Duurzame Events

Duurzame Events
Een pakket met doelstellingen en maatregelen
Evenementen zijn over het algemeen intensief erg milleubelastend. Bezoekers en leveranciers zorgen voor een flinke
co2-voetafdruk door vervoer, transport en het consumeren van eten en drinken. Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid
stroom en drinkwater gebruikt en er wordt veel afval geproduceerd. Wij hebben daarom samen met een aantal partners
op het gebied van duurzaam ondernemen een pakket met doelstellingen en maatregelen samengesteld die ervoor zorgen
dat er voor uw evenement een substantiele bijdrage geleverd wordt aan de vermindering van millieubelasting. Dat doen we
door te focussen op 3 belangrijke thema’s: Energie, Water en Afval.
Het grootste deel van dit pakket is standaard inbegrepen wanneer u bij ons te gast bent. Daarnaast zijn er
een aantal aanvullende maatregelen beschikbaar om uw event vrijwel volledig energie-, co2- en drinkwaterneutraal
te maken. In de hier volgende pagina’s treft u een overzicht van deze mogelijkheden.
Met groene groet,

Team Fokker Terminal

Water

Energie

Afval

Energie

De zonnecentrale van Den Haag
600 zonnepanelen zorgen voor een jaarlijkse co2 reductie
De Fokker Terminal beschikt over een eigen energiecentrale van 600 zonnepanelen Die zorgen gezamenlijk voor een
jaarlijkse co2 reductie van ruim 100 ton. Dat is net zoveel als 700x naar Parijs vliegen! De co2 uitstoot van ons gasgebruik
voor verwarming wordt tevens volledig gecompenseerd. Daarmee is de Fokker Terminal 100% energie- én co2 neutraal.
Daarnaast maken wij zoveel mogelijk gebruik van energie zuiging LED verlichting en zijn onze verwamingsketels HR+.

Water

Schoon drinkwater voor iedereen
De gemiddelde ‘watervoetafdruk’ van onze gasten geven wij terug in schoon
drinkwater in ontwikkelingslanden
Tijdens de congressen en evenementen die bij ons plaatsvinden komt niemand iets te kort, maar tegelijkertijd zijn
er wereldwijd een onthutsende 780 miljoen mensen zonder toegang tot veilig drinkwater. Drinkwaterprojecten zijn
de meest effectieve manier om kindersterfte en armoede te bestrijden. Met het programma van Made Blue helpen
we mee aan de oplossing door middel van het doneren van een klein bedrag per bezoeker. Tegelijkertijd maken we
bezoekers meer bewust van de noodzaak van schoon water voor iedereen en vormt dit project zo een bijdrage aan
de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.
In samenwerking met de TU Twente en Water Footprint Network is berekend wat de gemiddelde ‘watervoetafdruk’
is van onze gasten. Deze berekening omvat al het schone drinkwater dat nodig is in de productieketen van eet- en
drinkwaren die in de Fokker Terminal genuttigd worden. Per bezoeker van de Fokker Terminal is dat vastgesteld
op 214 liter. Zo is bijvoorbeeld voor één kop koffie het twintigvoudige nodig aan schoon water voor de teelt,
verwerking, transport, etc. Ook het waterverbruik voor schoonmaak, toiletbezoek etc. is meegenomen in deze
berekening. Elke liter zal worden gespiegeld met dezelfde hoeveelheid schoon drinkwater in ontwikkelingslanden.
Dit gebeurt in de vorm van een jaarlijkse donatie voor schoon-drinkwaterprojecten zoals ontziltingsmachines en
waterpompen, maar ook bijvoorbeeld voorlichting

€ 0,06
per bezoeker

Afval

Al het afval gescheiden
In 4 stromen; glas, papier/karton, plastic en restafval
Bij alle evenementen in de Fokker Terminal scheiden wij standaard ons afval in 4 stromen; glas, papier/karton,
plastic en restafval. Daarnaast kiezen wij ervoor om met cateraars te werken die de totale hoeveelheid restafval
beperken door zo veel mogelijk vers op locatie te bereiden. De producten die nog niet verwerkt zijn worden aan
het eind van uw evenement aangeboden aan de bezoekers om mee naar huis te nemen.
Daarmee voorkomen we dat we overtollig voedsel weggooien. Als aanvullende optie bieden wij de mogelijkheid
uw evenement 100% afvalneutraal te maken. Samen met afvalverwerker en recycler RENEWI hebben wij een
zero-waste optie ontwikkeld. Met deze optie breiden we de afvalsortering- en verwerking uit naar 5 stromen.
Werkzaamheden:
• Per event leveren, plaatsen en ophalen (en schoonmaken) van de inzamelmiddelen, incl. 6 sets van 5 sorteerwijzers
• Het leveren van een representatieve Afvalcoach gedurende het event
• Tijdens het event inzamelen, sorteren, onderhouden en afvoeren van het vrijkomende afval/grondstoffen
• Wegen en registreren van alle afvalstromen/grondstoffen
• Het afvoeren van grondstoffen welke niet via de huidige inzamelaar kan worden afgevoerd en verwerkt
• Opstellen van een rapportage met daarin besparingen grondstoffen en CO2

€ 2000,ex btw per event

Afval bestaat niet

Afval
Rapportage na event met daarin besparingen grondstoffen en CO2
Resultaten
Tijdens het event is er 26 kg restafval vrij gekomen. Deze hebben we na gesorteerd en de totale 26 kg
bevat 25,1 kg (97%) recyclebaar afval en 3% restafval.
In onderstaande tabel treft u aan welke stromen we hierin hebben aangetroffen:

Afvalstroom
Restafval
Papier/Karton
GFT
PMD
Koffiebekers
Totale hoeveelheid

Netto Gewicht
(KG)
0,9
1,6
11,7
3,6
8,2
26,0

% Netto
Gewicht van
Totaal
3%
6%
45%
14%
32%
100%

Restafval
Papier/Karton
GFT
PMD
Koffiebekers
Totale hoeveelheid

Afval
CO2 besparing
Hieronder ziet u hoeveel waardevolle grondstoffen Fokker Terminal behoudt,
hoeveel groene en grijze energie is geproduceerd, hoeveel CO2-uitstoot u vermijdt
en wat uw CO2 footprint is conform Kyoto verdrag 1990.
Afvalbarometer
Grondstoffen

88%

Groene energie

4%

Grijze energie

6%

Afval

1%

Besparing CO2

19

Kg

90

Km rijden

3

42

Uren douchen

Dagen licht van een 40
Watt lamp

CO2 Footprint afvalverwijdering

33

Kg CO2

0,9
1,6
11,7
3,6
8,2
26,0

3%
6%
45%
14%
32%
100%

We doen veel meer
Naast de focus op de 3 thema’s energie, water en afval nemen wij meer maatregelen
om onze locatie nog duurzamer temaken. Wist u bijvoorbeeld dat:
•

De Fokker Terminal een perfect voorbeeld is van herbestemming van leegstaande gebouwen?

•

Alle nieuwe investeringen die worden gedaan door de Fokker Terminal, gericht zijn op een duurzame toekomst?

•

Al onze toiletten waterbesparend zijn?

•

Onze cateraars zoveel mogelijk gebruik maken van lokale producten?

•

Alle disposable cateringmaterialen 100% biodegradable zijn? Gemaakt van bijvoorbeeld bamboe, maismeel en biet?

•

Wij uitsluitend gefilterd kraanwater (waterbar) of Earth Water serveren?

•

De Fokker Terminal uitsluitend gebruik maakt van gerecycled eventtapijt?

•

Wij over 8 laadpalen beschikken voor het opladen van electrische voertuigen?
En deze stroom weer geheel wordt opgewekt door onze zonnepanelen?

•

Indien wij een shuttleservice aanbieden voor uw bezoekers wij dit uitsluitend doen met EURO6 bussen en
wij zelfs een geheel electrische shuttleservice kunnen aanbieden?

