
In gesprek met Vogel over de maatre-
gelen die zij neemt. ,,Als ik echt duur-
zaam wil zijn, had ik geen goudsmid 

moeten worden. Ons vak is per definitie niet 
duurzaam door het gebruik van chemicaliën 
om van erts goud te maken.” Ze doet echter 
haar best om zo duurzaam mogelijk te zijn. 
,,Mijn machines, verlichting en beveiliging 
heb ik op verschillende electragroepen gezet. 
Daardoor kan ik ‘s nachts de machines en 
computers van de stroom halen.” 

Wat is de reden dat je maatregelen genomen 
hebt? 
,,Voor mij is het een leefstijl. In mijn bedrijf 
doe ik niets anders dan wat ik thuis doe. Ik 
probeer overal op te letten. Terugverdien-
tijden zijn voor mij niet per sé noodzakelijk 
– zelfs als het me wat zou kosten: duurzaam 
ondernemen en leven is gewoon beter.”
 
Welke maatregelen hebben je genomen?
,,Ik ben begonnen met ledverlichting en heb 
alles vervangen.”
 
Was het lastig het juiste licht te vinden voor de 
etalage en vitrines?
,,Nee, dat was makkelijk. Er is tegenwoordig 
zoveel keus. Ik moest me wel inlezen want 
de lumenwaardes waren nieuw voor mij. 
Maar dat was zo gepiept. En ik koop groene 
windenergie in. Daarna ben ik gaan kijken 
hoe ik de warmte kan behouden in dit pand. 

Ik zit op een hoek en de muren van buiten 
isoleren is een enorme klus. Om zoveel 
mogelijk warmte te behouden heb ik binnen 
voorzetwanden geplaatst. Ik houd nu de kou 
buiten en de warmte binnen. Ook heb ik het 
principe van compartimentering toegepast 
en overal schuifdeuren tussen gezet.”
 
Staat je pandeigenaar open voor pandisolatie?
,,Dat zou zomaar kunnen. Ik heb het hem 
nog niet gevraagd, want ben eerst zelf aan de 
slag gegaan. Dat gesprek is de volgende stap.”
 
Wat doe je nog meer?
,,Mijn juwelendoosjes zijn inmiddels van 
biologisch afbreekbaar kunststof. Daar 
moest ik wel naar zoeken, want ik wilde een 
zwart en chique doosje, passend bij de funky 
uitstraling van onze sieraden. Gelukkig is 
het steeds makkelijker om mooie duurzame 
verpakkingen te vinden. We gebruiken zo 
min mogelijk (gerecycled) papier en hebben 
bijvoorbeeld nauwelijks papieren facturen 
en bonnetjes. We scheiden ons afval en als 
de klant per sé een plastic zakje wil, doneren 
we dit geld aan de Plastic Soup Foundati-
on. We lunchen op kantoor en besparen en 
hergebruiken alles wat mogelijk is, zoals: zo 
min mogelijk wegwerpdoekjes en schoon-
maakproducten, salades zelf maken, eigen 
verpakkingen meenemen als we inkopen 
doen en minder vlees. We gebruiken zo min 
mogelijk water en we zijn afgestapt van één 

theezakje per kopje. We zetten gewoon een 
pot thee.”
 
Heeft wetgeving een rol gespeeld om te begin-
nen?
,,Nee, voor verduurzamen heb ik geen wetge-
ving nodig. De belangrijkste wetgeving voor 
mij is dat mijn juwelen gekeurd moeten wor-
den en het juiste gehalte goud/zilver moeten 
bevatten. Ik leer nog elke dag wat wijsheid is, 
maar weet niet beter dan dat ik bewust omga 
met energie en materialen.”
 
Hoe zit het met het gebruik van chemicaliën?
,,Ik probeer op te letten tijdens het hele 
proces van het smelten met smeltpoeder, sol-
deren, afkoken, schoonmaken en beitsen tot 
oppoetsen. Metaal is niet gewillig dus je hebt 
hoe dan ook chemicaliën nodig om ze te be-
werken. Langzamerhand kan ik duurzamere 
varianten kopen.” Vogel lacht. ,,Ik maak nu 
bijvoorbeeld mijn handen schoon met koffie-
dik en handzeep in plaats van de agressieve-
re garagezeep. Koffiedik blijkt uitstekend te 
werken. We minimaliseren de hoeveelheid 
afkookmiddel (een agressief zuur, red.) door 
het zo lang mogelijk te gebruiken. We voeren 
alles in glazen flessen af naar de milieustraat 
en spoelen niets door de WC en gootsteen 
wat helaas nog wel gebeurt in onze branche.”
 
Waar liep je tegenaan?
,,Het lastige is dat onze branche niet duur-
zaam is. Dan had ik echt een ander vak 
moeten kiezen. Je kunt als edelsmid wel 
sturen op je inkoop. Maar neem nu de zoge-
heten ‘Lab-Grown’ diamanten, gemaakt van 
exact dezelfde grondstoffen. Het zijn echte 
diamanten. Alleen, ze worden in een lab 
gemaakt en niet in de natuur gevonden: ‘not 
done’ in onze branche. Ik volg de ontwikke-
lingen op de voet en dan kan dit erbij horen. 
Maar dan hebben we een consument nodig 
die zelf duurzame sieraden wil. Hier kunnen 
we gezamenlijk én letterlijk nog een wereld 
winnen. Maar eerst goed onderzoeken of het 
echt wel zoveel duurzamer is dan natuurlijke 
diamant.”
 
Wat levert het jou op als bedrijf?
,,Financieel niet eens zoveel. Duurzaam on-
dernemen levert mij gewoon een goed gevoel 
op en daar ga ik voor. Ik probeer wel mijn 
medewerkers ervan bewust te maken. Het is 
voor mij een manier van leven.”
 
Wat ben je nog meer van plan?
,,In gesprek gaan met de pandeigenaar over 
warmtewinning. Oh, en binnenkort een 
lichtsensor in de WC hangen. Dan hoef ik 
niemand te vragen het licht uit te doen.”
 
Heb je advies voor winkeliers die nog moeten 
beginnen?
,,Alles is even belangrijk. De houding ‘wat 
maakt het nu uit wat ik doe’ mogen we 
allemaal loslaten. Alles wat jij en ik doen 
betekent namelijk dat we samen een verschil 
maken, dus begin gewoon. Laat bijvoorbeeld 
de kraan niet langer lopen dan nodig, kies 
bewust hoe je omgaat met chemicaliën, 
schoonmaakmiddelen gebruikt, verpakkin-
gen en plastic. Als je moet kiezen is het is 
helemaal niet erg om te beginnen met dat 
wat meteen geld oplevert zoals ledverlich-
ting. ‘Duurzaam’ zou een normale levensstijl 
mogen zijn.”
 
Wie ook de genomen maatregelen wil delen, 
kan mailen naar duurzaam@pobbaarn.nl. 
Kijk voor meer voorbeelden op http://www.
pobbaarn.nl/duurzaam. Binnen het Baarns 
Klimaat Akkoord ondersteunt Madeleine 
Boerma ondernemers en instellingen die 
willen verduurzamen.

Baarnse onderne-
mers verduurzamen

Diverse maatregelen zijn mogelijk

 p Charlotte Vogel voor de winkel in de Laanstraat waar ze al verschillende maatregelen heeft genomen om duurzamer te ondernemen. 

Baarnse ondernemers 
ondernemen acties om 
hun pand te 
verduurzamen. Zoals 
goudsmid Charlotte 
Vogel, eigenaar van The 
Gold Xperience in de 
Laanstraat. 
Duurzaamheid zit in 
haar DNA. Duurzaam is 
voor haar een leefstijl. 
,,Ik probeer overal op te 
letten”, aldus Vogel.

Madeleine Boerma
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