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MANAGEMENT
Praktische tips voor milieuzorg

Medio 2000 stond BMA (Baars
Management Advies) aan de basis
van BIM-Automotive Limburg.
Dat was een samenwerkingspro-
ject waarbij de provincie Limburg,
8 gemeenten en 55 bedrijven uit de
autobranche betrokken waren.
Doel van het project was de mi-
lieubelasting van de bedrijven te-
rug te dringen, de relaties tussen de
bedrijven en de milieuambtenaren
te verbeteren en niet te vergeten:
geld verdienen met milieu.

Vettig Pietje
May op den Kamp, werkplaatschef
en milieucoördinator bij Wealer in
Heerlen, één van de deelnemende
bedrijven, wist al veel eerder dat
met milieu geld te verdienen was.
“Jarenlang werd onze 5-kuubscon-
tainer afgestruind door een manne-
tje met een oud Volkswagenbusje,
Vettig Pietje werd ie genoemd en
er werd wat lacherig over hem ge-
daan. Maar ik dacht, hij doet dat
niet voor niks en dat was ook zo.
Pietje opende mij de ogen en zette
me op het milieuspoor.” Pietje han-
delde in oud ijzer. Hij splitte de
oliefilters, loosde het filtermateri-

aal en verkocht de zware metalen
flenzen en de hulzen. Inmiddels
staat er een splitter in het milieu-
hok van Wealer. Die zorgt ervoor
dat het aantal kilo’s oliehoudend
afval met driekwart is terugge-
bracht, immers wat vroeger olie-
houdend was, is nu oud ijzer. Met
meer dan 4000 beurten op jaarba-
sis is de investering van € 300,- in
een splitter zo razendsnel terugver-
diend.

Milieuzorg-professional
BMA voerde een energie- en mi-
lieuscan uit in alle 55 bedrijven.
Daarbij waren zaken als afval-
scheiding, tijdklokken en lekbak-

ken natuurlijk belangrijke aan-
dachtspunten. Op basis van die
scans stelde BMA de milieu-top 5
samen. Directeur Arjen van den
Dool van BMA-advies vindt dat
milieuzorg verder gaat dan techni-
sche maatregelen: “Voor een goede
bedrijfsvoering zijn organisatori-
sche en administratieve aspecten
eveneens van groot belang.” Om
die reden organiseerde BMA 8 the-
ma-avonden. Daarin werden de
milieucoördinatoren van de Lim-
burgse autobedrijven opgeleid tot
milieuzorg-professionals. Ze leer-
den het nodige over voorschriften,
vergunningen, het verdelen van
milieutaken, de milieuadministra-

tie, en andere theoretische aspec-
ten met praktische bruikbaarheid.
Ze leverden gegevens over hun
energieverbruik, die door BMA
werden vergeleken met hun be-
drijfsomvang. En ondertussen
bouwden ze stap voor stap aan het
milieuzorgsysteem voor hun eigen
bedrijf. Daarbij maakten ze ge-
bruik van een systeem dat door de
BOVAG voor haar leden is ontwik-
keld (Milieuzorg in het autobe-
drijf).

Op den Kamp heeft de bijeen-
komsten bijgewoond en heeft er
serieus werk van gemaakt. “Je
moet het goed doen, of niet doen”,
vindt hij. Hij heeft gekozen voor

Milieu als winstmaker
Milieu is omslachtig, 

ambtelijk en financieel 

niet interessant, zo 

wordt vaak gedacht. 

Toch is er voor autobedrij-

ven geld te verdienen met

milieuzorg. We keken bij

Wealer, een VW/Audi-

dealer die garen spint bij de

aandacht voor milieu en

vroegen adviesbureau BMA

naar praktische milieutips. -
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‘goed doen’. Om die reden houdt
hij een overzichtelijke milieuadmi-
nistratie bij. Zo kan hij de milieu-
kosten per beurt binnen enkele se-
conden oplepelen. “Ook de kosten
van de BMA thema-avonden zijn
er in verwerkt.” En dankzij de in-
spanningen die hij zich getroost
heeft, zijn de opbrengsten, die via
milieuheffingen aan de klanten
worden doorberekend, beduidend
groter dan de milieukosten.

Lagere afvoerkosten
Maandelijks registreert Op den
Kamp de afvalstromen van oude
banden en accu’s, afgewerkte olie,
oliehoudend afval, huisvuil en de

andere afvalstromen die het bedrijf
verlaten. Hij vergelijkt de hoeveel-
heden niet alleen met voorgaande
jaren maar ook met de facturen. Er
wordt geen factuur van een afvoer-
der betaald voordat Op den Kamp
er zijn goedkeuring aan gegeven
heeft. Doordat de Heerlense Auto-
bedrijven een gezamenlijk afval-
contract hebben afgesloten met
Van Gansewinkel wordt er gefactu-
reerd tegen een relatief bescheiden
tarief.

Op den Kamp doet meer om de
factuurbedragen van de afvoerders
te minimaliseren. Het oud papier
stelt hij kostenloos ter beschikking
aan de harmonie zodat niet alleen

het aantal kilo’s huisvuil werd te-
rugbracht maar ook de ledigings-
frequentie naar 1 keer per twee we-
ken kon.

Ook de ledigingsfrequentie van
de slibafscheider halveerde hij.
Nadat de leverancier hem vertelde
dat de sliblaag 11 cm dik mag zijn,
kocht hij een elektronische peil-
stok die een piepje geeft als hij wa-
ter voelt. De afvoerder van het slib
rekent een tarief per liter, ongeacht
de hoeveelheid slib. Op den Kamp:
”Hij komt nu éénmaal per twee
jaar, en gaat weg met een tank vol
slib in plaats van water.”

Met de oude remvloeistof deed
Op den Kamp iets soortgelijks.

“Vroeger ging dat bij de koelvloei-
stof en werd het gezamenlijk afge-
voerd. Nu gebruiken we het sys-
teem met de gele tank van Orvema.
Ook dat geeft een aanzienlijke be-
sparing in afvoerkosten.”

Kritisch energiegebruik
“Na de collectieve afvalcontracten
gaat nu de aandacht uit naar de col-
lectieve energiecontracten”, zegt
Van den Dool. Bij Wealer is het
nog niet zover, maar het verbruik
heeft men aardig in de greep.
“Onze behuizing is nu anderhalf
jaar oud en bij het ontwerp en de
bouw is sterk rekening gehouden
met energie-, milieu- en veilig-

-
Milieu winst-
pakkers
Dankzij de ervaring met BIM-Auto-
motive Limburg kon BMA twee ‘Top-
Vijven’van besparende milieumaat-
regelen samenstellen.In de Euro Top
5 staan de maatregelen die finan-
cieel het grootste voordeel opleve-
ren.Maatregelen uit de Groene Top 5
bieden de grootste milieuvoordelen.
Overigens zit daar vaak ook een fi-
nancieel voordeel aan vast.Als het
meezit, of tegen, kan dat voordeel
nog veel hoger oplopen dan dat van
de maatregelen uit de Euro Top 5.

Euro Top 5
Onderwerp Maatregelen Winst

1.Verlichting Laat niet onnodig branden 10 tot 30% van het elektriciteitsgebruik
Houdt verlichting schoon
Plaats reflectiekappen
Plaats bewegingssensoren

2.Afvalscheiding Split oliefilters Minimaal halvering van het oliehoudend afval

3.Compressor Verlaag de druk Alleen lekken kunnen al € 450,- per jaar kosten
Laat koude lucht aanzuigen
Voorkom persluchtlekken

4.Verwarming Isoleer verwarmingsleidingen Tot € 4,50 per meter per jaar
Pas dubbele beglazing toe Tot € 7,- per m2 per jr.

5.Afvalscheiding Houdt papier en karton Afhankelijk van tarief
buiten het bedrijfsafval

Groene Top 5
Onderwerp Maatregelen Winst

1.Afval Plaats gevaarlijk afval op lekbakken Tijdwinst bij ongelukken.
Voorkomt bodemvervuiling.

2.Veiligheid Zorg voor productveiligheidsbladen  Vergroting veiligheid
op de plaats van gebruik 

3.Olieafscheider Controleer dikte van sliblaag Besparing van 1 lediging al snel € 250,-

4.Gevaarlijke stoffenAftappen boven lekbak Tijdwinst bij ongelukken.
Voorkomt bodemvervuiling.

5.Accu’s Plaats in zuurbestendige bak Vergroting veiligheid=
Het is al heel gewoon
dat de kosten van mi-
lieuzorg worden afge-
wenteld op de klant.
Autobedrijven die hun
milieuzaakjes goed
voor elkaar hebben
hoeven er niet op toe te
leggen.
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heidsaspecten”, zegt Op den
Kamp. Als milieucoördinator was
hij reeds in een vroegtijdig stadium
bij de bouw betrokken. Zo is het
gebouw niet alleen optimaal geïso-
leerd, maar is er ook bij de oriënta-
tie van de grote glazen showroom-
puien rekening gehouden met het
energieverbruik. Verder heeft het
hele gebouw vloerverwarming die
in alle grote ruimtes met een eigen
thermostaat in te stellen is. Behal-
ve energiezuinig is vloerverwar-
ming ook de meest behaaglijke
verwarmingssoort. “Dat heeft ge-
leid tot een lager ziekteverzuim in
de werkplaats”, weet Op den
Kamp. Daarnaast zijn nog tal van
maatregelen genomen om het ener-
gieverbruik te beperken. Zo wordt
gebruik gemaakt van energiezuini-
ge lampen en armaturen, is de
compressordruk proefondervinde-
lijk naar 7,5 bar verlaagd, worden
luchtslangen ontkoppeld, blijven
looplampen niet onnodig branden

en zijn twee medewerkers verant-
woordelijk gemaakt voor het uit-
schakelen van de werkplaatsver-
lichting tijdens de pauze. Op den
Kamp: “Milieuzorg in niet alleen
een kwestie van technische maat-
regelen maar ook van gedrag en
organisatie.”

Goede relatie
Bedrijven die meer dan 25.000 m3

gas of 50.000 kWh elektriciteit
verbruiken hebben volgens de Wet
Milieubeheer een ‘energie-onder-
zoeksplicht’. Dat wil zeggen dat
zij een onderzoek naar hun ver-
bruik moeten (laten) doen en een
uitvoeringsplicht hebben voor
maatregelen met een terugverdien-
tijd tot vijf jaar. “Daarom besteden
wij bij al onze projecten zoveel
aandacht aan de relaties tussen be-

drijven en overheid. Als de ambte-
naar weet dat een bedrijf het milieu
serieus neemt zijn er veel minder
snel problemen”, stelt Van den
Dool. In Heerlen heeft dat er toe
geleid dat Op den Kamp een uit-
stekende relatie heeft met de ver-
antwoordelijke milieuambtenaar:
“Als er problemen zijn bel ik Hans
gewoon even.”

Met de vloeistofdichte vloer in
de werkplaats bij Wealer ontstond
zo’n probleem. Al een maand na
oplevering, nu anderhalf jaar gele-
den, begon de vloer te scheuren.
Het grote ‘Zwarte Pieten’ begon.
Alle partijen die bij de bouw be-
trokken waren gaven elkaar de
schuld en geen van hen wilde voor
de kosten opdraaien. Vloeistof-
dicht was de vloer ondertussen na-
tuurlijk niet. Maar omdat de mi-

lieuambtenaar wist hoe serieus
Wealer met de materie bezig was
en dankzij de goede relatie met Op
den Kamp voerde de gemeente de
druk niet onnodig hoog op. Inmid-
dels is het financiële en juridische
getouwtrek afgerond en tijdens de
Carnaval wordt de vloer in zijn ge-
heel vervangen.

Wealer zet door
Wealer heeft tal van
Volkswagen/Audi-dealerschappen
in de procincie Limburg. Het suc-
cesvolle milieubeleid van May op
den Kamp bij de vestiging in Heer-
len is voor de directie van Wealer
niet onopgemerkt gebleven. 

Onder leiding van Op den Kamp
worden daarom inmiddels alle an-
dere vestigingen klaargestoomd
om het ISO-milieucertificaat te ha-
len. Het invoeren van Op den
Kamp’s milieuzorgsysteem is
daarvoor noodzakelijk. Uit het
maandelijks overleg met de werk-
plaatschefs is hem gebleken dat er
nog veel te doen is. Erg vindt hij
dat niet want er is dus nog veel te
winnen. En: “Je doet het goed of je
doet het niet.”

Erwin den Hoed

De werkplaats van Wealer in Heerlen is
anderhalf jaar oud.Na een maand be-
gon de vloeistofdichte vloer te scheu-
ren.Dankzij de goede relatie met de mi-
lieuambtenaar in Heerlen was de
gemeente steun in plaats van last tij-
dens het getouwtrek met architect,aan-
nemer en vloerleverancier.Met de car-
naval wordt de vloer vervangen.

Maandelijks meet Op den Kamp de dikte
van de sliblaag in de olieafscheider.De
ledigingsfrequentie kon worden gehal-
veerd.De elektrische peilstok geeft een
piepje als hij water voelt.

Een splitter is een soort blikope-
ner voor oliefilters.Daarmee wordt
de hoeveelheid oliehoudend afval
sterk gereduceerd.Vergeet niet de
rubber pakking te verwijderen
voordat de flens naar het oud ijzer
gaat.

Werkplaatschef en Milieucoördinator May op den Kamp leegt een tankje
oude remvloeistof in het gele Orvema-vat.Koelvloeistof en remvloeistof
worden bij Wealer gescheiden afgevoerd.Niet alleen het milieu is daar-
mee gediend,het is ook goedkoper.

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




