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Duurzaamheid en CO2 reductie gaat bij Raedthuys verder dan alleen de eigen bedrijfsactiviteiten. Ook in de
branche en in de keten maakt Raedthuys zich sterk voor verduurzaming en CO2 reductie. Onderstaand is een
overzicht gegeven van enkele van de initiatieven waarbij Raedthuys betrokken is.

1.1

Arctic Tour

Tijdens de Arctic Tour rijdt Pure Energie met kopstukken uit het
bedrijfsleven en de politiek naar de Noordkaap met 100% elektrische
voertuigen. Samen tonen zij aan dat een duurzame levensstijl niet
ingewikkeld hoeft te zijn, maar juist heel makkelijk is.

http://www.arctictour.blogspot.nl/

1.2

Electric Tour

Raedthuys is initiatiefnemer van de Pure Energie Electric Tour die op 4 december 2015 is georganiseerd. Partijen
uit de politiek en het bedrijfsleven reden met zo’n twintig 100% elektrische voertuigen van Amsterdam, via
Eindhoven naar Tilburg. Met de actie vragen zij gezamenlijk aandacht voor het klimaatprobleem. Aanleiding voor
de duurzame actie is de klimaattop in Parijs.
In het Olympisch stadion in Amsterdam
gaven Hennie Kuiper, voormalig Olympisch
kampioen wielrennen, en Jasper Groen,
raadslid van GroenLinks, om 09:30 uur het
startschot voor de Electric Tour.
Energiebedrijf Pure Energie en Liesbeth
van Tongeren (GroenLinks) kwamen
hiermee letterlijk in beweging voor een
schoon klimaat. Met meer dan 20
elektrische auto’s en motoren reden zij de
160 kilometer lange route naar Tilburg. Het
statement dat zij maken: kiezen voor
duurzaam is heel makkelijk.
Inspireren tot duurzame keuzes
Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, en groene energieleverancier Pure Energie zijn de
initiatiefnemers van de Tour. “We willen laten zien dat groene keuzes maken eenvoudig is. Kiezen voor een
elektrische auto op écht groene stroom is één van de maatregelen die we kunnen nemen om samen grote stappen
te maken”, aldus Alfons Wispels, duurzaam ondernemer en oprichter van Pure Energie. “We hebben gekozen voor
het thema duurzame mobiliteit omdat dit voor bijna iedereen haalbaar is. Mits het in combinatie is met groene
stroom. We hebben niets aan het verplaatsen van de uitlaat.”
https://pure-energie.nl/nieuws/nieuwsbericht/172/duurzame-delegatie-rijdt-pure-energie-electric-tour
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1.3

Lean and Green award

In 2014 ontvingen we de Lean and Green award voor ons groene wagenpark.
Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het
stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet
alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.
Als een organisatie met een Plan van Aanpak kan aantonen dat zij 20% CO2-reductie kan behalen in vijf jaar tijd,
komt zij in aanmerking voor de Lean and Green Award. Organisaties die hun 20% CO2-doelstelling daadwerkelijk
hebben gerealiseerd, ontvangen de Lean and Green Star als symbool voor het bereiken van hun Lean and Green
ambitie. Met Lean and Green laten organisaties zien dat zij zich actief inspannen om hun mobiliteitsproces
duurzamer te maken. En dat is iets om trots op te zijn.

1.4

Scholenprojecten

Via presentaties op scholen of rondleidingen op windparken wil Raedthuys de jeugd inspireren. De kinderen
krijgen dan een excursie en een boekje op maat met een quiz/werkbladen.
Presentaties extern

Presentaties intern

Enschede

Deventer
Ede
Oldebroekertocht

Hierbij wordt ook voor de nodige externe publiciteit gezorgd zoals bijvoorbeeld het wereldrecord 4-op-een-rij:
http://www.tubantia.nl/regio/enschede-en-omgeving/enschede/wereldrecord-4-op-een-rij-bij-prinseschool-inenschede-1.6580818
Ook in 2017 wil Raedthuys hier aandacht aan besteden. Raedthuys wil een infoboekje en spreekbeurtpakket
speciaal voor kinderen.
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