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childers, stukadoors, meubelma-
kers, aannemers: Rob Bos (55) heeft
ze het afgelopen jaar allemaal ge-

beld, uitgenodigd, brieven geschreven.
Maar de weg naar zijn ecologische
bouwmarkt en webwinkel Eco-logic aan
het Van Slingelandtplein in stadsdeel
Westerpark vonden ze niet. “Ze willen er
gewoon niet aan.‘ Ja je hebt helemaal ge-
lijk,’ zeiden de aannemers die ik uitno-
digde, ‘maar de bouwmarkt zit bij mij om
de hoek’. Of ze zeiden dat hun klanten er
niet om vroegen. Dan ben je uitgepraat.”

Zijn pogingen nieuwe klanten binnen
te halen, heeft Bos inmiddels gestaakt.
Hij richt zich nu volledig op de klanten
die hem wel weten te vinden: de ‘cultu-
ral creatives’: “Mensen die al jaren mi-
lieubewust bezig zijn en openstaan voor
nieuwe ontwikkelingen.” 

Deze doelgroep is meer dan voldoende
om zijn zaak draaiende te houden.
Binnenkort hoopt Bos een tweede vesti-
ging te openen; die komt in Almere of
Rotterdam.

Het aanbod van duurzame bouwmate-
rialen groeit: “We begonnen anderhalf
jaar geleden met 325 producten. Dat zijn
er nu 2700. En dat komt niet omdat we
meer te besteden hebben, dat komt om-

dat ze er toen we begonnen gewoon nog
niet waren.” Ook de vraag groeit: “Vorig
jaar hadden we nog twee aannemers die
bij ons inkochten, dat zijn er nu twintig.”

Dat zijn producten duurder zijn dan
die in een reguliere bouwmarkt, is onzin.
Legio voorbeelden kan Bos opnoemen:
“De spaarlamp bijvoorbeeld, daar doe je
elf keer langer mee dan een gloeilamp.
Door een 60 watt lamp te vervangen
door een spaarlamp, bespaar je op de le-
vensduur € 211,20. Hetzelfde geldt voor
je wasmachine of de isolatie van je huis.
Die hogere kosten haal je er echt in no ti-
me weer uit.” Zo is het damp-open bou-
wen, een milieuvriendelijke, maar dure

bouwmethode die omgevingswarmte
langer vasthoudt, op de lange termijn
goedkoper: “Het is 10 procent duurder
dan conventioneel bouwen, maar het
bespaart 47 procent op de stookkosten.”

Spaarlampen gaan 11 x langer mee.
En dan de verf, die is zelfs goedkoper

dan de oplosmiddelhoudende variant:
“Die is ook nog eens officieel verboden.
Daardoor is het Catshuis afgebrand.” Of
wat dacht je van het bamboelaminaat
van 24,95 euro per vierkante meter?
“Dat kost zes euro mer dan die vieze
plastic rotzooi van de Gamma. Het is dus
iets duurder, maar dan heb je wel hout
op je vloer liggen.” 

De gemeente Amsterdam zou, ondanks
de vele groene initiatieven, best wat
meer mogen investeren: “De bouwsec-
tor doet het goed, maar zou een kennis-
centrum moeten oprichten voor mensen
die in de bestaande woningbouw willen
investeren. Je kunt al die nieuwe kan-
toorpanden wel goed isoleren, maar wat
gebeurt er met de panden die er nu al
staan? Dat zijn er bovendien meer.” De
gemeente wil te veel, volgens Bos: “De
wil is er, maar ze schieten met hagel. De
richting is zoek.”

Hoe groen zijn eigen bedrijfsvoering
is?  “We proberen dat zo goed mogelijk te
doen.” Dat lukt niet steeds, omdat Eco-

logic het pand huurt, is het bijvoorbeeld
niet geïsoleerd. Wel zijn de muren van
de winkel gewit met duurzame verf,
worden de tl- buizen volgende week ver-
vangen door led-lampen en zijn de
schoonmaakmiddelen biologisch af-
breekbaar. Ook gebruikt Eco-logic een
standby killer die alle apparaten in het
pand die in de standby-stand staan,
automatisch uitschakelt. 

Maar niet alles is duurzaam. Het wc-
papier bijvoorbeeld niet, maar dat heeft
een andere reden: “Mijn vrouw wil niet
aan de gebleekte variant.”

www.eco-logisch.nl
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Rob Bos (links) en Bart de Vries:  ‘De bouwsector zou een knniscentrum moeten oprichten.’ FOTO SUZANNE BLANCHARD

‘Van 2 naar
20 groene
aannemers
binnen 
twee jaar’

Op zoek naar financiering voor je bedrijf? Er bestaan
niet alleen microkredieten in ontwikkelingslanden,

microkrediet voor de start van je be-
drijf bestaat ook in Nederland. Meer informatie vind
je op www.microfinanciering.com. De Gemeente Am-
sterdam en de Kamer van Koophandel zijn enkele
maanden geleden gestart met de www.financie-
ringsdesk.nl. Daar vind je een overzicht van vele fi-
nancieringsvormen en -mogelijkheden.Ti

p 
8

Naast andere ondernemers gaan zitten is soms nut-
tig. Broedplaatsen zijn locaties waar vele kleine be-
drijfjes samen op een kleine oppervlakte bij elkaar te
vinden zijn. Ook in Amsterdam zijn vele

broedplaatsen. Als kleine ondernemer heb je
zo meer kans op samenwerking. Kijk bijvoorbeeld
eens op www.amsterdam.nl/ondernemen bij klein-
schalige huisvesting in en om Amsterdam.Ti
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Verzekeren als ondernemer. Start je
vanuit loondienst? Meld je dan binnen 13 weken
maand bij het UWV. Dan is het mogelijk om je ar-
beidsongeschiktheidsverzekering, die je nog in
loondienst had, te laten voortzetten bij het UWV.
Het UWV is ook aanwezig op de Startersdag van de
Kamer van Koophandel op zaterdag 1 november.
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Pouw. Trots op Peugeot!
www.pouwpeugeot.nl

Goed van start bij Pouw Peugeot!
Als startende ondernemer moet u veel beslissingen nemen. Bijvoorbeeld 
over uw mobiliteit. De juiste auto, met de juiste uitstraling, de juiste ruimte 
en het juiste comfort... en natuurlijk tegen de juiste prijs. Pouw Peugeot is 
uw partner voor een deskundig advies. Wij hebben nieuwe en gebruikte 
Peugeot’s voor scherpe ondernemerstarieven en kunnen u tevens van 
dienst zijn op het gebied van leasing en fi nanciering. U gaat goed van start 
met Pouw Peugeot als uw partner in mobiliteit.

Amsterdam

Anthony Fokkerweg 15
T. (088) 0014 100

Hoofddorp

Opaallaan 2-6  
T. (088) 0014 300

Amsterdam Noord

Johan van Hasseltweg 65  
T. (088) 0014 200

Leiderdorp

Van der Valk Boumanweg 2  
T. (088) 0014 700

Amsterdam Zuid Oost

Van der Madeweg 19 
T. (020) 560 70 00

Lisse-Hillegom

Meer en Duin 50  
T. (088) 0014 800

Amstelveen

Spinnerij 9-11 
T. (020) 347 28 30

Noordwijk-Katwijk

Keyserswey 8  
T. (088) 0014 900


