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Korte omschrijving:
Het pand van Montapacking in Molenaarsgraaf werd in 2018 volledig in de as gelegd. De
bouw en inrichting van het nieuwe pand moest vanzelfsprekend zo duurzaam mogelijk
gebeuren: Voor de gevelbekleding is een zeer duurzame houtsoort (Yellow Cedar) gebruikt,
er is gekozen voor aluminium kozijnen, LEDlampen, meerdere elektrische openbare
laadpalen, lichtsensoren in de hal, en het dak ligt voor een deel vol met zonnepanelen. Met
die zonnepanelen wekken we ieder jaar voor zo’n 27 huishoudens aan energie op.
Edwin: “Ik ben trots op wat we tot nu toe doen op MVO-gebied, maar tegelijkertijd schaam
ik me. Ik keek laatst uit het raam op onze vestiging in Molenaarsgraaf, met uitzicht op vele
prachtige weilanden. Het is toch de omgekeerde wereld dat dit soort weilanden worden
bezaaid met zonnepanelen, terwijl er nog zoveel plek is op onze bedrijfsdaken. Ik realiseerde
me dat dit nog steeds veel beter kan, ook bij ons. We zijn om die reden vanuit Montapacking
het project ‘ZONdernemers Molenaarsgraaf’ gestart. Hiermee willen we door verduurzaming
van het industrieterrein Het Ambacht Polderweg-Oost in Molenaarsgraaf het dorp
Molenaarsgraaf omtoveren tot het duurzaamste dorp van Nederland.”
Bij de realisatie van dit doel komen verschillende factoren aan bod. Ten eerste is het streven
om 85% van de oppervlakte van de bedrijfsdaken op het industrieterrein Het Ambacht te
bedekken met zonnepanelen, inclusief het dak van Montapacking zelf. “Met die 85% kunnen
we heel het dorp Molenaarsgraaf voorzien van energie. Dat is toch onwijs motiverend!”
Ten tweede zal er extra aandacht worden besteed aan flora en fauna langs de Polderweg
Oost en rondom de bedrijven. Denk aan het structureel meer plaats maken voor wilde
bloemen, het ophangen van insectenhotels en het opruimen van zwerfafval in de omgeving
door medewerkers van de deelnemende bedrijven. “Samen kunnen we écht een verschil
maken! We hopen zoveel mogelijk ondernemers uit de omgeving te enthousiasmeren mee
te doen.”
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt sowieso enorm belangrijk gevonden
binnen Montapacking: “We focussen niet alleen op het opwekken van energie… Waar wij
ontzettend veel energie van krijgen, is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een
kans geven om te werken bij Montapacking. 10% van het personeel bij Montapacking zijn
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."
Waarom vind je dat jouw initiatief / voorbeeld een duurzame bijdrage levert aan gemeente
Molenlanden? Waarom is het een goed voorbeeld voor andere inwoners?
Met het initiatief ‘ZONdernemers Molenaarsgraaf’ willen we, naast extra aandacht te
besteden aan het klimaat, alle huishoudens binnen Molenaarsgraaf gaan voorzien van
energie. Het is een forse investering, maar door samen te werken kan dit initiatief zeker door

(z)ondernemers uit de buurt gedragen worden. Daarnaast zijn we met zowel de provincie
Zuid Holland als met Know-Why in gesprek. Met de laatste partij zijn we bezig om de
Leadermogelijkheden te bekijken. Dit maakt het extra interessant voor andere bedrijven uit
Molenaarsgraaf om zich aan te sluiten!
De impact die het heeft vinden wij belangrijk. We hopen dat we andere (z)ondernemers uit
de buurt hiermee kunnen inspireren en overhalen mee te doen.
Hoe vernieuwend is jouw initiatief / voorbeeld en wat maakt het uniek?
Dat we gebruik maken van onder andere LED-verlichting, elektrische auto’s en zonnepanelen
vinden wij eigenlijk heel normaal. Dat is het minimale wat je kunt doen als bedrijf. Maar om
het op grote schaal aan te pakken, met als doelstelling alle inwoners van Molenaarsgraaf te
voorzien van energie (en daarnaast ook nog wat extra’s te doen voor de natuur in ons dorp),
dat maakt het uniek. Door samen te werken met andere (z)ondernemers kunnen we dit
realiseren en ook daadwerkelijk impact maken in Molenaarsgraaf.
Zijn de activiteiten toekomstbestendig en waarom zijn ze relevant voor Molenlanden ?
Het project is gericht op de inwoners en natuur binnen Molenaarsgraaf. Wellicht kan dit
project uiteindelijk worden uitgerold naar andere kernen binnen de gemeente Molenlanden.
Toekomstbestendig is het zeker; zonnepanelen plaats je voor de lange termijn. Ook de acties
gericht op flora en fauna zijn met oog op de toekomst. En wellicht dat er in de toekomst nog
wel extra initiatieven bijkomen. Want iets extra’s willen doen voor medemens en milieu, dat
zit wel in ons DNA.
Hoe kan jouw initiatief / voorbeeld bijdragen aan inspiratie voor andere inwoners?
We zijn dit project begonnen omdat we merkten dat iedereen eigenlijk wel duurzamer wil
ondernemen of leven, maar toch stellen we het nog te vaak uit. En van uitstel komt vaak
afstel. We hopen dat de bedrijven en inwoners hiermee ook te enthousiasmeren om kleine
stappen te zetten welke van positieve impact zijn op de natuur en/of een ander. Wandel
bijvoorbeeld eens een rondje met een oudere en haal tegelijkertijd zwerfafval van straat. Of
verwijder een tegel uit je tuin en plant er bloemen. De kleinste gebaren kunnen van grote
impact zijn. Alleen samen kunnen we Molenaarsgraaf het mooiste en duurzaamste dorp van
de gemeente Molenlanden en misschien wel van Nederland maken. Laten we daar nu mee
beginnen!
Quote net jullie duurzame boodschap voor Molenlanden:
(Z)Ondernemers: kom van het dak af, de zon licht voor het oprapen!

