
Alle 13 
DuurzAAm

Nieuwe Revu presenteert de groenste rijken

Van algenbadjes tot zonnepanelen. Zet 
ergens het woord duurzaam voor en 
kapitaalkrachtig Nederland is bereid er 
geld in te pompen. Idealistische sier of 
toch ouderwets rekening spekken? De 
top-13 van groenste geldschuivers. 

dooR matthijs meeuwsen 
fotogRafie maki/shop around

‘H
et geitenwollensokkengeurtje is echt  verdwenen,’ 
oordeelt rijkenprofessor en Quote-hoofd redacteur 
Sjoerd van Stokkum resoluut. ‘Groen is op dit 
moment gewoon big business. Vraag aan een 
 investeringsfonds 10 miljoen euro voor een of 
andere levensverzekeringspolis en de luiken gaan 
dicht. Giet er een milieuvriendelijk sausje over-
heen en je krijgt je lening onmiddellijk losgepraat. 
Banken denken echt: oh, het is duurzaam, dus dan 

zal het ook wel goed zijn. Van groene energie tot creditcards, leningen, investerings-
maatschappijen, er zijn zelfs banken die zich erin specialiseren. Het is dé trend op 
dit moment. Dan is het goud, dan weer vastgoed, dan de bloembollen of de IT, maar 
momenteel is het groen waar de grote rendementen worden behaald.’
En wie staan er vooraan in de rij te dringen om een graantje mee te pikken? Juist ja, 
de rijken. Klimaatgoeroe Wubbo Ockels loopt te flyeren op de Miljonair Fair, half 
Laren wordt volgeplempt met zonnepanelen en niets toont je  milieuvriendelijke 
inborst beter dan je eigen elektrische autootje tussen al die benzineslurpende  
PC Hooft-tractoren. 
‘Het lijkt me niet meer dan logisch dat een deel van de Quote 500 hier boven op 
springt,’ vindt Van Stokkum. ‘Dat zijn nou eenmaal de mensen die snel kunnen 
 schakelen, ook als de banken in de crisis misschien even minder snel met geld over 
de brug komen. Maar we moeten niet zo cynisch zijn om te denken dat deze jongens 
het puur en alleen voor het geld doen; een deel voelt zeker oprecht idealisme. Aan 
de  andere kant hebben deze mensen als je het mij vraagt ook gewoon de  luxepositie 
om zich druk te maken over het milieu. Ze hadden al zeker 10, 20, 30 miljoen 
 binnengehaald voordat ze op de groene toer gingen en hoeven zich dus niet meer te 
bekommeren om hun hypotheek, zoals jij en ik.’
Het neemt volgens Van Stokkum echter niet weg dat er sinds een jaar of twee 
 simpelweg keihard te cashen valt met investeringen en beleggingen in duurzame 
ondernemingen en fondsen. ‘Ik geloof absoluut dat het mogelijk is om zonder 
groot startfortuin from scratch de Quote 500 binnen te wandelen door alleen te 
 investeren in groen. Een aantal van deze mensen heeft bijvoorbeeld geld gestoken in 
een  Nederlandse fabrikant die brandstof opwekt uit algenbadjes. Een vergelijkbaar 
 bedrijf is dit jaar in Amerika naar de beurs gegaan en wordt inmiddels geschat op 
bijna een miljard. Natuurlijk is er idealisme, maar het rendement wordt aandachtig 
in de gaten gehouden.’

13 PETER BLOM (1956)
Zijn bescheiden jaarsalaris van 260.000 euro mag dan eigenlijk niet 
voldoende zijn voor een plek in deze lijst, Blom werd door de Financial 

Times niet voor niets uitgeroepen tot duurzaamste bankier dezer aardkloot. De 
CEO van Triodos leidde de enige Nederlandse bank die uitsluitend belegt in ethisch 
verantwoorde zaken – van biologisch geboer tot fairtrade gefrunnik – dwars door 34 35



het crisismoeras naar een fikse groei en mocht daarom college 
geven aan de Tweede Kamer en lid worden van de  prestigieuze 
Club van Rome. Dat het groene sausje Blom past, was in 
 Amsterdam overigens al duidelijk in de jaren zeventig, toen 
hij als student economie bijkluste tussen de  macrobiotische 
milkshakes en vegaburgers in biologisch eetcafé De Bast.

12 AD VAN WIJK (1956)
Het zag er in 2008 allemaal zo lekker uit voor 
de oprichter en CEO van Econcern. Zijn 

 bedrijf was het vlaggenschip van de duurzame energievloot, 
 kapitein Van Wijk werd Topman van het Jaar en met een 
frisse  subsidiewind in de zeilen dobberde hij zo de Quote 
500  binnen met een vermogen van 60 miljoen euro. Een jaar 
later leek een  vergelijking met de Hulk echter beter op zijn 
plaats. Econcern bleek een groot groen monster dat overal een 
vinger in de groene pap had (elektrische auto’s, biobrandstof, 
 zonnecellen, windmolens), maar scheurde volledig uit zijn 
shirt toen bleek dat geldschieters in crisistijden niet meer zo 
happig met investeringen strooien. Resultaat: Econcern failliet 
en Van Wijk zag zijn vermogen teruglopen met een miljoentje 
of 55. Om het momenteel gewoon nog een keer te proberen 
met zijn duurzamheidvergelijkingssite greenem.nl.

11 PETER BAKKER (1961)
Het TNT-opperhoofd nam bij zijn  machtsgreep 
in 2001 niet genoegen met ambities zoals ‘alle 

brieven in één keer in de juiste bus mikken’. Nee, hij  ontmoette 
Nelson Mandela, zag het licht en was vastberaden zijn post-
bedrijf te transformeren tot beste jongetje van de klas. Niet 
alleen maatschappelijk, door de hulp aan uitgemergeld 
Afrika, maar ook op duurzaam vlak. Bakker was een van de 
eerste  topbestuurders die uitgebreide klimaatmaatregelen 
 doorvoerde, rustte zijn wagenpark uit met zuinige  bestelbussen 
en  lanceerde zelfs een CO2-compenserende postzegel. 
 Sindsdien lopen wereldverbeteraars als Bono en Bill Clinton 
met hem weg, werd hij overladen met prijzen zoals de Clinton 
Global  Citizen Award, en prezen ecologische bloggertjes hem 
als ‘CEO om te zoenen’. Alleen op de werkvloer waren ze, 
eh… minder lovend. Terwijl duizenden postbodes dreigen te 
 worden wegbezuinigd, harkte de in mei afgezwaaide topman 
in tien jaar een kleine 20 miljoen euro binnen.

10 RUUD KOORNSTRA (1964) 
De voormalige Lingo-producent werd besmet 
door de ‘groe-hoen!’-schreeuwende neanderthalers in het publiek en 

klimt sinds de verkoop van zijn productiehuis D&D in 2000 dus alleen nog uit bed 
als hij een duurzaam luchtje ontwaart. Met zijn investeringsmaatschappij Tendris 
cashte de rasoptimist door groene energieboer Oxxio te verkopen. En verder steekt 
hij – met fiat van ‘mijn marketingmanager’ Bill Clinton – geldinjecties in ledlampen, 
 algenkwekerijen, CO2-compenserende vliegreisjes en een klimaatneutrale credit-
card. Koornstra, goed voor een kleine 15 miljoen, heeft ondertussen een duurzaam 
optrekje uit het zand gestampt op Bonaire en werd met zijn gebolde wangetjes het 
bourgondische  covergezicht van elektrisch rijden door met zijn Lotus Elise non-
stop van stop contact naar stopcontact door het land te tuffen. ‘We hoeven niet in 
te boeten op de levenskwaliteit,’ zo drukte hij Nieuwe Revu eerder dit jaar al op 
het hart. ‘We moeten niet minder, we moeten anders.’ Het is diezelfde boodschap 
waarmee hij dit voorjaar via de groenrechtse eenmansfractie Lijst Ruud Koornstra 
een gooi deed naar een Eerste Kamerzetel. Tevergeefs.

9 COEN VAN OOSTROM (1970) 
Het groentje in deze lijst leende als 22-jarige economiestudent geld van zijn 
ouders voor de koop van een studentenhuis en schoof binnen de kortste keren 

met pandjes alsof hij nog aan het Monopoly-bord zat. De laatste jaren is project-
ontwikkelaar Oostrom Vastgoed uitgegroeid tot de grootste kantorenbouwer van 
Nederland en de snelle student – inmiddels goed voor 60 miljoen – tot the man to 
beat op de Rotterdamse Kop van Zuid. Zijn groene missie kwam tot stand toen hij Al  
‘ze smelten de poolkappen!’ Gore de hand schudde en in 2007 ineens beloofde binnen 
vijf jaar voor een miljard aan klimaatneutrale kantoorpanden te bouwen. Hij mocht 
sindsdien al drie keer op de groene thee bij – daar hebben we hem weer – Bill Clinton 
en probeert met actieclubje Urgenda Den Haag tot duurzaamheid te dwingen. 

8 BOB CRÉBAS (1951) 
Hij zette begin jaren tachtig al kringloopwinkels op poten, maar  Crébas werd 
pas echt de ongekroonde koning van Tweedehanzië toen hij in 1999 met  maatje 

Bouman (zie verderop) de online vlooienmarkt marktplaats.nl overnam. Vijf jaar later 
verpatste hij de advertentiesite alweer aan eBay, maar niet voordat de  voormalige 
 uitkeringstrekker 80 miljoen euro kon bijschrijven. De zelfverklaarde natuur-
liefhebber dook onmiddellijk weer op zijn volgende project en maakt met  modemerk 
Brennels nu kleding van brandnetels om een biologisch alternatief te  bieden voor de 
vervuilende katoenindustrie. Rond zijn plantage in de  Noordoostpolder  exploiteert 
Crébas bovendien Brennels Buiten: een soort ecologisch Disneyland – inclusief 
kruidenvelden, bamboebos, Mongoolse kampeertent en strandpaviljoen – waar ook 
andere zieltjes moeten vallen voor de schoonheid der natuur. 

7 JACQUES SCHEUTEN (1949) 
Glasproducent Scheuten vertrok in 1980 naar een botenbeurs in  Duitsland 
voor een zeiljacht, maar kwam terug met twee zonnepanelen onder de arm. Zijn 

onderneming Scheuten Glas werd uitgebreid met het duurzame  dochtertje Scheuten 
Solar en samen sleepten ze prestigieuze projecten in de wacht voor het  Europees 
 parlementsgebouw, de nationale bieb in Parijs en de Berlijnse  Hauptbahnhof. Het zijn 
echter de zonnepanelen die een steeds groter aandeel hebben in de 100 miljoen euro op 
zijn rekening, waardoor de Zonnekoning van Venlo zijn productie in Gelsenkirchen 
zelfs midden in de crisis durfde op te schroeven. In het eigen Limburg wordt onder-
tussen gewerkt aan de ontwikkeling van zijn Sunrise Campus: een bedrijventerrein 
voor innovatieve onderneminkjes in – jawel – duurzame energie.

Liever Lekker fout?
Leuk allemaal dat groene gebeuren, maar zelfs de getemde beurstijger 
voelt soms die onderhuidse behoefte om ineens keihard tegen de politiek 
correcte stroom in te roeien. Voor die momenten is er gelukkig Vice Fund, 
een Texaans beleggingsfonds dat uitsluitend investeert in tabaksonder-
nemingen, casino’s en andere ‘bedrijven die hun inkomsten verdienen met 
producten die als sociaal onverantwoord worden beschouwd’. Aandelen 
in Raytheon bijvoorbeeld, een bedrijf dat met haar clusterbommen en 
kruisrakketen behoorlijk wat bloed aan de vingers heeft. Of Diageo, de 
drankgigant achter Smirnoff, Guinness en Johnny Walker. Naast Vice 
Fund zijn er ook fondsen die geld pompen in de porno-industrie, zoals 
AdultVest uit Californië dat enkel belegt in escortbureaus, stripclubs en 
dildofabrikanten. Wie eenmaal is overgelopen naar the dark side van de 
beursvloer zal dan ook met plezier lezen dat meerdere onderzoeken de 
laatste jaren hebben aangetoond dat – zeker in crisistijden – juist deze 
sin stocks het best zijn voor de portemonnee. Wetenschappers van de 
Princeton Universiteit berekenden vorig jaar bijvoorbeeld dat een bundeltje 
onethische aandelen over een periode van 37 jaar gemiddeld 19 procent 
rendement per jaar zou hebben opgeleverd. Wie de moraalridder was 
blijven uithangen, moest het doen met een schamele 8 procent. 

heNk keilmaN  
is waRs vaN  
de gedachte dat 
duuRzaamheid eN 
wiNst Niet sameN 
kuNNeN gaaN. met 
140 miljoeN euRo 
oNdeRstReept hij 
zijN gelijk
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Harry Muskee
Hoe langer het haar, hoe armer de man. De dood 
van blueslegende Harry Muskee lijkt een opvallend 
verband aan te tonen tussen de lengte van haar-
lokken en cash op de bank.
Uit onderzoek kwam al eens naar voren dat  vrouwen 
zich in laagconjunctuur vaker een kortere coupe 
aanmeten dan in florissante tijden, maar bij mannen 
werkt dat kennelijk omgekeerd.  
Susanna Sallstrom-Matthews, cultureel econoom 
aan de Universiteit van Cambridge, heeft een 
 verklaring voor dit verschil in lijfstijlgedrag. Haar 
stelling luidt: in tijden van recessie heeft een mens 
minder ‘materiële genoegens’, dus gaat hij zich meer 
hechten aan ‘visuele uitingen’. Vrouwen denken dan 
dat een korte coupe het beste middel is om zich te 
onderscheiden, terwijl mannen juist hopen te kunnen 
opvallen met langere manen.
Een gewaagde theorie, die waarschijnlijk toch deels 
klopt, want als we de rouwstoet van Harry Muskee 
bestuderen, zien we net iets te veel langharige, bijna 
berooide mannen. 
In een recente documentaire over het leven van 
de Nederlandse John Lee Hooker trok een groep 
 pensionerende bluesjongens voorbij: allemaal 
 bezielde muzikanten, maar zakelijke imbecielen. Néé, 
sterker nog: haarmonsters met een hekel aan gladde 
geldmannetjes.
Oud-Muskee-pr-agent Johan Derksen – langharig, 
maar gelukkig wél gezegend met enig commercieel 
gevoel – vertelde dat het chronische geldgebrek bij 
de band mede was veroorzaakt door enkele hippie-
achtige fans die na elk optreden de ijskast kwamen 
leegklokken in de kleedkamer.
Toen Muskee-manager Henk Aa, een succesvolle 
handelaar in vlooienbanden, een einde wilde maken 
aan de gratis drinksessies, werd hij verketterd, vooral 
door het zéér langharige fanclubvoorzitter-stel Henk 
en Henny Kamp. 
Dat was tragisch om te zien. De blues levert 
 uit eindelijk niks op, behalve een hele hoge rekening 
aan shampoo. MARK KOSTER

aNNemiek 
feNteNeR vaN 
vlissiNgeN daNkt 
haaR veRmogeN 
aaN fossiele 
bRaNdstoffeN, 
maaR doet ook aaN 
cleaN eNeRgy

6 REINIER BOUMAN (1952)
Als 19-jarige tuinman wroette hij al met zijn handen 
in de aarde, maar Bouman ging pas echt op de groene 

toer nadat hij met compagnon Crébas klinkende munt had 
geslagen uit andermans meuk. Waar Marktplaats was voort-
gekomen uit zijn idee dat het te milieubelastend is als iedereen 
via een papieren advertentie van oma’s inboedel af wil, bleef 
hij ook na de eBay-deal keurig binnen de maatschappelijk 
verantwoorde lijntjes kleuren door te beleggen in alles wat 
goed is voor mens en milieu. De 100 miljoen die hij heeft 
overgehouden aan zijn digitale mottenballenparadijs zijn zo 
gestaag gegroeid met 9 miljoen door onder meer te investeren 
in een energiezuinige motor en door een veld in Spanje vol te 
gooien met zonnepanelen. 

5 HENK KEILMAN (1953)
Roep dat economische groei altijd ten koste gaat van 
onze grote blauwe knikker en binnen anderhalve 

 seconde hangt Keilman als een pitbull in je broekspijp. De 
superinvesteerder – die rossige geldschieter van het voor-
malige tv-programma Dragons’ Den – is wars van de gedachte 
dat duurzaamheid en winst niet samen kunnen gaan en kan  
140 miljoen euro op tafel leggen om zijn gelijk te onder strepen. 
Goed, met zijn investeringsmaatschappij RIG spekte hij de 
kas eerst vooral door de verkoop van telecom- en media-
bedrijven, maar inmiddels pompt Keilman met name geld in 
alles waar duurzaam voor staat. Hij heeft een groot aandeel 
in windmolenbouwer EWT en zou het Westland maar wat 
graag volplempen met algenkwekerijen voor het opwekken 
van biobrandstof. De groene bril zette Keilman overigens al 
op toen hij na zijn studie naar India vertrok en al zwevende 
werd geraakt door een stuk spiritualiteit. Hij was voorzitter en 
adviseur van de hare krisjna’s, zat in de ledenraad van omroep 
Llink en staat aan het hoofd van het groentebuffet van de 
Nederlandse Vegetariërsbond.

4 WILLEM-ALEXANDER CLAUS 
 GEORGE FERDINAND PRINS VAN 
ORANJE, PRINS DER NEDERLANDEN, PRINS VAN 

 ORANJE- NASSAU, JONKHEER VAN AMSBERG (1967)
Hoewel het exacte vermogen van het koningshuis geheim is (zakenblad Quote 
raamt het op een slordige 900 miljoen) is het gewoon openbaar dat onze  Wim-Lex 
dit jaar 1.386.000 euro salaris in zijn vergulde spaarvarken hoort kletteren  (waarvan 
1,1  miljoen aan personele en materiële kosten). Hij moet daarvoor wel continu 
het gezicht uithangen van Groenste onder de Oranjes. Zo bivakkeerde zijn 
 koninklijke bilpartij in mei nog op de Groenlandse ijskappen om de gevolgen van 
klimaat verandering te bestuderen en moet hij zó vaak opdraven bij duurzaamheid-
conferenties dat je er vanzelf een waterhoofd van zou krijgen. Het leverde de 
kroonprins wel een plek op in de Duurzame 100 van Trouw. Niet verrassend voor 
iemand die oproept tot ‘een duurzame revolutie’ en zijn beleggingsadviseurs beval 
zijn  vermogen nadrukkelijk in groen goed te steken.

3 MARCEL VAN POECKE (1960)
Het blijft een mooie zet. Je wordt eerst schathemelrijk door de beursgang 
van je olieraffinaderij en veegt vervolgens het zwarte smeer van je blazoen 

door de grootste hap van je kapitaal aan de overkant van de sector terug te pompen 
in duurzame energie. Van Poecke, de man die 418 miljoen keer langs McDonald’s 
kan voor een euroknaller, deed het. Sinds de verkoop van Petroplus in 2006 kocht 
meneer een groot belang in windmolenboer EWT (zie ook: Keilman) en zonne-

panelenfabrikant G24. Hij haalde zelfs 
vriendje en oud-ABN-topman  Rijkman 
Groenink (puur op basis van zijn naam 
de eigenlijke nummer 1 van deze lijst) 
aan boord om samen het duurzame pad 
te bewandelen. Oh ja, en om nog even 
terug te grijpen naar fossiele brand-
stoffen, en de olie- en gasbelangen 
van  investeringsmaatschappij Oranje- 
 Nassau te kopen. 

2 ANNEMIEK  FENTENER 
VAN VLISSINGEN 
(1961)

Ze mag dan de enige vrouw zijn 
in de lijst, powerlady Annemiek 
 Fentener van  Vlissingen wordt wel 
om de  haverklap  uitgeroepen tot 
 machtigste  zakenvrouw van  Nederland 
en  verzamelt  commissariaten als 
 supermarktzegels (Heineken! DNB! 
Flint Holding!). En hoewel ook zij 
haar vermogen van 455  miljoen dankt 
aan de  fossiele-brandstofopbrengsten, 
staat ze net als de rest van het 
 steenrijke  familiebedrijf SHV 
 (Steenkolen  Handels-Vereeniging) 
 bekend om haar passie voor de natuur. 
 Eenmaal  ingezworen als president-
commissaris en portefeuillehouder 
 bedrijfsontwikkeling zwoer de stokoude 
kolenboer dan ook zijn core business af 
en zag dochteronderneming The Clean 
Energy Company (gespecialiseerd in 
duurzame energieoplossingen) het 
licht. En alsof alle bijbaantjes nog niet 
 tijdrovend genoeg zijn, mag mevrouw 
ook nog eens onbeperkt konijntjes 

knuffelen als toezichthouder van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

1 MARCEL BRENNINKMEIJER (1958)
Het meest groenminnende blaadje aan Neerlands schatrijkste stamboom 
(nummer 1 in de Quote 500 met een gezamenlijk vermogen van 21  miljard 

euro) trok in 2000 naar Zwitserland, waar de andere nazaten van Clemens &  August 
bovenop het familiefortuin zitten. Zijn verzoek: hij, Marcel  Brenninkmeijer, had voor 
de inkoop van Jan  Smit-slips jarenlang door ’s werelds smerigste steden  gereisd en 
wilde nu duurzaam doen door het lanceren van investeringsfonds Good Energies. 
Hoewel de familie aarzelde, bleek zijn buikgevoel briljant. Terwijl andere  beleggers 
nog goochelden met olie- en gasfondsen, liep het Zwitserse geldpakhuis van de 
Brenninkmeijertjes algauw als vanzelf vol door vroeg te mikken op zonne- en 
 windenergie. Pionier Marcel roerde zijn groene vingers ineens voor zeker 5  miljard in 
32 duurzame onderneminkjes, Good Energies groeide uit tot een van de  steunpilaren 
van familieholding Cofra en Ethiopische en Indische dorpen worden via een eigen 
stichting volgehangen met zonnepanelen en ledlampen.  Brenninkmeijer  scoorde 
 ondertussen het zilver in een Wealth Bulletin-lijst van ’s werelds succesvolste 
groene investeerders en was nummer vier in de groene-rijkenlijst van The Sunday 
Times.  Totdat hij de afgelopen crisisjaartjes ineens miljarden aan C&A-euro’s zag 
 verdampen op de aandelenmarkt. Zo blijkt maar weer, ook voor treehuggers groeien 
de bomen niet tot in de hemel.  38
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