
Nieuwe koplopers kiezen voor klimaatneutraal 
Zeven organisaties tekenen de Op Kop-intentieverklaring 
 

Zeven nieuwe koplopers ondertekenden 14 december jongstleden de intentieverklaring voor 

Op Kop. Dat deden zij samen met gedeputeerde Remco van Lunteren. De koploperteller staat 

daarmee op 108. 

 
De koplopers beloven hun CO2-uitstoot te verminderen, over te stappen op duurzame energie en 
resterende emissies te compenseren. Zij laten zien hoe je klimaatneutraal ondernemen handen en 
voeten geeft.  
 

Maatregelen 
Gebouwen die zelf in hun energie voorzien, alleen A- en B-label leaseauto’s en vergaderen via 
videoconferencing. Een kleine greep uit de maatregelen die de nieuwe koplopers nemen. Zij kiezen 
voor duurzaamheid in hun eigen bedrijfsvoering, maar ook in de producten en projecten voor hun 
klanten. Zo werkt het koplopernetwerk als een olievlek.  

 

SDU Industrial Cleaning voegt zich bij de koplopers 
Selim Akgul, eigenaar, vertelt waarom zijn bedrijf koploper is geworden: 
SDU is een schoonmaakbedrijf voor industriële lijnen. Duurzaam werken staat hoog op onze 
prioriteitenlijst. Daar zijn we breed mee aan de slag. We gebruiken bijvoorbeeld alleen nog maar 
ecologische reinigingsmiddelen. En industriële objecten reinigen we met zandstraal- en 
ijsstraalmachines. Daar komen geen chemicaliën aan te pas. Verder gebruiken we zo veel mogelijk het 
openbaar vervoer en onze eigen auto’s rijden op aardgas. Ook onderzoeken we momenteel wat we in 
ons gebouw kunnen doen rond duurzaamheid. We zijn al overgestapt op groene stroom. Alleen huren 
we ons gebouw, dus dan zijn de mogelijkheden enigszins beperkt, maar de eigenaar staat zeker open 
voor suggesties. 
Onze ambitie is 100% CO2-neutraal worden en blijven. Daarvoor hopen we in het koplopernetwerk 
ideeën op te doen en te delen. 
 

Regionaal Energiefonds 
De tekensessie was een onderdeel van de Op Kop-workshop over compensatie. Daarbij stond het 
vraagstuk over een Regionaal Energiefonds centraal. In de workshop wisselden koplopers van 
gedachten over de mogelijkheden van zo’n fonds voor regionaal compenseren. Koplopers storten 
daarvoor hun compensatiegelden (gedeeltelijk) in het fonds. Het fonds gaat bijvoorbeeld garanties 
geven aan banken, zodat zij gemakkelijker energieprojecten kunnen financieren. Dat kunnen projecten 
zijn, zoals zonnepanelen op scholen en energiebesparing bij sportclubs. Ook projecten van 
particulieren kunnen steun krijgen. Verder kan het fonds eventueel de onrendabele top van 
energieprojecten financieren. 
Het plan voor een Regionaal Energiefonds kreeg bijval, maar er waren ook kritische geluiden. 
Initiatiefnemers Natuur- en Milieufederatie Utrecht verzamelde alle overwegingen en komt in het 
voorjaar met een verder uitgewerkt voorstel. 
 

Klimaatneutraal biedt kansen 
Met Op Kop daagt de provincie Utrecht organisaties, gemeenten en bedrijven, in de regio Utrecht uit 
om klimaatneutraal te worden. Koplopers boeken veel winst: ze versterken hun imago en zorgen voor 
een betere leefomgeving. De provincie Utrecht ondersteunt de koplopers met PR, expertmeetings, en 
cursussen. Ze creëert volop mogelijkheden voor koplopers om zich te presenteren, kennis op te doen 
en ervaringen en ideeën uit te wisselen met collega-koplopers. 
Inmiddels is Op Kop een zichzelf versterkend netwerk geworden: zeven deelprojectleiders zetten zich 
extra in voor Op Kop.  
Jaarlijks zijn er vier tot vijf netwerkbijeenkomsten. Daarin draait het om nieuwe ontwikkelingen en 
elkaar ontmoeten en versterken.  

 

De nieuwe koplopers 
Er zijn nu in totaal 108 koplopers. De zeven nieuwe koplopers zijn: 

 Mourik Groot-Ammers 

 Van Dorp Installaties 

 Vogelaar Verzenders 

 SURF foundation 



 Oranjewoud 

 Step2Eco 

 SDU Industrial Cleaning 
 

 


