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Betaalrekening
6 maanden gratis*

BETAALREKENING
EERSTE
6 MAANDEN
GRATIS*

Open voor 1 april 2019 een ASN Bankrekening of een
rekening ASN Betalen Zelfstandigen. Dan ontvang je
deze betaalrekening de eerste zes maanden gratis*.
Lees de actievoorwaarden op asnbank.nl.

ASN Bankrekening

• Variabele rente over je saldo
• Makkelijk bankieren, online en
mobiel
• Hulp bij het overstappen
• Nu de eerste 6 maanden gratis*
Met de ASN Bankrekening ontvang je
rente over je saldo én je bankiert bij
een duurzame bank. Je regelt makkelijk
je dagelijkse geldzaken online of met
de app. Je krijgt een ASN Betaalpas
waarmee je betaalt en contant geld
opneemt in binnen en buitenland.
Contactloos betalen kan ook, met
je betaalpas of met je telefoon.
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Na de eerste zes maanden kost het
aanhouden van de betaalrekening
1,65 euro per persoon per maand
(prijswijzigingen voorbehouden).

ASN Betalen Zelfstandigen

• Zakelijke rekening voor zzp’ers
• Variabele rente over je saldo tot
€ 50.000
• Makkelijk bankieren, online en
mobiel
• Hulp bij het overstappen
• Nu de eerste 6 maanden gratis*
Voor een zelfstandig ondernemer is
een veilige, zakelijke betaalrekening
onmisbaar. ASN Betalen Zelfstandigen
biedt zelfstandig ondernemers de
ideale zakelijke betaalrekening. Altijd
toegang tot je zakelijke rekening met
onze app en online bankieren. En
bankieren met respect voor mens,
dier en natuur. Zo draag je ook naar
je klanten uit dat je onderneming
bijdraagt aan een duurzame wereld.
Na de eerste zes maanden kost het
aanhouden van de betaalrekening
6 euro per maand (prijswijzigingen
voorbehouden).

Open nu je
nieuwe betaalrekening online
op asnbank.nl

* Let op als je contant geld opneemt of
betaalt in het buitenland, daar betaal je
soms kosten voor.
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E

en betaalrekening hebben
we allemaal nodig. Voor
jezelf, samen met je partner,
of voor je activiteiten als
zzp’er. In de loop van een jaar kan
er best veel geld omgaan op zo’n
rekening. Kies daarom voor een bank
die duurzame impact maakt met jouw
geld. Zo hebben we uitgerekend dat je
met 1.000 euro op een ASNrekening
jaarlijks net zoveel CO2 bespaart als
een jaar lang geen wasjes draaien, of
49 jaar lang je telefoon niet opladen.
Want voor hetzelfde geld kies je een
duurzame bank, ook voor je betalingen.
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De Eerlijke Bankwijzer beoordeelt elke twee jaar hoe duurzaam het
investeringsbeleid van de zeven belangrijkste Nederlandse banken
is. Eind vorig jaar verschenen de resultaten van het nieuwste onder
zoek. Daarin scoort de Volksbank, waarvan ASN Bank deel uitmaakt,
gemiddeld als beste. Het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank geldt
sinds 2017 voor de gehele Volksbank. Dus ook voor de andere
merken van de Volksbank: BLG Wonen, RegioBank en SNS. Daarom
beoordeelde de Eerlijke Bankwijzer nu
voor het eerst de Volksbank als
geheel. Met een resultaat waar
we trots op zijn!
Bekijk de scores op
eerlijkebankwijzer.nl.

Wist je dat...
… de jaarlijkse Wereld Water Dag
op 22 maart het thema heeft:

Laat niemand achter?

45

… je die dag
kilometer
rivier kunt helpen schoon
maken? Zie wereldwaterdag.nl

98

… ruim
procent van je
waterverbruik zit in producten die
je koopt?

80

… je daardoor
procent van
je water verbruikt in het buiten
land, waar water vaak schaars is?

… Nederland een van de beste
waterleidingnetten ter
wereld heeft?

Stop de plastic
soep!
Er komt veel plastic in de natuur terecht.
Dat veroorzaakt nu al grote milieuproble
men. En als er niets verandert, wordt het steeds
erger. Wij vinden dat dit moet stoppen: we willen
dat er geen plastic meer terechtkomt in de
natuur en in de zee, en dat de plastic soep
wordt opgeruimd. Het plastic dat we in
Europa gebruiken, bestaat vooral uit ver
pakkingen. Daarom willen we dat bedrijven
die plastic verpakkingen maken en gebruiken,
overstappen op minder vervuilende alternatie
ven. Of dat zij plastic gebruiken dat goed te
recyclen is.
Dit staat in ons nieuwe plasticbeleid. Lees meer op
asnbank.nl/duurzaamheidsbeleid.
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De Volksbank is
de duurzaamste

kort & goed

Bijna 4 miljoen euro
naar kinderprojecten
Met een rekening ASN Jeugdsparen voor je
(klein)kind help je kinderen in armoede, zonder
dat het je iets extra’s kost. Want namens
ASN Jeugdspaarders doneren wij geld aan kinder
projecten. In totaal al bijna 4 miljoen euro sinds
de start van de rekening in 2002. Momenteel gaat

het om twee projecten. In Nederland zet Nationaal
Fonds Kinderhulp zich in voor kwetsbare kinderen.
Met onze donatie betaalt het fonds de kamer
inrichting en opleiding voor kinderen die daar zelf
geen geld voor hebben. In de Democratische
Republiek Congo en andere conflictgebieden biedt
War Child kinderen bescherming, onderwijs en
psychosociale hulp. Met specialistische hulp bouwt
War Child spelenderwijs aan een vreedzame
toekomst.
Meer lezen: asnbank.nl/jeugdsparen.

Maak kennis met Genoeg
Genoeg is een onafhankelijk tijdschrift en internetplatform voor
iedereen die meer wil doen met minder. Je leest er hoe je gelukkig
kunt zijn met genoeg, met veel aandacht voor praktische zaken.
Maak nu voordelig kennis met Genoeg: je ontvangt twee nummers
van het tijdschrift voor 6,50 euro (normale prijs: 12,95 euro).
Na deze twee nummers stopt de toezending automatisch. Interesse?
Bestel met actiecode GOEDGELD op tinyurl.com/proefGenoeg.
Meer info: www.genoeg.nl.
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goed gesprek
Noordzee-beschermer Floris van Hest

‘Windparken als
kraamkamer voor
onderwaternatuur’

D

e telefoon blijft aan, waarschuwt Floris van Hest,
directeur van Stichting De Noordzee, bij aanvang
van het gesprek. Minister Cora van Nieuwen
huizen van Infrastructuur en Waterstaat brengt
vandaag een werkbezoek aan Terschelling vanwege de
containerramp in de Noordzee. Stichting De Noordzee was
er snel bij om de stranden schoon te maken. ‘We hebben
de infrastructuur om dit te organiseren: elke zomer doen we
met onze vrijwilligers een Beach Cleanup Tour, waarbij we de
stranden schoonmaken.’

Schone stranden én een rijkere natuur onderwater.
Hoe ontstond het idee om windmolenparken te gebruiken om de onderwaternatuur te versterken?

‘Eigenlijk is het idee meer dan tien jaar oud. Han Lindeboom,
hoogleraar mariene ecologie en bestuurslid van Stichting De

>

Foto’s: Josje Deekens

De bouw van windmolenparken is een unieke kans om
de natuur onder water te versterken, stelt Floris van Hest.
De Rijke Noordzee experimenteert met versterking van
onderwaternatuur in windmolenparken. ‘In iets geloven
vóórdat het er is, vraagt om een visionaire blik.’
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ontstaat een perfecte plek om de mariene biodiversiteit
te versterken. Oesterbanken vormen een schakel in het
onderwaterleven. Oesters filteren het water. Als broedplek,
voedselbron en rust- en schuilplaats zijn ze belangrijk voor
de soortenrijkdom in zee. Haaien, roggen en kleinere
vissen zetten eitjes af op de schelpen, opgroeiende vissen
vinden er voedsel en beschutting. Een kraamkamer voor
onderwaternatuur. Naast oesters gaat het ook om andere
schelpdieren, wieren en koudwaterkoralen. Zij bieden
voedsel en bescherming voor vissen. Die trekken op hun
beurt grotere dieren aan. Uiteindelijk hopen we colleganatuurorganisaties in het buitenland ook voor dit idee te
winnen.’

Hoe ging dat, toen de eerste kooien werden
afgezonken?

8,5 MILJOEN EURO VOOR
DE RIJKE NOORDZEE
Geweldig nieuws! Vlak voor
Goedgeld ter perse ging,
werd bekend dat Stichting
De Noordzee en Natuur & Milieu
maar liefst 8,5 miljoen euro
krijgen uit het Droomfonds van
de Nationale Postcode Loterij
voor hun gezamenlijke project
De Rijke Noordzee. Hiermee
kunnen zij op grote schaal
de onderwaternatuur in
windparken op de Noordzee
versterken. ASN Bank is er trots
op dat wij dit project mede
mogelijk hebben gemaakt.

DE RIJKE NOORDZEE
In project De Rijke Noordzee werken verschillende
partners samen met Stichting De Noordzee: ASN Bank,
Eneco, Natuur & Milieu, Van Oord, Bureau Waarden
burg en Wageningen Universiteit. Samen grijpen zij de
unieke kans aan om bij windmolenparken de natuur in
de Noordzee te versterken. Zo helpen zij de aarde op
twee manieren: met duurzame energie tegen klimaat
verandering en met natuurontwikkeling voor meer
biodiversiteit.

8

goedgeld maart 2019

Noordzee, bedacht het. Toen drieënhalf jaar geleden steeds
duidelijker werd op welke enorme schaal we windparken in
zee gaan bouwen, zijn we het plan serieus gaan uitwerken.
Op dit moment beslaan windmolenparken 0,2 procent van
het Noordzeegebied. Dat zal groeien naar 5 procent in
2030 en mogelijk naar 20 tot 25 procent in 2050.’

Op de bodem van de zee bij windpark Luchterduinen,
voor de kust van Noordwijk en Zandvoort, plaatsen
jullie grote rifballen en oesterkooien. Met welk doel?

‘Tussen windmolens mag niet met sleepnetten over de
bodem worden gevist. Nu dit gebied met rust wordt gelaten,

‘Een heel spannend moment, waar we jaren naartoe werk
ten. Terwijl je naar een kraan op een schip kijkt, zie je niet
wat er onder water gebeurt. De zee blijft mysterieus.
Gelukkig kwam alles precies op de goede plek terecht.
Dit jaar gaan we terug om op de zeebodem nog meer
structuren te plaatsen waarop oesterlarven zich kunnen
vestigen. Hoewel alles goed is voorbereid, zijn er natuurlijk
kritische factoren. Blijven de oesters leven? Gaan ze zich
voortplanten? Waar komen ze terecht? Maar ook: wat zijn de
beste condities? Wetenschappers van Wageningen Marine
Research en Bureau Waardenburg monitoren dit alles.
Naast deze pilot willen we ook op andere plekken gaan
testen. Als het nu niet lukt, wil dat namelijk niet zeggen dat
het idee slecht is. En als dit project wel slaagt, zegt dat ook
niet alles. Er kan sprake zijn van een gelukselement of
condities die je moeilijk kunt beïnvloeden.’

van de onderwaternatuur een keiharde voorwaarde wordt
voor de bouw van windmolenparken op zee. Nu hebben
energiebedrijven een inspanningsverplichting om iets goeds
te doen voor de natuur, maar dat is veel te vrijblijvend.’

Klopt het dat niet iedereen enthousiast is over forse
uitbreiding van windmolenparken?

‘Er wordt nu gesproken van een mogelijke groei met
20 tot 25 procent. Het gevaar bestaat dat met een
dergelijke uitbreiding de natuur het onderspit delft. Er zijn
zo veel verschillende belangen: natuurbescherming, visserij,
zeevaart. Daarom zijn we voorstander van een Noordzeeakkoord, met harde, op wetenschap gebaseerde afspraken
over wie wat waar op de Noordzee mag doen. Wij pleiten
voor duurzaam gebruik van de Noordzee met voldoende
rust en ruimte voor de natuur.’

Hoe helpt ASN Bank bij dit project?

‘Dit project vraagt om voorlopers die in iets geloven nog
voordat het er is. Zowel ASN Bank als Eneco en Van Oord
hadden die vooruitziende blik. We staan aan het begin van
een forse uitbreiding van het aantal windmolenparken. Nu
moeten we de kans pakken de onderwaternatuur in wind
parken te versterken. Hoewel de uitkomst niet helemaal
zeker is, juicht ASN Bank het innovatieve karakter juist toe.
De lange voorbereidingstijd was nodig om alle risico’s te
kunnen afdekken. We doen dit project echt samen met
Natuur & Milieu. Wij hebben kennis van ecologie en stake
holders rond de Noordzee. Natuur & Milieu weet veel van
energietransitie. Samen zetten we ons in voor een dubbel
doelstelling op de Noordzee: het versterken van de natuur
en opwekken van duurzame energie.’

Hoe uniek is De Rijke Noordzee?

‘Wereldwijd worden koraal- en oesterbanken hersteld en
beschermd, maar de combinatie met windmolenparken is
uniek. Actief interveniëren in de natuur is echt iets Neder
lands. Wij willen dat natuurversterkingsprogramma’s worden
verankerd in het Nederlandse beleid. Zodat ondersteuning

Wat heb je zelf met de Noordzee?

‘Ik heb veel met water. Als kind ging ik graag vissen in
de Rijn en ik was dol op zeilen. Nu ik in de buurt van
Bloemendaal woon, ben ik regelmatig op het strand met
mijn kinderen en ik kitesurf graag. Als ik de zee een week
niet zie, word ik onrustig.’

Hoe kwam je terecht in de natuurbescherming?

‘Ik begon mijn loopbaan als violist. In die tijd deed ik in
Borneo een bijzondere ervaring op. Ik wilde het echte
regenwoud zien, maar het kostte me twee weken om dat
postzegelstukje oerwoud te vinden. Dat was van grote
schoonheid, maar het lag volledig ingeklemd tussen
palmolieplantages. Achteraf gezien is hier het zaadje
geplant om me voor de natuur in te zetten. Bij McKinsey
leerde ik hoe het bedrijfsleven werkt en met welke belangen
je rekening houdt. Daarna kwam ik bij de Adessium
Foundation, die natuurprojecten ondersteunt, en deed ik
kennis op over oceanen en het financieren van projecten.
Al die zaken komen samen in De Rijke Noordzee.’
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Nieuwe
schonere
wereld

HET PVC-PAARDJE
Na de avonturen van het
gewoontedier en de eendags
vlieg in het fabelbos, bezoeken
we in onze nieuwe commercial
de onderwaterwereld. Daar
leeft een zeepaardje in de door
verpakkingen vervuilde zee,
wat haar flink in de war maakt.
Vindt ze toch de ware liefde?
Vanaf 18 maart zie je het
PVC-Paardje op tv en online.

iedereen. De economie is veranderd in
een volledige kringloopeconomie.
Voor allerlei producten, zoals kleding
en elektronica, bestaat een circulair
proces. Je koopt geen product meer
dat je bezit, maar de functie van het
product, bijvoorbeeld licht in plaats
van een lamp. Afval bestaat niet meer,
want alles blijft in de kringloop. Je gooit
apparaten niet weg, want ze worden
gemakkelijk gerepareerd of volledig
hergebruikt.

Dankzij jou en alle andere ASN-klanten die ons hun geld
toevertrouwen, kunnen wij de wereld mooier maken.
We streven naar een duurzame, rechtvaardige samen
leving. Hoe kan die eruit zien? We schetsen graag ons
beeld van de duurzame wereld van de toekomst.

J

ijzelf

Je kunt je leven inrichten zoals
jij wilt, in evenwicht met de
keuzes van anderen. Je hebt
vertrouwen in de toekomst. Vrienden,
familie en buren ontmoet je op plekken
als de lokale koffietent, het dorpshuis,
station en park. Daar kom je met het
openbaar vervoer, want dat is er voor
iedereen – je komt overal comfortabel,
snel, flexibel en veilig. Of je gaat
fietsen, want de fiets krijgt de ruimte in
de steden. Voor grotere afstanden
neem je een zelfsturend, emissievrij
voertuig. Je woont in een huis zonder
CO2-uitstoot. Het is gebouwd van
materialen die volledig opnieuw
gebruikt kunnen worden of duurzaam
zijn geproduceerd. Je groene dak
zuivert de lucht en houdt regen vast.
Misschien wek je zelf energie op, of
samen met je buren.

Je omgeving

Jij, de mens, staat centraal. Je krijgt
goede, betaalbare gezondheidszorg,
of je nu rijk of arm bent. Mensen
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Jouw overheid
zorgen voor elkaar, zo nodig met hulp
van de overheid. Waar ter wereld je
ook woont, je inkomen is genoeg voor
jouw basisbehoeften en die van je
gezin. Dwangarbeid en kinderarbeid
bestaan niet meer. Alle kinderen gaan
naar school. Iedereen werkt in
gezonde, veilige arbeidsomstandig
heden, zonder discriminatie.

Je voeding

Iedereen ter wereld heeft voldoende
gezond voedsel. Dat wordt kleinschalig geproduceerd waar het kan, en
grootschalig waar het moet. Voedsel
wordt verbouwd in evenwicht met de
natuur, bijvoorbeeld vochtminnende
gewassen in een natte omgeving.
Gewassen worden beschermd,
maar niet ten koste van bijvoorbeeld

insecten. De voedselproductie put
de bodem niet uit. Het waterverbruik is
in balans. Er is geen mestoverschot:
alle mest wordt nuttig gebruikt.
We behandelen dieren goed.

Duurzame energie

Energie komt bij je thuis in de vorm van
duurzaam opgewekte elektriciteit en
warmte. Maar je verbruikt minder dan
een kwart van de energie die je nu
nodig hebt. Want alles – zoals huizen,
apparaten, vervoer – is veel energie
zuiniger geworden. Ook bedrijven
werken volledig CO2-neutraal. De
opwarming van de aarde is gestopt.
Grote en kleine duurzame energie
bronnen zijn met elkaar verbonden in
een complex netwerk. Dat maakt de
energievoorziening betrouwbaar.

Mooie, schone wereld

Wil je de natuur in? Die is altijd dichtbij,
ook in de stad. Wereldwijd is het
oppervlak aan bos twee keer zo groot
als nu. Waar het kan is de natuur
grootschalig en wild, zodat je wilde
dieren in hun eigen omgeving kunt
bewonderen. Natuurgebieden zijn met
elkaar verbonden en gaan als vanzelf
over in de stad of in landbouwgrond.
Er sterven geen planten en dieren meer
uit en de natuur is in evenwicht. Al het
water is schoon en de plastic soep is
verdwenen. Je kunt overal ter wereld
zwemmen in zeeën, rivieren en meren.

Kringloopeconomie

Bedrijven zijn dienstbaar aan de
samenleving en aan hun klanten.
Ze creëren welvaart en welzijn voor

Je woont in een rechtsstaat zonder
corruptie. Overheden zijn er voor jou.
Ze zorgen voor een goede kwaliteit
van lucht en water en beschermen de
natuur. Ze zijn democratisch en werken
zo dicht mogelijk bij de mensen. En ze
werken over de grenzen heen met
elkaar samen. Armoede en oorlog
zijn uitgebannen, zodat mensen niet
meer op de vlucht hoeven te slaan.
En iedereen kan gaan en staan waar
hij wil.
Wij worden gelukkig van zo’n nieuwe,
schonere wereld. Een wereld die we
niet opmaken en uitputten, maar die we
respecteren en koesteren. Zodat ook de
generaties na ons in een schone wereld
kunnen leven. Daar zetten wij ons voor
in, net als Tom Kleyn, Merijn Tinga en
Francis Zoet, onze waterhelden op de
volgende pagina’s. Doe je mee?
>
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Wat doe jij om bij te dragen aan een schonere wereld?
Laat je inspireren door drie waterhelden.

F

rancis Zoet bedacht
samen met Anne
Marieke Eveleens en
Saskia Studer The Great
Bubble Barrier. Die moet ervoor
zorgen dat plastics uit de rivieren
niet in zee belanden. Ze plaatsen
een buis op de bodem van de
rivier en pompen er lucht door
heen, zodat er een bellenscherm
ontstaat dat plastic tegenhoudt.
De natuurlijke stroming brengt het
plastic naar de oever, waar het
afval eenvoudig te verzamelen is.

Foto’s: Josje Deekens

Francis Zoet
‘bubbelt’ plastic
uit rivieren
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‘Bubble Barriers in de vijf grote
steden in Nederland. Vervolgens
Europa in, zodat we goed voor
bereid door kunnen naar Azië
waar plasticvervuiling een enorm
probleem is. Voilà, ons verlang
lijstje voor de komende jaren!
Om zover te komen, gaan we de
komende tijd hard aan de slag
met het plaatsen van Bubble
Barriers in Nederlandse rivieren
en kanalen, de eerste al dit jaar.
Na geslaagde pilots in de IJssel,
in samenwerking met technolo
gisch instituut Deltares, werken
we nu aan de eerste permanente
Bubble Barrier. Daarvoor hebben
we het nodige geld bijeen, dankzij
succesvolle crowdfunding én
de Green Challenge van de
Postcode Loterij, waarmee we
een half miljoen euro wonnen.
Behalve heel concreet plastic uit
de rivieren halen, willen we met
de Bubble Barrier de steden in om
ons verhaal te vertellen. Daarmee
willen we bijdragen aan bewust
wording over dit thema. Een van
onze doelen is de vervuiling van
rivieren in kaart brengen en
monitoren. Daarnaast willen we
het plastic dat we afvangen weer
waardevol terugbrengen in de
kunststofketen. We zien dat de
aandacht voor de plastic soep
echt iets teweegbrengt. Het
onderwerp staat hoog op de
agenda bij zowel het publiek
als bij politiek en bedrijfsleven.
Op naar bruisende jaren!’

B

eeldend kunstenaar
Merijn Tinga onder
neemt als Plastic
Soup Surfer acties
om aandacht te vragen voor
problemen die worden ver
oorzaakt door zwerfvuil, zoals
de plastic soep. Surfend en
suppend op zeeën en rivieren.
De volgende stap is het Plastic
Avengers Manifest, waarin
producentverantwoordelijk
heid centraal staat.

Merijn Tinga en
het Plastic Avengers
Manifest

‘Onze aanpak van het plastic
probleem kan een testcase
zijn voor de grotere abstracte
milieuproblemen, zoals het
klimaatvraagstuk. Omdat
plastic tastbaar en zichtbaar
is, kweek je bewustwording
en zie je direct het positieve
effect van maatregelen.
Daarnaast moeten we in
gesprek met alle partijen –
overheid, bedrijfsleven,
bewoners – en als landen
aan Plastic Souptafels praten
over gezamenlijke oplossin
gen. Op weg naar een inter
nationale aanpak die leidt tot
een reductie van plastic en
het voorkomen van plastic
vervuiling.
Met alle plasticstrijders organi
seren we een conferentie
waar we onze gedeelde visie
op plastic en vervuiling formu
leren: het Plastic Avengers
Manifest. Dit manifest heeft
voor mij als kernpunten:
maximale reductie en
100 procent inzameling van
alle op de markt gebrachte
plastics, het terugbrengen van
giftigheid en soorten plastics,
opruimen gekoppeld aan
monitoring. Alleen blijven
opruimen helpt niet, je hebt
data nodig. Die leiden naar
de kern van het probleem.’
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G

Duurzamer
wonen?
Wij helpen
je erbij

rafisch ontwerper en
illustrator Tom Kleyn
zag langs zijn fiets
route hoe vervuild
de oevers van de Schie waren.
Gewapend met prikker en
vuilniszak ging hij terug. En hij
zette een schoonmaakdag op,
Project Schone Schie. In 2018
maakten 320 vrijwilligers in één
middag 1,6 kilometer oever
plasticvrij.
‘Meer dan een ton plastic raap
ten we bij elkaar. Samen kun je
het verschil maken. In je eentje
elke dag zwerfvuil rapen of
ploggen is natuurlijk prima, dat
blijf ik ook doen. Het gaat erom
dat we het probleem inzichtelijk
maken. Het filmpje over de
Schone Schie-actiedag ging
viral. Het is door 25 miljoen
mensen wereldwijd gezien!
Het inspireert mensen en ook
gemeenten om zelf acties op
te zetten. Zoals een mevrouw
in Zuid-Korea, weet ik via
Facebook. In de hoop op een
gedragsverandering, zodat
diezelfde oevers niet een week
later weer vervuild zijn. De
overheid moet mensen en
bedrijven aanpakken die de
zooi veroorzaken. Als ik cola wil
drinken, krijg ik de verpakking
van niet-afbreekbaar plastic
erbij. Dat moet anders. Hoe?
Hef belasting op virgin (nieuw)
plastic en geef belasting
voordeel aan producten van
recycled plastic. Wil je zelf wat
doen? Zoek dan contact met je
gemeente. Die kan bijvoorbeeld
zorgen voor grijpers. Als je toch
elke dag wilt bewegen, ruim dan
een stuk rivieroever op of het
park. Heb je kinderen? Denk aan
de toekomst en het belang van
je kind. En gemeente: omarm
initiatieven als deze, versoepel
je regels, zie het als kans. Of
neem een voorbeeld aan een
stad als Seattle, met een verbod
op plastics.’
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Een warm, comfortabel huis, lagere energiekosten en winst voor het klimaat. Dat kun je
bereiken als je je huis verduurzaamt. ASN Bank helpt
je daarbij. Met een hypotheek, het platform Slimwoner.nl
met de warmste isolatiedeals, en een scherp energieaanbod van Greenchoice.

A
Tom Kleyn maakt
de oevers van
de Schie schoon

SN Duurzaam Wonen

De ASN Hypotheek met
het speciale leningdeel
ASN Duurzaam Wonen
helpt je je huis te verduurzamen. Met
ASN Duurzaam Wonen leen je – tegen
een lage rente – geld voor energie
besparende maatregelen. Dat zijn
maatregelen die in de Tijdelijke
Regeling Hypothecair Krediet (TRHK)
van de overheid staan op het moment
dat je ASN Duurzaam Wonen afsluit.
Bijvoorbeeld betere isolatie van je dak,
gevel, spouwmuur, vloer en ramen,
maar ook een zonneboiler, warmte
pomp en zonnepanelen.
Je kunt ASN Duurzaam Wonen afslui
ten voor een bedrag tussen 2.500 en
15.000 euro. Daarbij krijg je onder
voorwaarden bovendien rentekorting
op je ASN Hypotheek. Heb je elders
al een hypotheek? Die kun je over
zetten naar een ASN Hypotheek om
ASN Duurzaam Wonen te kunnen
afsluiten. Ga naar een SNS-winkel en
vraag de SNS-adviseur om advies.
Hij vraagt een offerte voor je aan.
Ook tijdens de looptijd kan hij je
adviseren over je hypotheek.
Lees de voorwaarden op
asnbank.nl/hypotheek.

De warmste deals tot 18 maart

Natuur & Milieu maakt energie
besparen makkelijk op Slimwoner.nl.
Op deze website vind je een uitstekend
aanbod woningisolatie van betrouw
bare, duurzaam werkende leveranciers.
Tijdens de Warme Huizendagen van
8 tot en met 18 maart biedt Slimwoner
nog eens extra kortingen. Dus nu is
het moment om je huis te isoleren of
andere energiebesparende maat
regelen te nemen. Van tochtstrips en
deurdrangers tot vloerisolatie en
isolatieglas.
Mis de Warme Huizendagen niet!
Vraag vrijblijvend een offerte aan
op www.warmehuizendagen.nl.
De leveranciers nemen dan contact
met je op voor een
aantrekkelijk isolatieaanbod op maat.

100% groene energie van
Greenchoice

Greenchoice – uitgeroepen tot klant
vriendelijkste energieleverancier van
Nederland – heeft een speciaal aanbod
voor ASN-klanten. Tegen een scherp
tarief krijg je 100 procent groene stroom
(Nederlandse windenergie) en bos
gecompenseerd gas. Daarbij krijg je de
bespaarbox (ter waarde van 50 euro)
cadeau, met daarin producten waarmee
je stroom, gas en water bespaart. Zie je
op tegen de overstap? Greenchoice
controleert eerst of je kunt overstappen
zonder boete en regelt vervolgens de
overstap volledig voor je.
Check greenchoice.nl/asnbank voor
het aanbod.
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Een glaasje
prikwater
met siroop?
Een gesprek met Joyce van der Est en Arie Koornneef,
directie van ASN Bank, over verduurzaming van de
economie, de aanjaagrol in de financiële sector,
de menselijke maat in dienstverlening en persoonlijke
drijfveren. En vooral over samenwerken.

Samenwerken voor het klimaat

‘Wij zijn trots op wat wij samen doen’, is het eerste dat
een ontspannen Arie zegt. ‘Het is voor mij zo essentieel
om de dingen samen te doen. Dat klinkt misschien als
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vanzelfsprekend, maar er is zo’n sterke tendens in de
huidige samenleving om de verschillen te vergroten.
Polariseren en het eigen ego profileren is op de korte
termijn misschien aantrekkelijk, maar het brengt oplossin
gen voor zaken als klimaatverandering niet dichterbij.
Als wij meer vanuit de intrinsieke waarde van een
gezond leefklimaat en rechtvaardige welvaartsverdeling
kunnen handelen, zouden we niet overal over moeten
onderhandelen. Maar meer doen.’
Arie gaat eens verzitten en lijkt zich bijna te willen
verontschuldigen voor zijn woorden. Bijna twee jaar is
hij nu directielid bij ASN Bank. Een plek waar voor hem
veel samenvalt. Een eigen koers varen en tegelijkertijd
samenwerken om duurzame vooruitgang te realiseren.

Menselijke maat en dienstverlening

Joyce wilde zestien jaar geleden het onderwijs in. Jonge
mensen helpen hun talenten te ontwikkelen. Het werd
ASN Bank. Geen onderwijs dus, maar een duurzame bank.
Waarom? ‘Ik kreeg een telefoontje van ASN Bank of ik
wilde komen praten. Het was een gesprek waar ook
nogal wat emotie aan te pas kwam. Er werden eigenlijk
precies die zaken benoemd waar ik mij voor wilde
inzetten. Een bank verder helpen uitbouwen, waarbij het
>

Foto’s: Josje Deekens

E

en glaasje prikwater met siroop? ‘Ja graag’, zeg
ik. Op de tweede verdieping in een hoekkamer.
Iedere keer als de deur opengaat, is er een glimp
te zien van een indrukwekkend portret van
Martin Luther King. In zwart-wit. Hij lijkt zijn peinzende blik
te werpen op een groot bord waarop de vier langetermijn
doelen van ASN Bank staan. Het zijn min of meer tijd
genoten. ASN Bank, opgericht in 1960 om sociale recht
vaardigheid te bevorderen, weet zich blijkbaar nog
steeds geïnspireerd door de bevlogenheid van MLK.
In het trappenhuis hangen kleine lijstjes met opmerkelijke
momenten uit de geschiedenis van ASN Bank. Vooral niet
te veel opvallen. Boven aangekomen treedt de nieuwe
wereld je tegemoet. Een videoscherm laat voortdurend
de actuele timeline zien in de social media over ASN Bank
en de projecten waarmee zij verbonden is. ‘ASN zet zich
in voor leefbaar loon’ zie ik nog net uit een ooghoek als
ik enthousiast ontvangen word door Joyce van der Est
en Arie Koornneef, samen de directie van ASN Bank.

maart 2019 goedgeld

17

goede vraag
systeem nooit leidend zou zijn, maar de wens van klanten.’
Haar collega’s noemen dit inmiddels de ‘Joyce-norm’, als
een soort standaard waar de dienstverlening aan zou
moeten voldoen. Arie beaamt dat. ‘Letterlijk iedere dag wijst
Joyce ons erop dat het helpen van iedere klant een heel
grote waarde heeft. Niet alleen technische oplossingen,
maar juist ook de manier waarop telt. Het is een mentaliteit,
geen systeem.’

Joyce vult aan: ‘Wat mij betreft is een helder uitgangspunt:
groei van de onderneming mag nooit ten koste gaan van
de individuele beleving van klanten. De menselijke maat in
onze dienstverlening moet gebaat zijn bij die groei. Anders
is die wat mij betreft niet zinvol. Duurzaamheid bevorderen
met het geld van ontevreden klanten is geen houdbaar
model. Vandaar ook dat wij die doelstellingen nadrukkelijk
aan elkaar koppelen.’

Leiderschap

Aanjagen duurzaamheid

Joyce: ‘Wat je zelf niet toepast, kun je ook niet overbrengen.
Wij denken en handelen niet volgens een script. Wij doen
wat klanten toekomt. Ook als het banksysteem dit niet
toestaat. De mens gaat altijd boven regelgeving die uitgaat
van wantrouwen. De menselijke maat toepassen is voor
mij geen menukeuze als het uitkomt of toevallig past. Het
klinkt vanzelfsprekend, maar het vraagt veel discipline en
oprechte belangstelling voor de klant om dit toe te passen
binnen de huidige weten regelgeving.’
Complimenten geven,
eenvoud, nooit fouten
verbloemen en mede
werkers met empathie en
verantwoordelijkheids
gevoel. Alles passeert
de revue bij haar op een
toegankelijke wijze. Wars
van dikdoenerij. Op mijn
vraag of Joyce niet wat
meer het podium zou
moeten opzoeken om
haar visie op leiderschap en bancaire dienstverlening uit te
dragen, reageert ze met een grote lach. ‘Misschien’, zegt ze.
‘Mijn punt is altijd dat het allemaal niet zo moeilijk is, maar
je moet het voelen. En willen uitvoeren. Professioneel en
menselijk. Op een podium word je snel geacht de eenvoud
weg te laten en vooral interessante vergezichten te schet
sen en het ego te strelen. Dat staat zo haaks op wie ik ben
en wat er dagelijks gedaan kan worden.’

Toekomst

Op het bord in de gang staan de langetermijndoelen van
ASN Bank. Bijvoorbeeld om in 2025 1 miljoen tevreden
klanten te bedienen. Is dat geen doelstelling met een dub
bele lading? ‘Wij zijn hard op weg naar die 1 miljoen klanten,
maar in balans en beheerst’, zegt Arie met onverholen trots.
‘Het stadium van nichebank met doelstellingen die alleen
voor een beperkte doelgroep interessant zijn, zijn wij echt
voorbij. Wij vinden de grootste opgave dan ook niet om te
groeien, maar hoe we groeien. Wij vragen ons nu al af: waar
zijn onze klanten in 2025 tevreden over? Een beetje meer
van hetzelfde als nu? Een verdieping van onze duurzame
criteria? Welke stappen moeten wij in onze dienstverlening
zetten om in 2025 te voldoen?’
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Hoe ziet ASN Bank dat voor zich? Arie: ‘Een van de onder
werpen waar wij zeker werk van maken, is het betrekken
van de jongere generatie. Hoe kunnen wij ze in staat stellen
hun bankzaken te begrijpen en te beheersen? Hoe kunnen
wij hun plannen om duurzaam te handelen, ondersteunen?
Bijvoorbeeld door onze community Voor de Wereld van
Morgen verder uit te bouwen en te verrijken met diensten
van de bank of onze beleggingsfondsen.
Een ander voorbeeld is PCAF, het Platform Carbon
Accounting Financials. Opgericht door ASN Bank. Een
samenwerkingsverband van banken en institutionele
beleggers om hun CO2-impact te meten. Hiermee kunnen
beleggingsportefeuilles, investeringen en leningen op
klimaatimpact gestuurd worden. Ook op het gebied van
biodiversiteit is een samenwerkingsverband in oprichting.
Op ons initiatief. De aandacht van financiële instellingen om
‘leefbaar loon’ met name in de kledingindustrie wereldwijd
te bepleiten, ook daarin hebben wij het voortouw genomen.’
‘Dat zullen wij blijven doen. Wij gaan daarbij niet eindeloos
wachten tot er consensus is, maar beginnen gewoon’, zegt
Joyce beslist. ‘Ook publiekelijk zullen wij zo nodig van ons
laten horen.’

De Volksbank

De Volksbank heeft ook een duidelijke eigen koers uitgezet:
Bankieren met de menselijke maat. Tevens heeft zij de
klimaatdoelstelling en het duurzaamheidsbeleid van
ASN Bank overgenomen Wat betekent dit voor ASN Bank?
Arie: ‘Ik ervaar dat als een enorme stimulans. Deels voor wat
al besloten ligt in de werkwijze van ASN Bank. Deels vraagt
het om scherpte in de wijze waarop wij dat verder invullen in
samenwerking met de collega’s van de Volksbank. Klimaat
beleid en sturen op de menselijke maat zijn immers voor
ieder mens van evident belang.’
Joyce: ‘De gemeenschappelijkheid binnen de Volksbank is
enorm gegroeid door de inhoudelijke koers die nu bepaald
is. In praktische zin is de duurzame hypotheek ook een mooi
voorbeeld van de samenwerking. Als ASN Bank zullen wij
consistent blijven werken aan het realiseren van onze
bancaire missie. Dat is geen marketing of een opportunisti
sche commerciële overweging, maar ons bestaansrecht.’

Bij ASN Bank
bankier ik duurzaam.
Wat houdt dat in?
De meeste klanten kiezen voor ASN Bank omdat wij een duurzame bank zijn.
Wat betekent dat eigenlijk? De kern is dat we het geld van onze klanten
inzetten om duurzame vooruitgang te stimuleren.

A

ls je geld over hebt op je
spaar- of betaalrekening,
geef je dat in feite in
bruikleen aan een bank.
Die gebruikt het om leningen te ver
strekken aan onder meer landen en
organisaties. Dit noemen we de uitzet
tingen van de bank. De bedrijven en
organisaties waaraan de bank geld
uitleent, betalen daarvoor rente. Van
die rente betaalt de bank jou je rente.

zaamheidscriteria voor de drie pijlers
van ons duurzaamheidsbeleid – men
senrechten, klimaat en biodiversiteit –
en voor deelonderwerpen als dieren
welzijn, plastic en staatsobligaties.
Op asnbank.nl/duurzaamheidsbeleid
kun je al het beleid nalezen. De com
plete lijst van uitzettingen staat in het
Jaaroverzicht 2018 dat binnenkort op
onze website verschijnt.

minder CO2-uitstoot dan geld bij een
gemiddelde Nederlandse bank.
Met 1000 euro op je ASN-rekening
bespaar je net zoveel CO2 als wanneer
je 125 stokjes varkenssaté laat staan.
Of wanneer je 195 kilometer geen auto
rijdt. Zo maak jij de wereld mooier!

Ambitieuze doelen
Geld geeft de kans...

Als je geld op de bank zet, geef je
daarmee aan je bank toestemming om
jouw geld uit te zetten. De bank stimu
leert duurzame ontwikkeling als ze je
geld uitzet in bijvoorbeeld wind- en
zonne-energie en innovatieve duur
zame projecten. Of ze brengt mens,
dier en milieu schade toe door jouw
geld uit te zetten in bijvoorbeeld
fossiele energie, mijnbouw, wapens,
bio-industrie en palmoliebedrijven.

...om de wereld mooier te maken

ASN Bank wil de wereld mooier maken.
Dat doen we door jouw geld alleen
uit te zetten in organisaties, projecten
en landen die mens, dier en natuur
respecteren en bijdragen aan een
mooiere wereld. We hanteren duur

We willen duurzaamheid in de hele
financiële sector aanjagen. Dat doen
we door onszelf voor elke duurzaam
heidspijler een ambitieus langetermijn
doel te stellen. Vervolgens proberen
we andere financiële instellingen mee
te krijgen. Bijvoorbeeld het klimaat:
we willen als eerste bank ter wereld
dat al onze investeringen in 2030
netto klimaatpositief zijn. Er werken al
dertien financiële instellingen samen
met ons aan het meten van hun
klimaatimpact. Zij beheren samen ruim
een triljoen euro. Zo kunnen we echt
een verschil maken.

Lees meer op
asnbank.nl/
duurzamekeuzes

Wat betekent dat voor jouw geld?
Voor het klimaat kunnen we dat uit
rekenen. Je geld bij ASN Bank is
verantwoordelijk voor 71 procent
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goed geld

FINANCIERING VAN HET
ASN GROENPROJECTENFONDS
Het ASN Groenprojectenfonds
verstrekte een lening van 445.000
euro aan het project Visafslag
Scheveningen. Sonja van der Eijk,
die er als accountmanager bij
ASN Bank bij is betrokken, vindt het
leuk om een project zo dichtbij het
ASN-kantoor te financieren. ‘Ik heb al
eens een visje bij de afslag gegeten,
kijkend naar de panelen.’

Zonnepanelen
voor visafslag
‘om de hoek’
Met 1664 zonnepanelen op zijn monumentale daken
produceert de visafslag Scheveningen jaarlijks
490.000 kilowattuur aan duurzame energie.
Een financiering ‘om de hoek’ van het ASN-kantoor
in Den Haag.

K

ratten met tong, rode poon,
inktvis, schar en bot staan
klaar op de Scheveningse
kade. Jaarlijks verhandelt
de op twee na grootste visafslag
van Nederland negenduizend ton
vis, gevangen in de wateren rond de
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zuidkust van Engeland, Denemarken
tot aan Schotland. Wat direct opvalt is
het industriële, iconische pand van de
visafslag uit 1964. Niet voor niets staat
het op de lijst om Rijksmonument te
worden.
Die nominatie was meteen de grootste
uitdaging voor de joint venture van
Exasun en EFP Solutions die het
zonne-energiesysteem realiseerden.
Esger Schouten van EFP Solutions:
‘Als je zonnepanelen op monumenten
plaatst, ben je aan strenge voorwaar
den gebonden. De daken zijn zwart
en de zonnepanelen moesten ook

die kleur hebben, mooi afgewerkt
en zonder rare randjes.’

Dikkere glasplaat

Op zestien schuine daken van de
visafslag zijn vorig jaar 1664 panelen
gelegd. Ditmaal geen Chinese, maar
zonnepanelen van Hollandse makelij.
Want Exasun, het bedrijf dat de zonne
panelen produceert, ligt vrijwel ‘om de
hoek’ in Ypenburg. De panelen voor de
visafslag kregen een dikkere glasplaat
dan de standaardpanelen. ‘Hier in de
haven waait het nu eenmaal harder
dan bijvoorbeeld in het oosten van

het land. De panelen zijn geschikt om
zoveel mogelijk opbrengst te leveren
in het Hollandse klimaat. Met weinig
licht wekken ze al energie op’, zegt
Esger.

Smeltend ijs

De 1664 zonnepanelen zijn nog maar
het begin: de visafslag wil meer
energiebesparende maatregelen.
‘Om de vis goed gekoeld te houden,
gebruikt de visafslag veel ijs. Bij het
sorteren van de vissen wordt het ijs
afgevoerd. Je gooit in feite kou weg
die je ook kunt gebruiken om syste

De waarde van je beleggingen kan fluctue
ren. In het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst.
ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.
(ABB) is de beheerder van het ASN Groen
projectenfonds. ABB en het fonds zijn
opgenomen in het register van de AFM.
Voor het ASN Groenprojectenfonds zijn een
prospectus en de Essentiële Beleggers
informatie (EBi) beschikbaar via asnbank.nl.
Lees de EBi voordat je besluit een beleg
gingsfonds te kopen. De informatie in dit
magazine mag niet worden aangemerkt als
beleggingsadvies.

men te koelen. Ook gaan we kijken
hoe we de krattenwasser, een over
sized afwasmachine die de viskratten
wast, energiezuiniger kunnen maken.’
Eigenlijk matcht het bedrijfsproces van
de visafslag niet zo goed met opwek
king van zonlicht. Het werk begint om
twee uur ‘s nachts, als er nog geen zon
is. En als het om elf uur in de ochtend
klaar is, staat de zon nog niet op z’n
hoogste punt. ‘Dat wordt de puzzel
voor dit jaar: de processen zo op
elkaar afstemmen dat we de meeste
zonnestroom direct in het pand kunnen
gebruiken.’
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De waterkwaliteit in Nederland is onder
de maat, blijkt uit een nieuw onderzoek
van Natuur & Milieu dat mogelijk is
gemaakt door ASN Bank. Een zorgelijke
ontwikkeling, vinden Karen Eilers,
programmaleider bij Natuur & Milieu,
en Roel Nozeman, senior adviseur
biodiversiteit ASN Bank. Daar kunnen
we samen iets aan doen.

Foto’s: Josje Deekens

Op de bres voor schoon water
H

et rapport schetst een somber beeld.

Karen: ‘Veel mensen denken dat de water
kwaliteit goed is in Nederland. Je kunt immers
zo uit de kraan drinken. Helaas blijkt uit ons
onderzoek dat het overgrote deel van de Nederlandse
oppervlaktewateren niet voldoet aan de waterkwaliteits
normen. Zorgelijk is dat de waterschappen nauwelijks
de kwaliteit meten van kleine wateren zoals sloten en
grachten. Die staan weer in verbinding met de grote
wateren en zijn de haarvaten van ons watersysteem.
Wij vinden dat dit wel moet gebeuren. Verbeteren van
de waterkwaliteit is een complex proces, dat je niet even
met zeven en baggeren doet.’

Waarom is een goede waterkwaliteit zo belangrijk?

Roel: ‘Goede waterkwaliteit is voor zoveel zaken belang
rijk. Iedereen denkt als eerste aan ons drinkwater, maar
we gebruiken water ook om gewassen te besproeien en
als zwemwater. Daarnaast is bijvoorbeeld een deel van de
vliegende insecten afhankelijk van goede waterkwaliteit.
Die insecten hebben op hun beurt weer een cruciale rol
omdat ze voedsel bestuiven en belangrijk zijn voor het
ecosysteem.’
Karen: ‘Als de biodiversiteit afneemt is dit een groot risico.
Zeker omdat we niet weten hoeveel verstoring een
systeem aankan, bijvoorbeeld in hoeveelheid vervuiling of
hoeveelheid soorten die verdwijnen. Als we op dezelfde
voet doorgaan en nu niet ingrijpen, wordt het duur om
drinkwater te zuiveren. In open water zwemmen zal in de
zomer door blauwalg en bacteriën steeds vaker onmoge
lijk zijn.’
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HET ONDERZOEK

Wat nu?

Karen: ‘Meerdere overheidspartijen moeten aan de slag.
Zo moeten de waterschappen systematisch de kwaliteit
van alle wateren gaan meten en optreden bij overtredin
gen. Ze houden de boot af en zeggen: we moeten al zo
veel. We zien dat waterschappen de prioriteit leggen bij
het voorkomen van overstromingen. Daarmee krijgen de
waterkwaliteit en biodiversiteit onvoldoende aandacht.’
Roel: ‘Daarbij helpt het om met een andere bril te kijken

>

De waterkwaliteit in Nederland is (ruim)
onvoldoende, blijkt uit onderzoek van
Natuur & Milieu. 99 procent van de
gemeten wateren voldoet niet aan alle
gestelde normen voor waterkwaliteit.
Vooral de ecologische waterkwaliteit
scoort een dikke onvoldoende. De

waterkwaliteit van veel kleine wateren,
zoals sloten, vennen en water in de
stad, wordt zelfs helemaal niet geme
ten. De slechte waterkwaliteit in
Nederland wordt veroorzaakt door vier
belangrijke bronnen van vervuiling:
nitraat en fosfaat uit mest, bestrijdings
middelen, riool-overstort en zogeheten

‘nieuwe middelen’, zoals medicijnresten.
Ineffectief waterbeleid zorgt ervoor
dat deze vervuilingen kunnen blijven
plaatsvinden, stelt Natuur & Milieu.
Dit ligt vooral aan versnippering van
verantwoordelijkheden over verschil
lende bestuursorganen, en ontoe
reikend beleid en handhaving.
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geld & geluk

Wat kan ASN Bank aan dit probleem doen?

Roel: ‘ASN Bank verstrekt leningen aan diverse gemeenten
en waterschappen. Met het steunen van dit onderzoek
willen we het grote belang van goede waterkwaliteit onder
de aandacht brengen van alle betrokken partijen en
burgers. Als iedereen de handen ineenslaat, kunnen er
goede stappen worden gezet om weer een waterkwaliteit
te krijgen die bij Nederland als waterland hoort.’

Het rapport constateert dat er sprake is van
versnippering van verantwoordelijkheden.

Karen: ‘Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW) gaat over de waterkwaliteit; het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat over
mest en bestrijdingsmiddelen. Begin je over waterkwaliteit,
dan verwijst LNV door naar IenW. Dat klaagt weer dat er bij
LNV geen aandacht is voor waterkwaliteit. In plaats van
“daar gaan wij niet over” willen we horen “daar moeten
we samen iets aan doen”. Er is namelijk best geld voor
verbetering van de waterkwaliteit in de regio. Maar Rijk,
waterschappen, provincies, gemeenten en bijvoorbeeld
boeren moeten het samen doen.’

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN
Op 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen.
De waterschappen zijn in Nederland verantwoordelijk
voor het oppervlaktewater en het beheer van de
waterkanten. Ze zijn een onmisbare partner in
verbetering van de biodiversiteit door schoner water.
Natuur & Milieu brengt rond de waterschapsverkiezin
gen een stemhulp uit die duidelijk maakt welke
partijen rekening houden met de waterkwaliteit.
Kijk op www.natuurenmilieu.nl/waterschappen. Daar
kun je ook het onderzoeksrapport downloaden.

Kunnen bedrijven ook een steentje bijdragen?

Roel: ‘We moeten op een nieuwe manier naar landbouw en
natuur gaan kijken: gebruikmaken van de kracht van de
natuur in plaats van de natuur uit te putten. Maar voor
boeren is het heel lastig om hun werkwijze aan te passen,
omdat dit soms kostbaar is. Aangezien banken mede
verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie, zouden zij
bijvoorbeeld rentekorting kunnen bieden aan boeren die
goed voor waterkwaliteit zorgen. Verder is er een grote rol
weggelegd voor partijen in de voedselketen, zoals inkoop
organisaties van grote supermarkten en de grote levens
middelenproducenten. Als zij financiële prikkels geven
aan boeren, kunnen de boeren meer rekening houden
met waterkwaliteit en biodiversiteit en kiezen voor de juiste
toepassing van mest en bestrijdingsmiddelen.’

Wat kunnen mensen thuis zelf doen, afgezien van
stemmen bij de waterschapsverkiezingen?

Karen: ‘Je kunt zelf best veel doen. Haal de tegels uit de tuin
en plant bloeiende planten. Koppel de regenpijp los van het
riool, zodat dat bij zware regenval minder snel overloopt.
Vang het water op in een regenton en gebruik dat water in
droge periodes. Verder kunnen bewoners aan gemeenten
en waterschappen vragen om naast een klimaatstresstest
ook een stadswaterplan te maken. Stinkt de sloot of gracht?
Klaag erover. Zelfs drie hoog achter kun je verschil maken
door minder of geen vlees en zuivel te eten of te kiezen
voor biologisch.’
Roel: ‘Op termijn willen we dat iedereen een watermonster
van een sloot of ander water in de buurt kan opsturen.
Zo kun je helpen om de waterkwaliteit in alle wateren in
Nederland in beeld te brengen.’

‘We zien dat waterschappen de prioriteit
leggen bij het voorkomen van overstromingen.
Daarmee krijgen de waterkwaliteit en
biodiversiteit onvoldoende aandacht.’
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Gyros van
oesterzwammen
Plantaardig op zijn Rotterdams. ASN Bank-klanten Tom en
Cilla verkopen duurzame producten in hun Plantastic!
Health Hub. En ze serveren plantaardig eten. ‘Ook vleeseters vinden ons broodje gyros van oesterzwammen
superlekker.’

T

om Zwarts (33) en Cilla
Zwarts-Voogd (35) verkoch
ten hun Amsterdamse huis,
organiseerden een crowd
funding en zijn nu op een missie met
Plantastic! Op 9 januari ging hun
duurzame conceptstore open.
‘Wat wij bieden moet zó goed, zó
lekker zijn, dat je nooit het gevoel krijgt
dat je iets inlevert’, zegt Cilla. Het stel
hamert op laagdrempeligheid. Ieder
een is welkom, juist ook hartstochte

lijke carnivoren. Tom: ‘Dat mensen hier
nietsvermoedend binnenstappen en
pas na een tijdje ontdekken dat er
geen vlees op de kaart staat.’ De
topper is het broodje gyros van reepjes
oesterzwammen. ‘Die zijn vlezig en
wij marineren de reepjes in kruiden.’
Zodra een vleeseter ontdekt dat er
voor die hartige hap geen lammetje is
gesneuveld, worden Tom en Cilla blij.
‘Op zo’n moment planten we een
zaadje van verandering.’

Foto’s: Josje Deekens

naar dit probleem. Niet als kostenpost, want het levert ook
veel op. In New York is daarvan een goed voorbeeld:
kosten van zuiveringsinstallaties gingen omlaag door meer
te investeren in de natuur als waterzuiveraar.’

Tom en Cilla kozen bewust voor Rotter
dam. ‘Hier zijn we nog een gat in de
markt.’ Plantastic! ligt vlakbij de Markt
hal en de kubuswoningen op de Blaak.
De loop zit erin. Regelmatig staan er
evenementen op de rol; vegan-koks
delen recepten of leren hoe je zelf
kruidenthee kunt maken. Cilla: ‘We
gaan ook kleine bijeenkomsten van
ASN Bank hosten. Die bank is eerlijk
en duurzaam en past perfect bij ons.’
www.plantastichealthhub.nl
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voordeel

Klantvoordeel op upcycle-producten

Mooie spullen
van afval

De afvalstroom inspireert innovatieve ondernemers
tot mooie producten. Wij bieden je acht keer
voordeel in de circulaire economie.

1

1

5

DESIGN MELKSERVIES
20% korting

De melkindustrie en haar overproduc
tie inspireerden designer Ekaterina
Semenova om restanten melk te
gaan bewerken. Ze transformeert de
melk in bioplastic en brengt dit als
melkglazuur aan op keramiek. Bij het
bakken bepaalt het vetgehalte de tint
zijdeglansbruin.
Bestel met 20% korting.
ekaterinasemenova.com/asn
2

MUD Jeans – 20% korting

MUD Jeans spijkerbroeken van
gerecycled en biologisch katoen
worden 100% verantwoord geprodu
2
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ceerd. Je kunt de jeans kopen óf leasen
en is hij na een tijdje aan vervanging
toe, dan ruil je hem in. MUD Jeans
recyclet alle teruggestuurde jeans.
Je ontvangt 20% korting op kopen
en leasen (inschrijfgeld uitgezonderd)
met kortingscode ASNBANK of
ASNBANKLEASE.
mudjeans.eu
3

ROETZ BIKES
100 euro korting

Roetz transformeert afgedankte
fietsframes tot unieke designfietsen
en e-bikes. Ook mensen krijgen er
een tweede kans: bij Roetz is
iedereen met een ‘rugzak’ welkom

om het vak van fietsmonteur te leren.
Bestel een Roetz Bike met 100 euro
korting met kortingscode ASN2019.
roetz-bikes.com

5

Bergen sinaasappelschillen, kassen
vol rozen en miljoenen kerstbomen
worden verspild. Met het dragen van
RUIK red jij hun geur en verspreid je
jouw impact. Ontdek de parfums met
de RUIK & RED ONTDEKSET.
Je ontvangt 20% korting op de
ontdekset met kortingscode ASN2019.
RUIK.org/ontdekset

PAPER ON THE ROCKS
25% korting

4

Paper on the Rocks maakt 100% boom
vrije notitieboeken. Van steenpapier,
cradle-to-cradle geproduceerd van
steenafval. Met dit duurzame alternatief
wil ze de vervuilende papierindustrie
‘tot pulp slaan’. Rockbooks zijn er al
vanaf 11,95 euro.
Je ontvangt 25% korting met kortings
code ASN2019.
paperontherocks.com
4

RUIK
20% korting op ontdekset

6

REBOTTLED – 20% korting

Liefst 440 miljoen wijnflessen
worden jaarlijks weggegooid. Zonde,
vindt Jermain van der Graaf, oprichter
van Rebottled. Samen met zijn team
6

haalt hij de flessen op, snijdt ze door
midden en polijst ze tot prachtige
drinkglazen voor 5,25 euro per stuk.
Je ontvangt 20% korting op vier glazen
met kortingscode ASN2019.
rebottled.nl
7

EN& SCHOENEN
20% korting

De schoenen van EN& zijn én eco én
fabulous. Wat dacht je van sneakers
van gerecyclede PET-flessen? Of van
ananasbladeren, een restproduct van
de oogst in de Filipijnen?
Je ontvangt 20% korting met kortings
code ASN2019.
en-enn.nl
7

8

CIRCULAR CLOCKWORKS
30 euro korting

Circular Clockworks maakt horloges uit
hergebruikte materialen. De behuizing
is gemaakt van 100 procent gerecycled
plastic uit oude tv’s en koelkasten.
De leren polsband bestaat uit resten
uit de schoenenindustrie.
Je ontvangt 30 euro korting op alle
horloges met kortingscode ASN2019.
circularclockworks.com

Geldig t/m 30 april 2019. Bel bij vragen
020 - 470 95 50. ©gfp.nl
8
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Ex-tv-presentator Dennis Storm (32) leeft
minimalistisch en schreef er een boek over,
Weg ermee. Over je beperken tot de dingen
die écht belangrijk zijn. En op de wereld
leven met gezond verstand.

nu of nooit. De consumptiemaatschappij is gekkenwerk.’
We weten allemaal hoe het beter moet, zo luidde ook
Dennis’ boodschap op ASN-festival ACT., afgelopen najaar.
‘Maar we doen het niet! Gemakzucht speelt een grote rol’,
meent Dennis. ‘Een voorbeeld: mediteren. Tal van mensen
kunnen er baat bij hebben, maar het nummer één-argument
om het niet te doen is steeds: daar heb ik geen tijd voor.
Ik denk: als je geen tijd hebt voor tien minuten mediteren,
moet je jezelf dringend afvragen of je gezond leeft.’

at is er echt belangrijk in het leven? Die
vraag stelde hij zich steeds vaker. Dennis
Storm was tien jaar lang programmamaker
en presentator van onder meer reis
programma’s. Nu probeert hij zo minimalistisch mogelijk te
leven. ‘Belangrijk zijn mijn familie en vrienden. Goed eten en
goede nachtrust. Dingen creëren en iets doen wat je leuk
vindt.’ Dit gevoel van terug naar de essentie begon tijdens
het reizen voor zijn televisiewerk. ‘Het was een vraag aan
mezelf: waarom ben ik in die ene hotelkamer zo gelukkig?
Ik kwam erachter dat dat simpelweg het minimalistische
interieur was.’

De aarde redden

W

Dennis Storm was programma
maker en presentator van televisie
programma’s als Weg met BNN,
3 op Reis, Dennis vs Valerio,
Loverboys en Proefkonijnen.
Toen hij stopte met televisiemaken, schreef hij Weg ermee, een
persoonlijke visie op minimalisme
en teruggaan naar de essentie.
Het boek is te bestellen bij
uitgeverij Unieboek|Het Spectrum.

Foto: Josje Deekens

Gezond verstand

WEG ERMEE

Op ACT. liet Dennis beelden zien uit een documentaire over
Midway Island, over stervende vogels met plastic onder
delen in hun maag. Dat raakt mensen. Kan hij niet zulke
televisieprogramma’s maken? Dennis: ‘Zo’n programma of
documentaire maken lukt niet in Nederland zolang bij de
omroepen oude mannen in pak de beslissingen nemen.
Die doen wat ze al dertig jaar doen, ze laten zich leiden door
marktonderzoeken. Er gaat pas wat gebeuren als iemand
die net zo over de noodzaak denkt als ik, op zo’n stoel zit en
zegt: “Kijkcijfers en andere belangen doen er niet meer toe.
We gaan nu de wereld redden en dat soort programma’s
maken.”’

Sprokkelaar

Hij beschrijft het allemaal in zijn boek Weg ermee, dit
‘materialistische begin van minimalisme’, blij zijn met minder
spullen. Maar dit ontspullen is slechts de eerste stap, stelt
Dennis. ‘Minimalisme gaat niet over weggooien, maar over
stoppen met kopen. Na het ontspullen en het opruimen
van je huis, moet je dat in stand houden en ernaar leven.
Inmiddels ben ik zover dat ik niet meer bewust nadenk
over uitgaven, het zit er gewoon ingebakken. Als ik iets
wil hebben, ben ik altijd kritisch op mezelf. Afgelopen jaar
kocht ik twee kledingstukken.’
De volgende stap, en dat is waar minimalisme volgens
Dennis echt over gaat, is het immateriële: ‘Je past minima
lisme toe op je leven. Ik stopte met Facebook, zocht liever
mijn echte vrienden op. En ik ben mijn agenda anders gaan
invullen. Niet het werk bepaalt mijn agenda, maar wat ik wil
doen. Dingen waaraan ik tijd wil besteden en ruimte voor
spontane acties. Werk is daar overigens wel een belangrijk
onderdeel van.’ Behalve boeken schrijven maakt Dennis
meubels en doet hij klussen, zoals kippenhokken bouwen
voor de kinderboerderij. En hij schrijft een column voor
Lonely Planet.

Gemakzucht

Wat wil hij bereiken met zijn boek? ‘Dat iemand het dicht
slaat en denkt, ja, ik word iets groener. Dat het verhaal iets
doet met mensen, de ogen opent. De boodschap is: het is
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Gehaktmolen

De schoonheid van minimalisme gaat ook over je gezonde
verstand gebruiken. Als voorbeeld geeft Dennis de vlees
industrie. ‘Stel, we zien een man bij een vijver een zwaan
doodschoppen en we filmen dat. Dat filmpje kunnen we bij
ieder televisiestation kwijt en het wordt gegarandeerd
uitgezonden op primetime. Die man gaat op het hakblok.
Diezelfde dag zijn er een miljoen kuikens levend in een
gehaktmolen gegooid… Waarom sluiten we onze ogen
daarvoor? Wat is het verschil?’ Je mag volgens hem best
vlees eten, mits het gezonde verstand vooropstaat. ‘Als je
op een boerderij kippen houdt, heb je ieder jaar kuikens
waaronder een stel hanen. Dan wordt er wel eens een haan
geslacht, want het is zonde om die haan weg te gooien.
Dat vind ik gezond verstand.’

Bedrijven groener maken

In de toekomst wil Dennis een bedrijf beginnen dat andere
bedrijven groener maakt. ‘Hoe precies, daar heb ik nog
geen idee van, het moet op mijn pad komen. Voor kleine
bedrijven, maar liever nog een multinational als Shell. Het
zou de wereld heel erg helpen als de directeur van de
olie-industrie zegt: oké, we kappen ermee. We moeten
allemaal ons best doen, weinig consumeren en zo min
mogelijk plastic gebruiken. Maar de grootste verantwoorde
lijkheid ligt bij de producent, daar win je de oorlog.’
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kort & goed

kort & goed

Foto: Wendy Pronk

Somnox de Slaaprobot te
koop in Auping-winkel

Open:
Rebelz op de
Binckhorst

ASN Bank
Postbus 93514
2509 AM Den Haag
telefoon 070 - 35 69 333
informatie@asnbank.nl
www.asnbank.nl
ASN Klantenservice
070 - 35 69 335

In 2017 wonnen de jonge techneuten van Somnox de ASN Bank
Wereldprijs met hun oplossing voor slapeloosheid. Het team van
Somnox heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan hun slaaprobot
in de vorm van een zacht kussen. Somnox helpt je ontspannen en
sneller in slaap te vallen. Vanaf april ligt Somnox in de winkel voor
549 euro. En goed nieuws: je kunt hem ook dertig nachten uitproberen!

goedgeld is een uitgave voor

klanten van ASN Bank. In 2019
verschijnt het magazine vier
maal op papier en online.
Redactie ASN Bank:
Afdeling Marketing &
Communicatie
Journalistieke productie en
coördinatie:
Maters & Hermsen, Leiden

In de zomer van 2018 steunden we de crowdfundingcampagne van Rebelz op de Binckhorst. En met
succes: 201 investeerders geloofden in dit sociale horecaconcept en brachten 150.000 euro bij elkaar.
Dankzij dit bedrag opende Rebelz eind januari de deuren van de nieuwe vestiging in Den Haag:
Rebelz op de Binckhorst. Daar worden ex-gedetineerde vrouwen opgeleid om in de horeca aan de
slag te kunnen. De gerechten op de menukaart van Rebelz zijn volgens trotse ondernemer Karin:
‘Betaalbaar, laagdrempelig én heerlijk!’
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Katja Visser, Den Haag
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Druk:
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‘Het Zero
Waste Project’
slaat aan
In de vorige editie van Goedgeld vertelden zussen
Jessie & Nicky Kroon over hun zero waste lifestyle en
hun boek Het Zero Waste Project: een leuker leven
met minder plastic. Hun plastic-vrije boodschap slaat
aan! Het boek, dat mede mogelijk is gemaakt door
ASN Bank, is al toe aan zijn derde druk. Je vindt het
in de (online) boekhandel voor 20,99 euro.
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ASN Bank bij
Statiegeldalliantie
Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks
over de toonbank gaan, belandt een aanzienlijk
deel náást de vuilnisbak. Ze vormen zo’n
40 procent van het zwerfafval. Statiegeld op
kleine flessen en blikjes kan de hoeveelheid
zwerfafval fors verminderen, vindt de Statiegeldalliantie. Al meer dan achthonderd Belgische en
Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale
overheden en bedrijven sloten zich aan bij de
alliantie. Ook ASN Bank. Want voor een mooie,
schonere wereld willen we
afval en vervuiling voorkomen
en terugdringen.
Meer informatie:
statiegeldalliantie.org.

Materiaal: Cocoon

Aanmelden voor de papieren en/of online versie
van

goedgeld: www.asnbank.nl/goedgeld
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Werk mee
aan een
nieuwe,
schonere
wereld.

Of je het nou spaart, belegt of steekt in het verduurzamen van je huis:
bij ASN Bank werkt je geld áltijd aan een nieuwe, schonere wereld.
Wil je weten hoe dit werkt, of hoe je nog meer kunt bijdragen?
Kijk dan op asnbank.nl

Retouradres:
Postbus 93514, 2509 AM Den Haag

