
Kijk op www.nvb.nl voor meer informatie over deze en meer groenprojecten.
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Project: Duurzaam Energienetwerk 

Dankzij een slim duurzaam energienet 
wisselen bedrijven op twee bedrijventerreinen 
in Heerhugowaard warmte en koude uit. Deze 
‘kralenketting’ bestaat uit warmte-koude-
opslagsystemen met daaraan te koppelen 
twee asfaltcollectoren op een van deze 

bedrijven-
terreinen, de 
Vaandel. Steeds 
meer bedrijven 
maken gebruik 
van het 
energienet.

Project: Recycling drankenkartons

Na glas, gft, papier en plastic kunnen we nu 
ook voor het eerst drankenkartons gescheiden 
inleveren. Dit karton wordt in ons land 
verwerkt, op een bijzonder milieuvriendelijke 
manier door familiebedrijf Van Houtum. De 
drankenkartons leveren niet alleen papier-
vezels op voor toiletpapier, maar 
ook kunst stof en aluminium.  
Van Houtum wast dit zonder  
inzet van chemie en levert  
het als grondstof aan andere 
fabrikanten die er bijvoorbeeld 
kunststof kratten van maken.

Project: 
Windpark 
Qartli in 
Georgië 
(Kaukasus)

Het Groen fonds 
heeft een finan-
ciering verstrekt 
voor het eerste windpark in deze regio. De 
lening is verstrekt aan Qartli Windfarm LLC 
voor de ontwikke ling, bouw en exploitatie van 
het windpark voor een totaal opgesteld 
vermogen van 20,7 MW en een verwachte 
jaarlijkse elektriciteits productie van 85 GWh. 
Het windpark draagt bij aan een duurzame 
energie voorziening en voorziet in de toe ne-
men de elektriciteitsvraag in Georgië, vooral 
in de winter. Windparkt Qartli draagt bij aan 
de diversificatie van de energiebronnen in 
Georgië en zal als model dienen voor andere 
investeringen in de duurzame energie sector 
in de regio.

Project: Energieneutraal Hotel Jakarta

Hotel Jakarta wordt volledig energieneutraal 
gebouwd op de kop van Java-eiland in 
Amsterdam. Architectenbureau SeARCH 

heeft bij de 
invulling van het 
concept hulp 
gekregen van Het 
Tropen museum 
en de Hortus 
Botanicus 
Amsterdam. In 
het atrium van 
het hotel komt 

een subtropische binnentuin. De constructie 
van hout, staal en aluminium geven het een 
duurzaam-industrieel karakter. Veel glas zorgt 
voor transparantie, licht en uitzicht. De 
opening staat gepland begin 2018. 

Project:  
New Water 
Business 
(NWB) 

NWB tekende 
voor de bouw en 
exploitatie van 

een afvalwater zuiveringsinstallatie (AWZI) van 
vier grote bedrijven in de regio Tilburg, waar - 
onder Coca-Cola en Fujifilm. Het betreft één 
van de grootste Europese gezamen  lijke 
installaties voor industriële water zuivering 
gebaseerd op membraan technologie. De  
AWZI verwerkt circa 10.000.000 liter per 
dag, ruim 3.500.000.000 liter afvalwater per 
jaar. Het samen brengen van de vier afval-
water stromen leidt tot een biologisch proces 
dat de afbraak van het vuil in het water 
versterkt. Dit leidt tot extra energiebesparing. 
De financiering bedraagt 1 3,4 miljoen. 

Groensparen en 
-beleggen is een 
prachtig voorbeeld 
van effectieve 
publiek-private 
samenwerking. 
Spaarders, groene 
ondernemers en de 
natuur profiteren in 
gelijke mate.

Chris Buijink, 
voorzitter van de 
Nederlandse 
Vereniging van  
Banken

Dankzij de Regeling 
Groenprojecten 
worden door onder-
nemers inspirerende 
projecten uitgevoerd 
die een belangrijke 
bijdrage leveren aan 
de duurzame beleids - 
doelen van de 
Rijksoverheid. 

Hannie Vlug, directeur 
Duurzaamheid 
Ministerie van 
Infrastructuur en 
Milieu

Groen beleggen en sparen  
Over de regeling groenprojecten

Beleggen of sparen in erkende groenfondsen en groenbanken draagt bij 
aan een duurzame wereld. Voor ondernemers liggen er mogelijkheden 
om erkende groen projecten op te starten. De regeling groenprojecten, 
ook bekend als de groenregeling, houdt in dat spaarders en beleggers 
een belastingvoordeel krijgen als zij sparen of beleggen in een groen-
fonds of bij een groenbank. Banken kunnen daardoor tegen gunstige 
tarieven lenen aan ‘groene projecten’, terwijl spaarders en investeerders 
door het belastingvoordeel toch een aantrekkelijk rendement realiseren. 
De regeling groenprojecten is sinds 1994 van kracht. 

Project: Natuurderij Keizersrande

De Keizersrande is een duurzaam verbond 
van natuur en landbouw in de uiterwaarden 
van de IJssel, ten noorden van Deventer. Hier 
wordt door Stichting IJssel landschap een 
uniek en innovatief project ontwikkeld onder 
de naam Natuurderij Keizersrande. Het doel 
van dit project is om natuur, landbouw, 
ecologie, economie en recreatie weer met 
elkaar te verenigen. In Nederland worden 
deze belangen vaak alleen nog als strijdig 
gezien. De boerin op dit veelzijdige bio-
logisch 
dynamische 
bedrijf is 
Annette 
Harberink.

https://www.nvb.nl/thema-s/lenen-sparen-beleggen/188/groen-beleggen-en-sparen.html
http://www.engineeringnet.nl/detail_nederland.asp?Id=19098&category=maint_art&titel=Collectief%20afvalwater%20zuiveren:%20afvalwaterstromen%20moeten%20matchen%20-%20artikel
https://www.triodos.nl/nl/over-triodos-bank/mijngeldgaatgoed/resultaten/?projectId=2437505&locationId=26681&name=qartli_wind_farm&cs=1
http://hoteljakarta.amsterdam/ 
http://magazine.gawalo.nl/digitaleeditie/2017/2/20170323___/1_34/index.html
https://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/recycling-van-drankenkartons-nu-ook-nederland
http://www.keizersrande.nl/ 



