluminium en koper, uit de rest-

assen van afvalenergiecentrales. Voor 

de productie van een ton aluminium 

komt in de traditionele mijnbouw ruim 

tien ton CO
2
 vrij. Wanneer het alumi-

nium uit afval wordt gerecycled is de 

CO
2
-uitstoot minder dan één ton.

Extra voordeel: de overblijvende assen 

zijn daarna zo schoon dat ze weer als 

grondstof kunnen dienen voor de 

betonindustrie. Mede dankzij 

Rabo Groenfinanciering hebben we de 

pioniersfase van ons bedrijf vlot achter 

ons kunnen laten. Daardoor zijn we snel 

een stabiele en gevestigde marktpartij 

geworden. En dat betekent dat we  

verder kunnen gaan met het realiseren 

van onze ambities.

DUURzAAmHEiD EN NiEUWE 

WERkGELEGENHEiD

‘Zo hebben we in april 2013 bij het 

Afval Energie Bedrijf van de gemeente 

Amsterdam een ADR-installatie met 

een capaciteit van 300.000 ton per jaar 

gebouwd. In het zuiden van het land 

hebben we de capaciteit voor het 

opwerken van teruggewonnen 

metalen kunnen uitbreiden door 

t E S t i m o N iAL
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‘�Dankzij�Rabo�Groenfinanciering�hebben�we�de�
pioniersfase�heel�snel�achter�ons�kunnen�laten’ 
Arno La Haye, Inashco
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een installatie op het voormalig  

ENCI-terrein in Maastricht te realiseren.

Die herontwikkeling van dat terrein in 

Maastricht laat goed zien hóe belangrijk 

duurzaamheid is. Niet alleen kunnen 

wij onze activiteiten uitbreiden (dus: 

een beter en duurzamer gebruik van 

de teruggewonnen metalen en van 

de overblijvende assen), maar door 

vrijgekomen ruimte op het ENCI-terrein 

(Cementfabriek ENCI is onderdelen aan 

het afbouwen) opnieuw te ontwikkelen 

hebben we ook voor veel mensen 

opnieuw werkgelegenheid gecreëerd. 

Ook dát is duurzaamheid.’

t E S t i m o N iAL
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Arno La Haye, directeur Inashco Inashco wint non-ferro metalen, zoals aluminium en koper, 
terug uit de rest-assen van afvalenergiecentrales. Het overblijvende materiaal is zo schoon dat 
het als grondstof voor de betonindustrie gebruikt kan worden. www.inashco.com

‘Mijn vrouw Diane en ik hebben sinds 

augustus 2010 een biologisch 

varkensbedrijf in het Noord-Brabantse 

Elshout. Het gangbare varkensbedrijf 

van mijn vader is omgebouwd tot een 

biologische varkenshouderij. De 

varkens liggen het hele jaar in het stro 

en ze kunnen naar buiten. We hebben 

ruim achthonderd vleesvarkens. Daarbij 

heb ik nog 12 hectare biologisch 

akkerland waar ik tarwe, gerst en 

C.C.M(corn cob mix)teel voor de 

varkens. Mijn Rabobank-adviseur bracht 

me op het idee om de leningen voor 

mijn biologische bedrijf om te zetten 

naar een lening van Rabo Groen Bank.

Dat is heel belangrijk, zeker omdat ik in 

de toekomst mijn bedrijf wil omzetten 

naar een compleet gesloten, biologisch 

bedrijf, met achthonderd vleesvarkens, 

135 zeugen én een grondstoffenloods 

om granen op te slaan.’

SCHoNER, GEzoNDER, 

DiERvRiENDELijkER

‘De Rabo Groenfinanciering is natuurlijk 

daadwerkelijk een stap vooruit. Maar 

het is veel meer. Ik heb nu een veel  

sterker vertrouwen in de toekomst. 

En ik ben duidelijk niet de enige! 

De Rabobank heeft laten zien dat ze  

vertrouwen heeft in de biologische 

agrarische sector. Voor mij is het essen-

tieel: mijn bedrijf moet een  

steentje bijdragen aan een schonere, 

gezondere en diervriendelijkere manier 

van boeren.’

Niels van Engelen, biologische varkenshouder 
in Elshout, Noord-Brabant

‘Dankzij Rabo 
Groenfinanciering�
weet�ik�zeker�dat�
er toekomst zit in 
mijn�biologische� 
varkens- en 
akkerbouwbedrijf ’
Niels van Engelen, varkensboer
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AARDWARmtE vooR oNSzELF éN 

vooR CoLLEGA’S

‘Dankzij onze aardwarmtebronnen zijn 

we erin geslaagd honderd procent CO
2
-

neutraal te produceren! Dat betekent 

dat onze tropische groene planten  

– we telen zo’n honderd verschillende 

soorten en daarbinnen zo’n vierhonderd 

variëteiten – totaal zonder uitstoot van 

CO
2
 geteeld worden. En we doen nog 

méér. Niet alleen ons eigen bedrijf 

profiteert van de aardwarmtebronnen, 

we hebben warmtedistributie-

netwerken aangelegd, waardoor 

voorlopig tien bedrijven in de buurt 

meeprofiteren. Dankzij aardwarmte 

produceren zij veel minder CO
2
 dan 

vroeger. Doel is om zoveel mogelijk 

afnemers aan te sluiten om de bronnen 

optimaal te benutten en zo een 

maximale CO
2
-reductie te realiseren. 

De aardwarmtebronnen en het 

distributie netwerk hebben we kunnen 

aanleggen met behulp van Rabobank 

Groenfinanciering. Ik raad elke 

ambitieuze ondernemer met een groen 

hart aan om te gaan overleggen met 

zijn of haar Rabobank!’

WiN-WiN-WiN SitUAtiE

‘Wij heten niet voor niets Ammerlaan 

The Green Innovator. Wij willen voorop 

lopen in duurzaam ondernemen. 

Milieutechnisch innovatief zijn én 

economisch succesvol zijn, dat is onze 

ambitie. Onze aardwarmtebronnen zijn 

op dit moment de meest duurzame 

energiebron voor de glastuinbouw-

sector. Mooi voordeel: met de aard-

warmtebronnen is de kostprijs van 

energie voor langere tijd vastgelegd. 

En dat betekent dat we niet meer 

afhankelijk zijn van de sterk wisselende 

gasprijzen. Een win-win-win situatie 

dus!’

Leon Ammerlaan, directeur van Ammerlaan 
The Green Innovator
Ammerlaan The Green Innovator teelt 
tropische groene planten met behulp van eigen 
aardwarmtebronnen. Het bedrijf werd derde 
bij de verkiezing van de International 
Grower of  the Year Award 2011, zat bij de top 5 
bedrijven voor Agrarisch Ondernemer 2012 
en is genomineerd voor Meest Energieke 
Teler van Ranking The Grower 2013.
www.ammerlaan-tgi.nl

‘Wij ontwikkelen en investeren in wind-

energieprojecten, die we vervolgens 

ook zelf exploiteren en beheren. Een 

succesvol project is windpark De Amb-

tenaar in de Wieringermeer. In de jaren 

tachtig is hier een eerste windturbine 

neergezet. Die werd al snel “De Ambte-

naar” genoemd, omdat de turbine het 

niet deed… In 1993 hebben we deze 

eerste turbine vervangen, en in 2012 

weer. Die opvolgers van de eerste “luie” 

turbine zijn zo blijven heten, terwijl ze 

een enorme productiviteit hebben: ze 

draaien 24/7 door en staan vrijwel nooit 

stil. Misschien beledigend voor ambte-

naren maar dit project is gewoon 

De Ambtenaar blíjven heten. Excuses!

De Ambtenaar is gebouwd dankzij een 

Groenfinanciering van de Rabobank. 

Het project zorgt voor langjarige werk-

gelegenheid (zo’n vijf tot tien fte’s per 

windturbine!) en voor een flinke  

bijdrage aan duurzaamheid. De Ambte-

naar produceert momenteel stroom 

voor 13.000 mensen en bespaart per 

jaar 12.000 ton CO2
. Met Investment 

Engineering pakken we alleen 100% 

‘�Wij�willen�voorop�
lopen,�zowel�qua�
duurzaamheid als op 
economisch�gebied’ 
 
Leon Ammerlaan,  
Ammerlaan The Green Innovator

t E S t i m o N iAL
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‘�Excuses�aan�alle�ambtenaren,�dank�
aan�Rabo�Groenfinanciering!’ 
Luc Schurmann, De Ambtenaar (Investment Engineering)

t E S t i m o N iAL
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‘Sinds begin 2013 liggen er zo’n 1.800 

zonnepanelen op het dak van onze 

woning en de vijf schuren bij ons 

bedrijf. In totaal hebben we meer dan 

3.300 m2 bedekt met zonnepanelen. We 

voorzien sinds februari 2013 volledig in 

onze energiebehoefte en kunnen ook 

nog aardig wat teruggeven aan het net! 

Dankzij de Rabo Groenfinanciering 

betalen we bijna een procent minder 

rente op onze lening voor de zonne-

panelen. Dat is niet veel, maar het helpt 

wel degelijk. Ik kan elke ondernemer 

aanraden om ‘s te gaan kijken of een 

Rabo Groenfinanciering iets voor hem 

is. Als je veel energiebelasting betaalt, 

is dit héél interessant!’

ALtijD ENtHoUSiAStE REACtiES

 ‘We gaan ervan uit dat de energieprijs 

en de energiebelastingen niet snel zul-

len dalen. Sterker nog: de stroomprijs 

zal ongetwijfeld stijgen. En dan maken 

wij een nog betere marge, omdat we 

helemaal zelfvoorzienend zijn qua  

energie. Ook mooi: omdat we stroom 

teruggeven aan het net, werken we 

helemaal CO
2
-neutraal. En dat is precies 

wat we willen.

Mensen reageren altijd enthousiast als 

ze onze zonnepanelen zien: het zijn er 

ook nogal wat!’ 

Stephan De Clerck runt samen met zijn broer 
Ralph Maatschap De Clerck. Maatschap 
De Clerck produceert aardappels, wortels, uien 
en granen die ze zelf opslaan. Dat kost veel 
energie. De Clerck kon de zonnepanelen 
installeren dankzij een Groenfinanciering 
van Rabo Groen Bank.

‘�We�werken�nu�helemaal�CO2-neutraal!’ 
De Clerck, Maatschap De Clerck

duurzame energie-projecten aan.  

Zonder Rabo Groenfinanciering komen 

zulke projecten nauwelijks van de 

grond.’

Luc Schurmann, directeur van Investment 

Engineering, een bedrijf dat windenergie-
projecten ontwikkelt, er in investeert, ze 
exploiteert en beheert. Vaak worden bestaande 
windmolenparken opnieuw ontwikkeld: dan 
worden afgeschreven windturbines vervangen 
door nieuwe, die groter en nog efficiënter zijn. 
Windmolenpark De Ambtenaar in de 
Wieringermeer is een van de 100% duurzame 
speerpunten van Investment Engineering. 
www.investment-engineering.com


