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Vaak zijn bedrijven verder vooruit dan de politiek 
 
B.A.U.M beloont de inzet voor het milieu en de 
bescherming van het klimaat  
 
Hamburg, 3 mei 2017 - Drie middelgrote bedrijven die groot belang hechten aan 
de bescherming van het klimaat, CEWE, Voelkel en Fattoria La Vialla, ontvangen 
de milieuprijs B.A.U.M 2017. Het Klimahaus® in Bremerhaven biedt de juiste 
milieueducatie voor iedereen. 
 
"Op dit moment is de verandering van het milieu een van de grootste uitdagingen van de 
Mens", zegt de voorzitter van B.A.U.M, Professor Dr. Maximilian Gege. "De internationale 
gemeenschap heeft zich ambitieuze doelen gesteld tijdens de Conventie van Parijs. Maar de 
uitvoering ervan door de politiek gaat vaak maar langzaam. Veel bedrijven, vooral de 
middelgrote, zijn al veel verder vooruit." In 2017 reikt B.A.U.M drie prijzen uit in de categorie 
'Midden- en kleinbedrijf'. Voor deze drie onderscheiden bedrijven staat de bescherming van 
het klimaat net zo centraal als voor het Klimahaus® Bremerhaven, dat is beloond in de 
categorie 'Instellingen'. 
 
Dr. Rolf Hollander, voorzitter van het bestuur van de stichting Neumüller CEWE Color, 
ontvangt de milieuprijs B.A.U.M als afgevaardigde van het bedrijf CEWE Stiftung & Co 
KGaA. In het kader van hun inzet heeft deze aanbieder van fotoreportages een strategie 
ontwikkeld voor de zorg voor het milieu in alle sectoren van de productie, dankzij welke 
meer dan 5% CO2 is bespaard in 2012 en meer dan 60% water in 2006. In 2012 heeft hun 
rekencentrum in Oldenburg de milieucertificering 'Blauer Engel' ontvangen - het is een van 
de eerste 4 bedrijven in heel Duitsland - en in 2015 is het met succes opnieuw 
gecertificeerd. Vanaf 2009 neemt CEWE deel aan het Carbon Disclosure Project, vanaf 
2015 in de rol van Indexleader. 
 
De door B.A.U.M onderscheiden Stefan Voelkel werkt in een heel andere sector. Hij 
beheert het biologische bedrijf dat zijn grootouders hebben opgezet, waar biologisch en 
Demeter gecertificeerde sappen worden geproduceerd. De grondstoffen komen vaak uit de 
streek. Om de transportroutes kort te houden en de uitstoot van CO2 te beperken bevinden 
de meeste leveranciers zich in Europa. Voelkel GmbH heeft vele maatregelen getroffen 
voor een efficiënt energieverbruik, zoals bijvoorbeeld de modernisering van de productie 
van stoom en perslucht, en de invoering van een nieuwe stoombesparende methode voor 
het schoonmaken van de tanks. 
Ook de productie van het verpakkingsmateriaal wordt voortdurend verbeterd. Van 2010 tot 
2014 is het verbruik van stroom per verpakkingseenheid verlaagd met maar liefst 16% en 
het gebruik van gas met meer dan 15%. 
 
Gianni, Antonio en Bandino Lo Franco gaan met Fattoria La Vialla nòg verder. Het 
Toscaanse landgoed van de drie broers is een van de weinige bedrijven die een gesloten 
kringloopsysteem bezitten met complete traceerbaarheid voor een groot aantal 



biologische producten.  
Op weinige uitzonderingen na, vindt de productieketen geheel plaats binnen het bedrijf.  
Vanaf 2008 wordt alle uitstoot van het bedrijf geregistreerd en gedocumenteerd in een 
CO2-balans.  
De ecologische voetafdruk van het bedrijf is sinds 2009 negatief, wat betekent dat 
Fattoria La Vialla in zijn geheel meer CO2 opneemt dan dat wordt uitgestoten.  
Hieraan dragen ook talloze maatregelen op het gebied van besparing van energie en 
bronnen bij, evenals in de logistiek. Vanaf 2014 kan Fattoria La Vialla zich 
'Klimaatneutraal bedrijf' noemen. 
 
In het Klimahaus Bremerhaven 8° oost, zijn de verandering en de bescherming van het 
klimaat de belangrijkste gespreksonderwerpen. Op een speelse en ook duidelijke manier 
onderwijst het huis met futuristische tentoonstellingen op meer dan 11.000 m2 de basis van 
het klimaatsysteem van de aarde, de klimaatveranderingen en de gevolgen voor mens en 
natuur. In een reis over de 8ste lengtegraad oost kunnen de bezoekers van het Klimahaus® 
zelf voelen hoe de mensen in andere klimaatgebieden leven. Voor Arne Dunker, 
bedrijfsvoerder van de bedrijfsstichting van het Klimahaus® en door B.A.U.M in 2017 
onderscheiden in de categorie 'Instellingen', waren een innovatief concept van energie en 
een constructie tegen vervuiling vanaf het begin belangrijk. Daarom veroorzaakt de activiteit 
van het Klimahaus® vrijwel geen extra uitstoot van CO2 ondanks de verschillende 
tentoongestelde technologieën. 
 
De prijsuitreiking vindt 's middags plaats op 17 mei tijdens de jaarlijkse 
conferentie van B.A.U.M in Frankfurt am Mainz (www.baumev.de/jahrestagung).  
 
De Commerzbank AG, waar de jaarlijkse conferentie van B.A.U.M 2017plaatsvindt, 
fungeert als beschermvrouw voor de categorie 'Kleine en middelgrote bedrijven'. 
 
Informatie over alle door B.A.U.M onderscheiden bedrijven vindt u op 
www.baumev.de/preistraeger 
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Over B.A.U.M  
De stichting Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) werd opgericht in 1984 als eerste 
onafhankelijk milieu-initiatief en vandaag de dag is het, met zijn 500 leden, het grootste netwerk van Europa voor de 
duurzame economie. B.A.U.M ondersteunt zijn leden in vraagstukken met betrekking tot milieubescherming door bedrijven 
en in de duurzame economie. Het zwaartepunt ligt op de uitwisseling van ervaringen, gericht op de praktijk en service. 
www.baumev.de 


