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Detremmerie x vtwonen collectie bij Plieger

In perfect shape en gemaakt van de mooiste materi-
alen: met trots presenteert Plieger een gloednieuwe 
badkamercollectie van Detremmerie in samenwer-

king met vtwonen. Deze badmeubel formule is ver-
krijgbaar in alle 20 showroom vestigingen van Plieger.

kraan als de opstaande kraan 
uit de Plieger Roma serie en 
de wandkraan uit de Plieger 
Napoli serie komen helemaal 
tot hun recht in deze collectie. 
Ze zijn exclusief verkrijgbaar 
bij Plieger in de combina-
tie met het badmeubel. De 
Plieger Roma serie kent maar 
liefst 10 verschillende kleu-
ren. Het leuke van de Plieger 
Roma kraan is, dat de kraan-

hendel en de kraan los van 
elkaar te kiezen zijn in een 
kleur. Je kunt op deze manier 
veel kleurcombinaties maken 

Detremmerie x vtwonen 
zullen in samenwerking met 
Plieger, vier maal een nieuw 
design toevoegen aan deze 
collectie. Maak een afspraak 
met een Plieger showroom 
om de collectie van Detrem-
merie x vtwonen met eigen 
ogen te bekijken.

Van wastafel tot ladekast, 
van bad tot spiegel: alles is 
gemaakt met oog voor detail, 
van topkwaliteit én in allerlei 
kleuropties. De onderkas-
ten en afdekbladen bestaan 
bijvoorbeeld uit mat gelakt 
kunststof. Dit materiaal is niet 
alleen stijlvol, maar ook prak-
tisch en stevig. Alle wastafels 
en waskommen uit deze col-
lectie zijn verkrijgbaar in twee 
materialen: met een stoere 
top solid matte afdeklaag en 
in tijdloos marmer. Gemaakt 
uit één stuk, dus helemaal 
naadloos. Zowel de wand-

2 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL

Inbraken tijdens 
de donkere dagen 

Nu het aantal licht-
uren in een dag 
daalt en het buiten 

kouder wordt, neemt het 
aantal inbraken toe. Met 
een paar preventieve 
maatregelen maak je het 
binnendringers lastiger 
en breng je de feestda-
gen zorgeloos door.
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PRETTIGE FEESTDAGEN: VEILIG GEVOEL

Doe de voordeur 
goed op slot, óók 
als je eventjes 
de deur uit gaat.

geslagen, kan de politie op 
tijd ter plaatse zijn om de 
inbreker staande te houden. 

Jaarlijks is er van november 
tot en met februari een piek 
in het landelijke inbraakcijfer 
(bron: Politiekeurmerk). De 
donkerte van de wintermaan-
den zorgt ervoor dat inbre-
kers onder beschutting van 
de duisternis makkelijker hun 
slag kunnen slaan.

Tijdrekken
Elke dag worden er in Ne-
derland rond de 136 inbra-
ken gepleegd (bron: NIPW). 
Tijdens winterse feestdagen 
zoals Kerst en Oud & Nieuw 
loopt dit cijfer verder op. Het 
tre�en van voorzorgsmaatre-
gelen kan daarom absoluut 
geen kwaad. Met een aantal 
stappen maak jij je huis beter 
bestand tegen inbrekers en 
voel je je veiliger. Het eerste 
advies is heel eenvoudig: 
trek niet simpelweg de deur 
achter je dicht, maar doe 
deze goed op slot – ook als 
je eventjes de deur uit gaat 
voor een boodschap of om de 
hond uit te laten. Het over-

Gemiddeld trekt een inbreker 
er niet meer dan drie mi-
nuten voor uit om een huis 
binnen te raken. Door je huis 
goed vergrendeld achter te 
laten rek je tijd, en tijd bete-
kent in dit geval veiligheid. 

Zonder buit ervandoor
Als een inbreker er dan 
toch in is geslaagd het huis 
binnen te komen, is het van 
belang dat jouw meest waar-
devolle spullen niet worden 
meegenomen. Leg dingen 
die kostbaar zijn daarom 
als dat mogelijk is uit het 
zicht en berg ze goed op. Of 
bewaar waardevolle spullen 
en spullen met emotionele 
waarde in een gehuurde kluis. 
Schroom vooral niet om 112 
te bellen wanneer zich bij jou 
of je buren een verdachte si-

grote deel van alle inbraken 
wordt gepleegd door ‘gele-
genheidsplegers’ (bron: CCV). 
Dit type inbreker ziet zijn 
kans schoon omdat de gele-
genheid zich voordoet. Laat 
daarom zo min mogelijk aan 
het toeval over. Vergeet niet 
om ramen dicht te doen en 
laat de achterdeur niet open-
staan wanneer je het huis 
verlaat. Over het algemeen 
is het zo dat hoe langer een 
inbreker erover doet een 
huis binnen te komen, des te 
waarschijnlijker het is dat hij 
of zij het proberen opgeeft. 

tuatie voordoet. Dat het een 
inbreker is gelukt jouw huis 
binnen te komen, betekent 
nog niet dat deze er ook met 
de buit vandoor kan gaan. Als 
er snel genoeg alarm wordt 

IN SAMENWERKING MET PLIEGER

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Je badkamer is een 
vak. Ons vak.

Meer informatie?
Scan de QR code

waardoor je de badkamer-
collectie van Detremmerie x 
vtwonen nét dat beetje extra 
kunt geven.

EXPERT
ILJA FLOHR, 
ALGEMEEN DIRECTEUR 
DE NEDERLANDSE KLUIS

Waarom een kluis?
“Iedereen heeft 
waardevolle spullen, alleen 
realiseren veel mensen 
zich dat niet. Veel spullen 
hebben geen fi nanciële 
waarde, maar vooral een 
emotionele, historische 
waarde. Spullen waar 
je veel aan hecht of die 
generaties lang in de 
familie zijn. Die wil je niet 
verliezen. In huis bewaren 
is riskant. De meeste 
verstopplekken zijn ook 
bekend bij inbrekers.”

Is een kluis niet vooral 
iets voor rijke mensen?
“De perceptie is dat je veel 
geld moet hebben en rijk 
moet zijn. En dat een kluis 
duur is, want voor rijke 
mensen. Dat is niet waar. 
Je huurt bij ons een kluis 
vanaf 10 euro per maand. 
Het is niet alleen een 
veilige plek voor sieraden, 
maar bijvoorbeeld ook voor 
documenten, usb-sticks 
of dierbare foto’s. Vaak 

realiseer je je pas dat hoe 
waardevol iets is als het 
is gestolen of verloren is 
gegaan bij een brand.”

Waarom bij De 
Nederlandse Kluis?
“Wij zijn volledig gefocust 
op het aanbieden 
van bankkluizen. De 
Nederlandse Kluis is 
uitgegroeid tot een 
autoriteit rond het 
opbergen van waardevolle 
spullen. Onze beveiliging 
is van het allerhoogste 
niveau. Fysiek, met 
muren van minimaal 
een meter dik en stalen 
deuren, tot de beste 
beveiligingstechnologie. 
Onze meldkamer is 
direct verbonden met de 
meldkamer van de Politie. 
We hebben 40 vestigingen 
en ruim 75.000 klanten, die 
ons waarderen met een 
9,3. Banken zijn gestopt 
met verhuur van kluizen 
en andere partijen hebben 
vaak maar één vestiging.”



Je waardevolle spullen zijn veiliger in een kluis

Niet alleen een 
mooi sieraad of 
kostbaar horloge, 

maar alle spullen met 
een grote persoonlijke 
waarde verdienen een 
veilige plek. Meestal is 
dat niet in huis, weten 
Victor en Gultekin. 
Beiden huren een kluis 
bij De Nederlandse 
Kluis. De een voor 
zijn handelsvoorraad 
horloges, de ander voor 
zijn bruidsschat en de 
back-up van zijn werk 
als documentaire- en 
videomaker.

“Als je kijkt wat het huren van een kluis slechts 
kost, kun je je daar niet tegenop verzekeren.”

“Herinneringen 
kun je niet 
vervangen.”

Victor* heeft van zijn hobby 
zijn beroep gemaakt. “Ik 
ben in 2015 voor mezelf 
begonnen. Ik heb m’n baan in 
de financiële dienstverlening 
opgezegd en ben horloges 
gaan verkopen via ten2two.
nl. Die verzamel ik al vanaf 
m’n jeugd. Ik ben een 
horlogeliefhebber en verkoop 
toevallig horloges. Het is net 
alsof ik geen werk heb. Ik 
ben de hele dag alleen maar 
met mijn hobby bezig, leuker 
kan bijna niet,” vertelt hij 
met een lach. Hij bewaarde 
de horloges in een kluis bij 
de ING, maar de bank stopte 
met de dienstverlening. 
Bij de zoektocht naar een 
alternatief kwam hij bij De 
Nederlandse Kluis uit, die 
toevallig ook nog eens om 
de hoek zat. “Mijn handel is 
soms ‘last minute’, omdat 
een klant in de buurt is. 
Dan moet je binnen een uur 

alles bij elkaar hebben. Bij 
de bank lukte dat niet. Daar 
moest je elke keer wachten 
tot een medewerker vrij 
was en geen andere klant 
in de kluis was. Hier heb 
je een medewerker tot je 
beschikking die je snel kan 
helpen.” Hij zweert bij de 
huur van een kluis. “Ik wil 
niks in huis hebben. M’n 
handelsvoorraad heeft een 
behoorlijke waarde. Die 
wil ik ook niet in een kluis 
in huis. Dat geeft je een 
valse veiligheid. Want reken 
maar dat je die kluis opent 
als iemand voor de deur 
staat die je bedreigt. Bij De 
Nederlandse Kluis zijn de 
horloges zwaar beveiligd.” 
Een extra voordeel: “Als 
je kijkt wat het huren van 
een kluis slechts kost, kun 
je je daar niet tegenop 
verzekeren. In vergelijking 
met de premie van een 

gezien. Er wordt gesproken, 
gegeten en gedanst.” Zelf 
heeft hij een prachtig 
huwelijk gehad. “Topavond! 
We hebben inmiddels drie 
zonen samen.” Cadeautjes 
spelen een speciale rol in de 
ceremonie. “De moraal is dat 
ouders, vrienden en familie 
zorgen dat het bruidspaar 
zonder financiële zorgen 
aan het huwelijk begint en 
het feest kan betalen. Je 
krijgt een zetje in de rug.” 
Het bruidspaar krijgt niet 
alleen geld, maar ook goud 
en sieraden. “Goud is echt 
een investering. Sinds de 
mensheid bestaat en handel 
wordt gedreven, is goud 
belangrijk.” Vaak zijn het 
waardevolle familiestukken 
die worden geschonken. 
“Mijn vrouw heeft een paar 
armbanden van haar oma 
gekregen die zij in haar 
jonge jaren had ontvangen. 

Ik heb zelf een zakhorloge 
van mijn opa gekregen. Die 
had hij in zijn jonge jaren 
gekocht. Dat wil ik nooit 
verkopen om te kunnen 
overleven. Uiteindelijk krijgt 
een van mijn jongens dat 
horloge als hij gaat trouwen 
als herinnering. Ik vind het 
prachtig dat die spullen 
worden overgegeven. Het zijn 
onbetaalbare erfstukken.”

Veilige haven
Gultekin bewaart de spullen 
van de bruidsschat bij De 
Nederlandse Kluis. “Je zou 
willen dat je huis je veilige 
haven is, maar iedereen 
kent in zijn omgeving wel 
verhalen over een inbraak 
of poging tot. De klap zou 
dubbel zo hard zijn als je 
goud en sieraden worden 
gestolen. Die moet je niet 
thuis bewaren.” Zo’n vijf jaar 
geleden is Gultekin zijn harde 
schijf kwijtgeraakt. Sindsdien 
bewaart hij zijn harde schijf 
in de kluis. “Herinneringen 
kun je niet vervangen. Ik 
adviseer klanten altijd om er 
een back-up van te maken 
en die te bewaren bij De 
Nederlandse Kluis, want 
over 30 jaar wil je nog bij 
de beelden van de bruiloft 
kunnen. Persoonlijk vind ik 
dat kostbaarder dan een 
armband.”

Een kluis huren kan al vanaf 
€ 9,95 per maand.
*) De namen zijn op verzoek 
aangepast
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IN SAMENWERKING MET DE NEDERLANDSE KLUIS

inboedelverzekering voor 
mijn handel ben ik veel 
goedkoper uit.”

Waardevolle herinneringen
Een Turks trouwfeest is 
cultureel erfgoed, met 
alle tradities eromheen. 
“Trouwen is heilig in de 
islam,” vertelt Gultekin. 
“Turkse, Marokkaanse en 
Surinaamse huwelijksfeesten 
zijn groot. Zeker als je 
het vergelijkt met een 
Nederlandse bruiloft. Je 
moet er niet van opkijken 
dat er 1000 man naar binnen 
lopen. Het zijn families 
die bij elkaar komen. Het 
is een reünie van mensen 
die je soms lang niet hebt 

Huur vandaag nog een bankkluis. Maak een afspraak en bel 088-744 5555 of kijk op www.denederlandsekluis.nl»
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PRETTIGE FEESTDAGEN: DUURZAAM LEVEN

In november presen-
teerde de Europese 
Commissie plannen 

om de hoeveelheid ver-
pakkingsafval te ver-
minderen. Verpakkingen 
moeten hervulbaar en 
herbruikbaar zijn. Is dat 
niet mogelijk, dan moet 
de verpakking afbreek-
baar of recyclebaar zijn.

Op weg naar minder, 
duurzamer en a� reekbaar 
verpakkingsafval

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Een van de doelstellingen 
van een verpakking is om te 
zorgen dat het product veilig 
en van goede kwaliteit zijn 
weg naar de consument vindt. 
Voor verpakkingen gelden 
strenge eisen qua houdbaar-
heid, veiligheid en hygiëne. 
Vanuit de regelgeving moet 
een verpakking aan allerlei 
normen voldoen.

Lang houdbaar
Voedselverspilling en het 
verminderen van de hoeveel-
heid verpakkingsafval staan 
soms op gespannen voet. 
Voorkomen dat etenswaren 
in de afvalbak verdwijnen 
is de belangrijkste rol van 
verpakkingsmateriaal. Dat is 
ook de reden waarom voor 
lang houdbare producten 
hogere eisen worden gesteld. 
Verpakkingsafval is schade-
lijk, maar de milieu-impact 
van voedselverspilling is vele 
malen groter dan die van een 
verpakking.
Nu is nog een groot deel 
(65%) van de supermarktver-

min mogelijk additieven, zoals 
inkt en lijm.

Composteerbaar
De plannen van de Europese 
Commissie zijn op veel punten 
heel concreet. Zo moeten 
fruitstickers afbreekbaar zijn 
en mogen de bezorgdozen 
van internetaankopen nog 
maar 40 procent loze ruimte 
bevatten. Ko�ecupjes moeten 
composteerbaar zijn. Kleine 
shampooflesjes in het hotel 
zijn binnenkort verleden tijd. 
De plannen dwingen produ-
centen om van tevoren na te 
denken om een goed recycle-
bare verpakking te maken. Het 
kan net het zetje in de rug zijn 
om te verduurzamen. Nu is re-
cyclebaar plastic nog duurder 
dan nieuw plastic. Iedereen 
kan een steentje bijdragen om 
de doelen te halen. Herge-
bruik en recycling begint met 

pakkingen beperkt of niet 
goed te recyclen. Papier en 
karton vormt qua volume de 
grootste verpakkingsstroom. 
Kunststof is de belangrijkste 
uitdaging. Soms is de plas-
ticverpakking beperkt recy-
clebaar, door te veel achter-
blijvende voedselresten of 
etiketten die de sortering van 
het verpakkingsafval versto-
ren. Hierdoor eindigt deze 
als grondstof voor minder 
waardevolle recyclestromen, 
zoals voor bankjes, paaltjes 
en pallets. Om de druk op de 
sortering en recycling te voor-
komen, werken verpakkings-
producenten en de levensmid-
delenindustrie hard om al aan 
de voorkant, bij het design 
van de verpakkingen, de juiste 
keuzes te maken. Bijvoorbeeld 
door het gebruik van monoma-
teriaal (geen mix van plastics 
en andere materialen ) en zo 

EXPERT

FRANK VANDEWAL, 
SUSTAINABILITY 
DIRECTOR TETRA PAK

Waarom bestaat 
een drankkarton uit 
verschillende materialen?
“Verpakkingen hebben 
bepaalde functies, waarvan 
één het tegengaan 
van voedselverspilling 
is. De basis van onze 
drinkverpakkingen bestaat 
uit karton. Zowel aan de 
binnen- als de buitenkant 
zit een fi jn laagje plastic. 
Afhankelijk van de functie 
van de verpakking zit 
er ook nog een dun 
laagje aluminium aan de 
binnenkant. Voor producten 
in het koelvak, met een 
beperkte houdbaarheid 
van enkele weken, is zo’n 
aluminiumlaagje niet 
nodig. Voor lang houdbare 
producten in het schap 
is dat wel nodig om de 
levensduur en de kwaliteit 
van het product te kunnen 
waarborgen. Die producten 
hebben een houdbaarheid 
tot 12 maanden en zelfs 
meer.”

Hoe wil Tetra Pak 
verduurzamen?
“Het is onze visie en doel 
om in de toekomst steeds 

meer en maximaal te 
werken met hernieuwbare 
materialen, dan wel met 
gerecyclede materialen. 
Op die manier hopen we 
volledig onafhankelijk 
te worden van fossiele 
grondsto� en. We zijn 
ervan overtuigd dat 
een circulair concept 
verder gaat dan een 
recyclebare verpakking. 
We moeten echt kijken 
welke grondsto� en 
worden gebruikt binnen 
de keten. Hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat 
die grondsto� en kunnen 
bijdragen aan een zo 
laag mogelijke impact 
op het klimaat? Voor de 
plastics gebruiken we 
steeds meer alternatieven 
van plantaardige 
oorsprong die volledig 
compatibel blijven met 
de recycling. Qua ontwerp 
proberen we het plastic 
en aluminium aan de 
binnenkant te vervangen 
door een monomateriaal. 
Dat vereenvoudigt de 
recycling en brengt de 
CO2-footprint verder naar 
beneden.”

Op zoek naar een plezierige date-ervaring of wil jij nieuwe mensen ontmoeten? Kijk op www.ourtime.nl of download de app.»

IN SAMENWERKING MET OURTIME

Daten na je 50ste is leuk dankzij Ourtime

Psycholoog, seksuoloog 
en relatie-expert Irma 
van Steijn ziet veel 

50-plussers gelukkiger wor-
den als ze weer gaan daten. 
Vaak is het een drempel om 
een profi el aan te maken op 
een datingplatform, is haar 
ervaring. Zij stimuleert om 
het toch te doen: “Stel je 
open en neem de sprong in 
het diepe.” 

Cabo nam idempor 
ehenimus ut earuptam 
fugit pratur, omnis 
exerrum que pero

Dat is een groot voordeel.” De 
50-plus-single is comfortabel 
om single te zijn. Ze hebben 
meer vrije tijd en zijn duidelijk 
over wat ze willen en vooral 
wat ze niet meer willen. 

Dezelfde interesses
50+ datingservice Ourtime 
richt zich op de 50-plusser 
die midden in het leven staat, 
volop geniet, jong van geest 
is, er graag op uit gaat en op 
zoek is naar een maatje of 
levenspartner. Plezier en een 
goede dating ervaring, dat is 
waar het om draait. Daarom 
worden alle gebruikers van 
Ourtime gevraagd verantwoor-
delijkheid te nemen voor hun 
gedrag op het platform en de 

mens te worden. Ourtime ver-
gemakkelijkt het om anderen 
met dezelfde levensinstelling 
en interesses te ontmoeten. 
Ook als je tevreden bent met 
je leven als single is het leuk 
om via een datingsite iemand 
te vinden om leuke activi-

teiten te ondernemen.” Irma 
adviseert om een zo uitge-
breid mogelijk profiel op te 
stellen. Een vollediger profiel 
dient om andere gebruikers 
gerust te stellen en wekt ook 
meer interesse bij de singles. 
Het vertaalt zich weer in een 
grotere kans dat een ander 
contact zoekt. “Daarmee 
wordt de kans groter dat je 
iemand vindt die echt bij je 
past.  Je bent na je 50ste en 
perfect in staat om samen te 
genieten van het beste van 
het leven.”

manier waarop ze met andere 
leden communiceren. Via de 
datingsite wordt je zoekge-
bied veel groter. “Menselijke 
relaties zijn enorm voedend. 
Bedenk hoe leuk het is om er 
samen opuit te trekken. Een 
maatje helpt om een gelukkig 

Gevraagd naar de verschil-
len met jongere mensen op 
datingpad, antwoordt Irma. 
“Je weet beter wat je zoekt en 
leuk vindt. De persoonlijkheid 
is meer uitgekristalliseerd. 

gescheiden inzameling. Ook 
hier is nog winst te halen, 
blijkt uit cijfers van Milieu-
Centraal. Bijna de helft van de 
drinkkartonnen verdwijnt nog 
in het restafval. Van plastic 
verpakkingen is dit 25 pro-
cent. Die hoeveelheid moet 

omlaag. Betere communicatie 
naar de burger wat er met de 
materialen gebeurt, helpt om 
het belang te laten zien van 
gescheiden afvalstromen.
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IN SAMENWERKING MET AECTUAL EN TETRA PAK

Aectual is een Am-
sterdams design 
platform dat circu-

laire interieurproducten 
levert aan grote klanten 
wereldwijd, gemaakt 
door XL 3D-printtechnolo-
gie. Ze produceren alleen 
op aanvraag en gebruiken 
in de productie gerecy-
clede materialen. Tetra 
Pak is wereldwijd actief 
op het gebied van ver-
pakkingsoplossingen en 
voedselverwerking. Het 
van oorsprong Zweedse 
bedrijf is het best bekend 
om zijn kartonnen drank-
verpakkingen. De twee 
gingen een bijzondere 
samenwerking aan. 

Pak ingericht met producten 
uit de collectie. Via de 
website van Aectual kunnen 
producten - zoals de poef 
- direct worden gekocht. 
Grotere interieursystemen 
kunnen op maat worden 
besteld. 
Heinsman: “We werken nauw 
samen met bedrijven als 
Tetra Pak om recycling te 
bevorderen en zo kringlopen 
te kunnen sluiten. Al onze 
producten zijn volledig 
recyclebaar – klanten kunnen 
producten retourneren en 
dan gebruiken wij ze opnieuw 
in onze productie, zonder 
restmateriaal te creëren. De 
ontwerpen gemaakt van de 
PolyAl mix zijn tot wel tien 
keer te recyclen zonder dat 
de kwaliteit afneemt. Dit 
maakt het een zeer duurzaam 
3D-printmateriaal.” 

Met samenwerkingen als 
deze hoopt Tetra Pak bij te 
dragen aan duurzame en 
innovatieve oplossingen voor 
gerecyclede grondsto�en 
afkomstig van kartonnen 
drankverpakkingen. Onderdeel 
om recycling makkelijker 
te maken, is het weglaten 
van het aluminiumlaagje 
in de verpakkingen. Op dit 
moment wordt er een proef 
gedaan in de Europese markt 
om een laagje op basis van 
papiervezels te testen. Het 
lijkt veelbelovend en zorgt 
voor een aanzienlijke CO2-
reductie.

Friend: “Voor niet-gekoelde 
dranken is nu nog een 
laagje aluminium nodig, 
maar het is een kwestie 
van tijd voordat er daarvoor 
een variant beschikbaar is 
met een lagere CO2-impact. 
Zolang we met onze partners 
blijven onderzoeken en 
innoveren komt ons ideaal 
– drankenkartons volledig 
gemaakt van plantaardige of 
gerecyclede grondsto�en – 
steeds dichterbij.”

Roderick Friend, General 
Manager Tetra Pak Nederland: 
“Veel mensen kennen de 
merknaam Tetra Pak niet, 
terwijl de gemiddelde 
consument op bijna elk 
moment wel een verpakking 
van ons in de koelkast heeft 
staan. In 2021 verkochten 
we wereldwijd meer dan 
192 miljard verpakkingen. 
We zijn ons bewust van 
de – potentiele – impact die 
een bedrijf van onze grootte 
heeft op zijn omgeving. 
Vandaar dat we continu op 
zoek zijn naar innovatieve 
manieren om onze footprint 
te verminderen. We streven 
ernaar om in 2030 CO2-
neutraal te zijn in onze eigen 
operationele activiteiten en 
in 2050 over de hele keten, 
inclusief klanten, leveranciers 
en andere stakeholders.”
Om deze reden zet Tetra 
Pak zich niet alleen in om 
zo duurzaam mogelijke 
verpakkingsmaterialen te 
ontwikkelen, maar ook voor 
de verregaande recycling 
van die materialen. Het 
is recycling waar de twee 
bedrijven elkaar vinden. 

Het recyclen van een 
kartonnen drankverpakking 
gebeurt in verschillende 
stappen. De verpakkingen van 
Tetra Pak zijn grotendeels 
gemaakt van karton en 
hebben aan de binnen- en 
buitenkant een heel dun 
laagje plastic om het karton 
te beschermen. Vaak hebben 
de verpakkingen een plastic 
dop, maar inmiddels kunnen 
fabrikanten ook kiezen voor 
een plantaardige variant 
op basis van rietsuiker. 
Aan de verpakkingen van 
lang houdbare producten 
wordt een laagje aluminium 
toegevoegd als bescherming 
tegen licht en lucht. Zo zit er 
in de verpakkingen van niet-

gekoelde dranken altijd een 
laagje aluminium om ervoor 
te zorgen dat het product 
langer houdbaar blijft.

Om de verpakkingen te 
recyclen, wordt het karton in 
een ‘wasmachine’ losgeweekt 

van de beschermingslaagjes 
en doppen en daarvan 
gescheiden. Van het karton 
uit Nederland worden 
voornamelijk nieuwe 
kartonnen dozen gemaakt. 
Wat dan overblijft is een 
mix van de doppen en 
beschermingslaagjes. Die 
mix wordt ook wel PolyAl 
genoemd. Na recycling 
van deze PolyAl mix 
gebruikt Aectual het in 
haar interieurproducten als 
grondstof.

Hedwig Heinsman, 
medeoprichter en Creative 
Director van Aectual, 
benadrukt de kwaliteit van 
het gerecyclede materiaal 
als grondstof voor hun 
3D-printers: “PolyAl is een 
bijzonder materiaal om 
mee te werken. Het voelt 
een beetje als klei en heeft 
een mooie finish. De kleine 
stukjes aluminium geven het 
materiaal diepte en zorgen 
ervoor dat de kleur goed in 
de mix wordt opgenomen.”      
Tijdens de Milan Design Week 
werd deze zomer de Aectual 
x Tetra Pak conceptcollectie 
gepresenteerd en sindsdien 
worden wereldwijd de 
nieuwe kantoren van Tetra 

Van melkpak tot designpoef
Aectual en Tetra Pak: een opvallende 
samenwerking in de designwereld 

Voor meer informatie:
www.tetrapak.nl

Voor meer informatie over 
deze samenwerking, scan 
de QRcode.
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PRETTIGE FEESTDAGEN: HYBRIDE WERKEN

De techniek om op 
afstand gezamen-
lijk aan een project 

te werken en online te 
vergaderen is er al lan-
ger. Door de coronapan-
demie hebben organisa-
ties de technologie nu 
ook massaal omarmd en 
de voordelen van hy-
bride werken – een mix 
van thuis en op kantoor 
werken – ontdekt. 

Veel werknemers 
willen niet anders 
meer, blijkt uit 
onderzoek.

Door de snelle 
digitalisering is 
hybride werken 
technologisch 
uitstekend mogelijk.

Technologie maakt hybride werken eenvoudig

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Cijfers van het CBS maken 
onomstotelijk duidelijk dat 
thuiswerken in de loop der 
tijd populairder is gewor-
den. Inmiddels werken ruim 
vier op de tien werknemers 
deels thuis, een trend die in 
coronatijd is versterkt. Veel 
werknemers willen niet anders 
meer, blijkt uit onderzoek van 
Nationale Vacaturebank en 
Intermediair.

Het hybride werken
Het hybride werken biedt vele 
voordelen, voor werknemer 
en werkgever. Als werknemer 
word je niet afgeleid door de 
drukte van de kantoorom-
geving, waardoor je je maxi-
maal kunt concentreren en 
je productiviteit (en daarmee 
de bedrijfsomzet) stijgt. Het 
verbetert de werk-privébalans, 
waardoor het ziekteverzuim 

al langer beschikbaar.
Hierdoor kun je e�ciënt 
overleggen met collega’s of als 
team op afstand met elkaar 
samenwerken. Door de voort-
schrijdende digitalisering is 
hybride werken technologisch 
immers uitstekend mogelijk. 
De hoeveelheid online tools, 
applicaties en software is 
vrijwel onuitputtelijk. Microsoft 
Teams, WebEx, Zoom en Goog-
le Meet zijn niet meer weg te 
denken online vergader- en 
samenwerktechnologieën. 
Chatten, mailen, videobellen, 
online conferencen, van alles 
is mogelijk. Softwareontwik-
kelaars spelen in op de trend 
met steeds weer slimmere de-

daalt. Bovendien heb je geen 
reistijd, waardoor je minder 
filestress ervaart en een bijdra-
ge levert aan de CO2-reductie. 
Kantoren worden steeds meer 
aan de nieuwe situatie aange-
past en ingericht op laagdrem-
pelige sociale interactie: huis-
kamerachtige, o�ine plekken 
waar je elkaar kunt ontmoeten 
en met elkaar kunt overleggen. 
Tegelijkertijd worden er meer 
en meer stilteruimtes gecre-
eerd, waar werknemers zich 
kunnen afzonderen om gecon-
centreerd te kunnen werken.

Op afstand werken
De technologische mogelijkhe-
den om hybride te werken zijn 

vices en diensten die speciaal 
zijn ontwikkeld voor het hybri-
de werken. Het aantal pro-
ducten, platforms en services 
om hybride te kunnen werken, 
neemt bijna dagelijks toe.

Blijvertje
Het is dan ook niet voor 
niets dat in een onderzoek 
van de KvK bijna drie op de 
tien ondernemers aangaven 
blijvend in te zetten op hybride 

werken. Dit is overigens niet 
alleen in Nederland het geval. 
Zo liet oud-Twitter-baas Jack 
Dorsey al eens weten dat de 
Twitter-werknemers ‘forever’ 
kunnen thuiswerken. Hybride 
werken is dus een blijvertje. 
Vanwege de talloze voordelen 
die het werknemer én werkge-
ver biedt, maar zeker ook van-
wege de vele ondersteunende 
technologieën en services 
(zoals device-as-a-service), die 
organisaties in staat stellen 
om slim te werken. Hybride 
werken is kortom here to stay.
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IN SAMENWERKING MET TEAMLEADER

» Meer doen met minder gedoe. Probeer Teamleader 14 dagen gratis uit: www.teamleader.nl 

Meer business, 
minder gedoe 
Als ondernemer wil je met je 
corebusiness bezig zijn. De 
MKB-software van Teamleader 
helpt je om het proces rond 
verkoop, projectmanagement 
en facturatie verbeteren - dat 
scheelt veel tijd. 

Scan en kijk hoe klanten 
Teamleader ervaren.

Met Teamleader 
stroomlijn je de 
processen en houd je 
grip op de deadlines. 

Stefanie Adams is coördinator 
van het Customer Success 
Team. Gevraagd naar een 
definitie van een goede 
‘onboarding’ maakt ze een 
uitstap naar de bedrijfscultuur 
binnen Teamleader. “We 
proberen de klanten zo goed 
mogelijk op weg te helpen 
vanaf het moment dat ze voor 
Teamleader kiezen. Ik vergelijk 
ons proces van onboarding 
met de sfeer bij Teamleader, de 
manier waarop we als collega’s 
met elkaar omgaan. Iedereen is 
er voor elkaar. Die lijn trekken 
we door tot bij onze klanten 
zelf.” 

Slimmer werken
“We vinden het belangrijk 
dat je met aandacht kunt 
starten met iets.” Het start 
met een goede briefing over 
de klant. “We verzamelen 

zo veel mogelijk informatie 
over het bedrijf van de klant. 
Wat doen ze? Wat hebben ze 
nodig? Waarom hebben ze 
voor Teamleader gekozen?” 
De Teamleader-tool helpt 
bedrijven slimmer te werken 
en meer gedaan te krijgen met 
minder gedoe. De kracht van 
de work management software 
is in een paar woorden samen 
te vatten: klantenbeheer, 
projectmanagement en 
facturatie vanuit één handige 

tool. Work management is 
erop gericht het geheel van 
de processen - en vooral 
de verkoop, facturatie en 
de organisatie van je werk 
- te verbeteren. Precies de 
processen waar je grip op wilt 
houden met de toenemende 
werkdruk en het hybride 
werken, waarbij een deel van 
de collega’s vanuit huis werkt. 
Met Teamleader houd je als 
bedrijf grip op de deadlines, 
houd je de werkdruk van je 
team in balans en stroomlijn 
je de processen, zodat je 
projecten op tijd en binnen het 
budget oplevert.

Onboarding trajecten
Teamleader vertaalt work 
management heel concreet 
naar alle processen rond 
de verkoop, organiseren en 
factureren van het werk: ‘sell, 
bill, organise’. De klant heeft 
de keuze uit verschillende 
onboarding trajecten. “Het 
meest uitgebreide pakket 
is ‘Done for you’. “Daarbij 
komt een gecertificeerde 
Teamleader-partner helpen 
bij de implementatie van het 
pakket,” vertelt Adams. “We 
proberen zoveel mogelijk in te 
spelen op de behoeftes van de 
klant. Je hebt klanten die vrij 
snel overweg kunnen met de 
tool en weinig ondersteuning 
nodig hebben. Andere klanten 
zijn weer wat minder ‘tech 
savvy’ (IT-onderlegd, red.) 
of hebben een complexere 
manier van werken, wat 
meer begeleiding vraagt.” De 
meest simpele optie is de ‘Do 
it yourself’-traject, waarbij 
de klant gebruikmaakt van 
instructievideo’s en praktische 
artikelen waarin de tool wordt 
toegelicht. De informatie is zo 
laagdrempelig mogelijk. “We 

zijn heel kritisch op elkaar, om 
het zo duidelijk mogelijk te 
maken voor onze klanten. Voor 
ons klinken dingen soms heel 
logisch, omdat je de tool elke 
dag gebruikt.” Na ongeveer 
een maand krijgt de klant een 
follow-up om te informeren 
hoe het gaat. 
Het tweede pakket is het ‘Do 
it with help’-traject, waarbij de 
klant vanaf dag 1 begeleiding 
krijgt bij de onboarding. “Om 
goed te kunnen starten, 
moet alles eerst goed 
worden geïmplementeerd. 
Vandaaruit wordt gekeken 
naar de workflow en specifieke 
manier van werken van de 
klant. Teamleader wordt door 
verschillende types bedrijven 
gebruikt, van een Italiaanse 
olijfproducent tot kleine 
marketingbureaus. Het is heel 
gevarieerd. Elke onboarding is 
weer anders. Je kunt klanten 
hebben uit dezelfde sector, 
die bijna exact hetzelfde type 
bedrijf hebben en toch een 
andere manier van werken. 
Dat maakt het leuk.” De 
work management software 
van Teamleader helpt mkb-
bedrijven hun werkprocessen 
rondom de verkoop, 
werkplanning en facturering 
te stroomlijnen. Zodat op elk 
moment duidelijk is aan welke 
klanten wordt gewerkt, wat 
voor soort opdrachten worden 
uitgevoerd en wat de status 
van de opdrachten is. Een 
belangrijk pluspunt van de 
Teamleader tool is dat je het 
eenvoudig koppelt aan andere 
softwareapps, bijvoorbeeld aan 
je boekhoudprogramma.

Customer Success Team
Na afronding van de 
onboarding komt de klant 
onder de hoede van het 

Customer Success Team. 
“De goede start begint met 
de onboarding, maar we 
proberen die lijn door te zetten. 
Zo zijn de support experts 
beschikbaar voor vragen en 
helpt het CSM-team voor de 
verdere optimalisatie van 
de workflow. Het zit vaak in 
kleine dingen die het verschil 
maken. We hebben dagelijks 
klantencontact. De kennis 
die dat oplevert, geven we 
door aan nieuwe klanten.” 
Als voorbeeld noemt Adams 
een architectenbureau. “Ze 
factureren hun projecten 
altijd in schijven op basis 
van percentages. We hebben 
samen een project template 
opgemaakt waar per fase 
rekening wordt gehouden met 
die percentages. Resultaat? 
Geen manuele berekeningen 
meer.”

Elke ondernemer wil 
met z’n corebusiness 
bezig zijn en zo 

min mogelijk met het 
projectmanagement 
en administratie. De 
work management 
software van Teamleader 
helpt ondernemers 
de werkprocessen 
te structureren en 
projectinformatie centraal 
beschikbaar te maken. 
Het ‘onboarding’-team 
van Teamleader zorgt 
voor een gestroomlijnde 
ingebruikname van de 
workfl owtool.

Meteen aan de slag met Teamleader 
dankzij goede ‘onboarding’

Stefanie Adams, coördinator
Customer Success Team
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De rente op spaar-
geld laat (gelukkig) 
weer een stijgen-

de lijn zien. En de ge-
hate box 3-belasting is 
aangepast, waardoor je 
niet meer voor de fi scus 
spaart. Een spaardoel 
zorgt voor extra moti-
vatie om je geld op de 
spaarrekening te zetten.

Je bent vrij je dromen 
na te jagen door te 
sparen.

IN SAMENWERKING MET BIGBANK

Bij Bigbank spaar je met rentes vanaf 1,1%. Kijk voor de actuele spaarrentes op: www.bigbank.nl»

‘Slapend spaargeld maakt Nederlandse banken lui’

De spaarrentes 
stijgen weer, maar 
Nederlandse ban-

ken blijven achter bij het 
verhogen van de rente-
vergoedingen. Wie actief 
op zoek gaat, ontdekt dat 
het loont om het spaar-
geld elders te stallen.

algemeen trouw aan hun 
bank. Ze komen niet in be-
weging om op zoek te gaan 
naar een hogere rente. Ook 
niet in de periode dat de 
rente nul of negatief was. 
Het is slapend geld. Zolang 
rekeninghouders hun geld 
laten staan, dwing je de 
bank niet om hun renteta-
rieven te verhogen,” vertelt 
Sietse Hermans, hoofd depo-
sito’s bij Bigbank.

Extra hoge rente bij 
deposito’s
De rente van Bigbank is over 
het algemeen fors hoger dan 
de spaartarieven van Neder-
landse banken. Op een flex-
spaarrekening van Bigbank 

kan de spaarrente oplopen 
tot 3,0%, als je je geld voor 
een periode van 10 jaar 
vastzet. Nog hogere rentes 
liggen zelfs in het verschiet. 
“De ECB heeft al een aantal 
keren de rente verhoogd. 
De verwachting is dat de 
rente komend jaar verder 
zal stijgen. Iets waar Big-
bank in mee zal gaan.” Het 
verschil met de spaarrente 
van Nederlandse banken is 
opmerkelijk. Ook hier speelt 
de spaarzaamheid en trouw 
van Nederlandse spaarders 
een rol. “Voor Nederlandse 
banken is ‘vrij opneembaar 
spaargeld’ zo een redelijk 
vast bedrag. Vaak staat het 
geld gewoon tien jaar lang 

onaangeroerd op de flexibele 
spaarrekening. Spaarders zijn 
zich onvoldoende bewust dat 
een veel hogere spaarrente 
kunnen krijgen. Maar daar 
moet je wel actief op zoek 
gaan.” Naast een hogere 
spaarrente is ook de be-
trouwbaarheid van een bank 
belangrijk. “Bigbank is een 
bank met een traditioneel 
bedrijfsmodel met een hoog 
eigen vermogen en laag 
risico. Estland is bovendien 
lid van de Europese Unie en 
de Eurozone. Je spaargeld bij 
Bigbank valt daardoor onder 
het Europese depositogaran-
tiestelsel. Hierdoor is spaar-
geld tot een bedrag van 
€ 100.000 gegarandeerd.”

ontvang je momenteel 1,1% 
rente. Bij depositosparen 

Bigbank is al ruim tien jaar 
in Nederland actief, en altijd 
in de top qua spaarrentes. 
De Nederlandse huisbanken 
– ABN AMRO, ING en Rabo-
bank – zijn meer terughou-
dend als het om rentes op 
spaargeld gaat. “Nederland-
se spaarders zijn over het 

Sparen is weer leuker 
aan het worden

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Sparen wordt makkelijker als 
je een plan hebt. Of een stok 
achter de deur. Budget-
instituut Nibud adviseert om 
minimaal 10 procent van het 
inkomen te sparen. Dat voor-
komt dat je bij onverwachte 
kosten in de problemen komt. 
Geld opzijzetten gaat mak-
kelijker als je maandelijks 
automatisch een bedrag door-
schuift naar je spaarrekening. 
Als dit je lukt, kun je gaan 
sparen voor een doel. Wat zou 
je graag willen? Of wat is be-
langrijk voor jou persoonlijk? 

geval is het interessant om 
een deel van je spaargeld op 
een spaardeposito te zetten. 
Dit houdt in dat je je geld 
voor een bepaalde periode (2 
jaar of langer) vastzet. In ruil 
hiervoor krijg je een hogere 
rente. Omdat je rente-op-ren-
te ontvangt, groeit je spaar-
geld steeds sneller.

Beleggen zwaarder belast
Komend jaar gaat de be-
lastinghe�ng in box 3 op 
de schop. Spaargeld wordt 
minder zwaar belast. Beleg-
gingen worden juist zwaarder 
belast. Het grote verschil is 
dat al je box 3-vermogen op 
een grote hoop werd gegooid. 
Hierdoor werd ook je spaar-
geld belast, terwijl de rente 
0 of zelfs negatief was. Dit 
voelde oneerlijk en de rechter 

Wil je graag een huis kopen, 
dan is het bijvoorbeeld handig 
om tussen de 5 en 10 procent 
van de aankoopsom uit eigen 
middelen te kunnen betalen. 
Een droomreis om met een 
camper door Amerika te rei-
zen wordt werkelijkheid als je 
10.000 euro hebt gespaard. Je 
kunt ook sparen om je (klein)
kinderen te verrassen met 
een schenking of voor een 
vroegpensioen. Het is je eigen 
geld, dus je bent vrij om meer 
dromen tegelijk na te jagen.

Spaardeposito
Doordat het voor banken 
sinds kort geld kost om te 
lenen bij de Europese Centrale 
bank, wordt spaargeld van 
consumenten eindelijk weer 
aantrekkelijk. Waardoor ze 
bereid zijn om te concurreren 
met hogere spaarrente. In het 
buitenland zijn de tarieven 
nog beter. Als je een spaar-
doel hebt met een langere 
horizon hoef je niet aan je 
spaargeld te komen. In dat 

EXPERT

EELCO HABETS, 
ALGEMEEN DIRECTEUR 
VAN RAISIN.NL

Hoe verklaar je de 
gestegen spaarrente?
“Spaarders kregen 
vrijwel gelijk vanaf het 
moment dat de rente 
bij de ECB begin dit jaar 
steeg, meer rente op 
hun vrij opneembaar 
spaartegoed. In het 
begin van het jaar 
was de toprente op 
een vrij opneembare 
spaarrekening zo’n 0,3% 
p.j. Dat is in twaalf 
maanden tijd meer 
dan verdriedubbeld 
naar boven de 1% p.j. 
Het gevolg is dat de 
populariteit van sparen 
alleen maar toeneemt.

En bij spaardeposito’s? 
“De rentes op 
spaardeposito’s zijn ook 
bijna verdriedubbeld. 
Op een deposito met 
bijvoorbeeld een looptijd 
van één jaar kreeg je 
een jaar terug al rond 
de 1,0 procent. Nu ligt 
de hoogste rente daar 
al op 2,68% p.j. bij 
Klarna, de welbekende 
betaaldienstverlener en 

bank uit Zweden. Als je je 
geld langer dan een jaar 
vastzet, lopen de rentes 
zelfs op tot 3,60% per 
jaar.”

Waarom is het nu een 
goed moment je geld 
op een spaardeposito 
te zetten?
“Omdat de rentes bij 
Nederlandse banken op 
zowel vrij opneembaar 
als deposito sparen de 
afgelopen jaren sterk 
zijn gezakt, zijn steeds 
minder mensen gaan 
depositosparen. Waarom 
zou je je flexibiliteit 
opgeven voor een beetje 
extra rente? Door de 
peilsnelle stijging van 
de depositorentes, zie 
je echter veel spaarders 
weer nadenken: ik heb 
al geruime tijd geld op 
de spaarrekening staan 
waar ik niets me doe, 
dan kan ik het ook wel 
een voor een aantal 
maanden of zelfs jaren 
vastzetten tegen een 
veel hogere rente!”

Bigbank is al 
ruim tien jaar in 
Nederland actief.

heeft spaarders in het ge-
lijk gesteld. Met een nieuwe 
(overgangs)regeling komt het 
kabinet spaarders tegemoet. 
Spaargeld wordt komend jaar 
tegen 0,01 procent belast. 
Voor beleggingen geldt een 
percentage van 5,53 procent. 

Een ding blijft min of meer 
hetzelfde: over de eerste 
50.650 euro (fiscale partners: 
101.300 euro) van je vermogen 
betaal je geen belastingen.
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IN SAMENWERKING MET RAISIN

Nederlandse con-
sumenten zijn 
over het algemeen 

ontzettend alert wan-
neer het aankomt op 
hun fi nanciën, consta-
teert Eelco Habets van 
spaarplatform Raisin. Hij 
omschrijft de Nederland-
se spaarmarkt als een 
‘slapende reus’: “Zodra 
Nederlanders zien dat het 
loont om over te stappen, 
omdat elders een hoger 
rendement valt te beha-
len, zie je ze meteen en 
in groten getale in bewe-
ging komen.”

Bij depositosparen is 
de rente zelfs al ruim 
boven de 3 procent.

Ga nu naar www.raisin.nl en open deposito- en spaarrekeningen bij banken in de EU via één gratis account 
met toprentes tot wel 3,60% per jaar. 

»

Stijgende spaarrente wekt slapende reus 

2022 was geen leuk jaar voor 
beleggers in aandelen en/of 
crypto’s. De economische voor-
uitzichten voor het komende 
half jaar geven nog geen reden 
tot optimisme. Sparen komt 
juist peilsnel uit de dip van 0 
procent en soms zelfs negatie-
ve rente. Met de onzekerheid 
van het moment, kiezen veel 
mensen om hun geld op een 
deposito- of spaarrekening te 
zetten. Bij depositosparen is 
de rente zelfs al ruim boven de 
3 procent per jaar.

“Nederlanders zijn heel be-
weeglijk als het op het huis-
houdboekje aankomt. In ande-
re landen zien we dat minder. 
Als er een beweging omhoog 
is qua rente, zie je vlot een 
reactie van Nederlandse 
spaarders,” aldus Habets. 
“Nederlanders zijn over het 
algemeen goed op de hoogte 

van het nieuws en nationale 
en internationale ontwikkelin-
gen. Als de ECB het rentetarief 
verhoogt, zien we dat spaar-
ders zeer snel reageren.”

Actieve spaarders
De afgelopen coronajaren is 
er fors meer gespaard door 
Nederlandse huishoudens. 
Het totale banktegoed nam in 
twee jaar tijd (2020 en 2021) 
toe met 83 miljard euro tot 
een totaal van ruim 528 mil-

jard euro. In onzekerheid gaan 
mensen sowieso meer sparen 
en door de vele restricties kon 
je je geld aan veel zaken niet 
uitgeven zelfs als je dat wilde. 
Hierdoor hebben veel men-
sen een goed gevulde bu�er. 
In 2022 zet deze trend zich 
voort. Dat wordt aangewakkerd 
doordat de rentes eindelijk 
weer stijgen. Het zorgt ervoor 
dat mensen weer actief gaan 
zoeken waar ze een hogere 
rente krijgen. “De helft van het 
geld dat in de coronatijd erbij 
kwam bleef op de gewone be-
taalrekening staan, ook omdat 
sparen – of het wisselen van 
spaarbank – qua rendement 
nog niet zoveel loonde.” Nadat 
de rentes in het buitenland 
alweer een tijdje in de lift 
zitten, kwamen de meer 
actieve spaarders vanaf 2021 
in beweging. Sinds begin dit 
jaar zet die trend zich versneld 
en steeds breder in de markt 
door. “We zien het aantal 
Nederlandse klanten dat een 
deel van hun spaargeld bij 
buitenlandse banken stalt elke 
maand sterk toenemen.”

Langetermijnvermogen
Naast stijgende rentes speelt 
ook mee dat veel beleggers 
door de onzekerheid op de 
beurzen even pas op de plaats 
maken qua aandelen. De ING 
BeleggingsBarometer stond 
eind oktober op een histo-
risch dieptepunt. Zes op de 
tien beleggers verwachtten 
een verdere daling van de 
AEX. De meerderheid blijft 
trouw aan hun beleggingen; 
een kwart van de beleggers 
overweegt echter om meer te 
gaan sparen. “Je ziet steeds 
meer beleggers die met deze 
onzekerheid een groter deel 
van hun vermogen op de bank 
zetten,” constateert Habets. 

Niet alleen op de aandelen-
beurzen vielen trouwens klap-
pen. De hype rond cryptovaluta 
lijkt voorbij. De waarde van de 
Bitcoin en andere cryptomun-
ten is fors gedaald. Habets 
verwacht niet dat beleggers de 
Bitcoin en andere crypto’s he-
lemaal de rug toe zullen keren. 
Wel denkt hij dat ze door de 
ervaringen van het afgelopen 
jaar hun vermogen beter zul-
len spreiden. “Zorg dat je een 
gezonde balans houdt tussen 
sparen en traditioneel beleg-
gen (aandelen, indexfondsen, 
obligaties etc.), wellicht aange-
vuld met een klein percentage 
van je vermogen in crypto.”

Alternatief voor beleggen
In Nederland, is vrij opneem-
baar sparen de meest bekende 
spaarvorm. “Veel Nederlan-
ders zijn nog niet zo bekend 
met depositosparen en laten 
hun geld op de ‘gewone’, vrij 
opneembare spaarrekening 
staan. Depositosparen, waarbij 
je je geld voor een bepaalde 
periode vastzet tegen een 
vaste rente, is nog altijd een 
niche. Dit terwijl je er een 
veel hogere rente op krijgt, 
zowel in Nederland als in het 
buitenland. Nu mensen meer 
gaan nadenken over wat te 
doen met hun geld en op zoek 
zijn naar alternatieven voor 
beleggen, wint depositosparen 
razend snel aan populairiteit.” 
Raisin ziet dat tevens terug 
in de keuzes van hun klanten: 
ze stappen in met een vrij 
opneembare spaarrekening 
bij bijvoorbeeld Renault Bank 
of Klarna waar reeds meer 
dan 1% p.j. wordt geboden, en 
openen vervolgens termijnde-
posito’s met rentes tot 3,60% 
p.j. om zo echt het meeste uit 
hun spaargeld te halen.
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Met de juiste outfi t 
geef je iedereen op de 
piste het nakijken.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Skischoenen 
Skiën begint bij de basis: je 
skischoenen. De juiste keuze 
kan het verschil maken tussen 
een week lang pijn of één 
zijn met je ski’s en als een 
natuurtalent de berg af. Het 
kan echt: pijnloos skiën met 
perfect op maat gemaakte 
skischoenen door bootfitting 
toe te passen en customized 
zooltjes te laten aanpassen 
door een expert.

Skihelm
Ooit not done, tegenwoor-
dig volkomen normaal: een 
skihelm. Veilig en lekker warm 
tegelijk. Waar moet je op 

een eigen functie, de combi-
natie zorgt voor voldoende 
warmte, afvoer van transpi-
ratievocht en bescherming 
tegen vocht en sneeuw. De 
juiste volgorde is deze: de 
basislaag (thermokleding), de 
isolatielaag (midlayer) en de 
waterafstotende laag.

Skisokken
Skisokken zorgen voor isolatie 
en behoeden je voor koude 
voeten. Een goede skisok 
heeft goed contact met je 
skischoen en is voorzien van 
polsering: dikkere en dunne-
re lagen om je scheenbeen, 
de hiel en de bovenkant van 
je voet. Let erop dat de sok 
boven de schacht van je ski-
schoen uitkomt.

Skiwanten/handschoenen 
Skiwanten/handschoenen 
zijn onmisbare items op de 
piste. Ze beschermen niet 
alleen tegen kou, maar ook 
tegen vallen en verwondingen 
door een ski of board. Zorg 
ervoor dat ze waterdicht zijn, 
ademend en voldoende grip 
hebben. Wanten zijn warmer 
dan handschoenen.

Skislot
En tot slot: het skislot. Met je 
nieuwe, prijzige ski’s wil je na-
tuurlijk met een veilig gevoel 
de après-ski in. Zet je ski’s dus 
altijd op slot! 

letten bij de aanschaf? Zorg 
dat je kunt blijven horen wat 
er om je heen gebeurt. De 
kinband moet comfortabel 
zitten en je skibril moet er 
makkelijk overheen passen. 
Nóg makkelijker is een helm 
met geïntegreerd vizier. Let 
op: een helm gaat ca. vijf 
jaar mee. De weekmakers in 
kunststof drogen uit waardoor 
de helm broos wordt en geen 
optimale bescherming meer 
biedt. Tijdig vervangen dus!

Skibril 
De functie van een skibril is 
tweeledig: door kou en wind 
kun je traanogen krijgen die 
je zicht belemmeren. Ook kun 
je sneeuwblind raken door 
een combinatie van sneeuw 
en felle zon. De EAD Infinity 
Race is een skibril met brede 
glazen die wijder zicht biedt. 
De glazen zijn verwisselbaar 
onder verschillende weersom-
standigheden.

Skikleding
Iedere wintersporter weet dat 
kleding in drie lagen de beste 
bescherming biedt tegen kou, 
wind en water. Elke laag heeft 

Droom je van tropische stran-
den, eeuwenoude tempels, 
regenwouden, ruige land-
schappen of wildlife spotten?  
Verre bestemmingen zijn dit 
jaar terug van weggeweest. 
Dit zijn de vijf bestemmingen 
die bovenaan de bucketlist 
staan van onze reizigers.

Thailand:
land van de glimlach
Prachtige landschappen, een 
oude en boeiende cultuur, schit-
terende stranden en natuurlijk 
een overheerlijke keuken. Ont-
dek de bijzondere plekjes van 
Bangkok per fiets en ervaar het 
eilandgevoel op een idyllische 
koh.

Amerika: the sky is the limit
Amerika kent zoveel unieke en 
bijzondere natuurverschijnselen. 
In één reis kun je canyons, gei-
sers, diepe valleien, woestijnen 
en stranden bezoeken. En met 
wereldsteden zoals New York, 
San Francisco en Miami maak je 
jouw reis helemaal compleet.

Bali: het eiland van de goden
Van indrukwekkende hindoeïsti-
sche tempels en felgroene rijst-

terrassen tot ruige vulkaanland-
schapen en witte zandstranden. 
Het is een eiland met een 
unieke cultuur, vele tradities en 
uiterst vriendelijke inwoners. 
Ontdek ook de verfijnde en 
smakelijke Balinese keuken!

Costa Rica:
het groene paradijs
Het voelt als een avontuur om 
met je eigen 4wd door Costa 
Rica te rijden. De voornaamste 
reden om Costa Rica te bezoe-
ken is zonder twijfel de natuur. 
Ontdek de meest kleurrijke 
dieren, groene jungles, impo-
sante vulkanen, watervallen 
en weergaloze stranden aan 
zowel de Pacific als Caribische 
kust. 

Zuid-Afrika: 
de wereld-in-één-land
Met de kabelbaan naar de top 
van de Tafelberg in Kaapstad, 
wijnproeven in Stellenbosch, 
wandelen over verlaten stran-
den, panoramische bergpassen 
trotseren en kajakken tussen 
walvissen. Plus natuurlijk de 
prachtige safari’s door de Afri-
kaanse bush met olifanten en 
leeuwen op je pad.

Voor veel mensen is 
en blijft de winter-
sport de perfecte 

manier om de drukte en 
waan van alledag even 
letterlijk op de lange 
latten van zich af te laten 
glijden. Met de juiste 
outfi t en slimme hulpma-
terialen geef je iedereen 
op de piste het nakijken. 
Ook letterlijk.

Deze spullen móeten mee 
in je skikoff er

Vijf populaire verre 
bestemmingen voor 2023
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BOEK NU JULLIE FAMILIEVAKANTIE VOOR 2023 MET FLEXIBELE VOORWAARDEN

Camping Atlantic Club Montalivet *****  ©Auteurs de vues

@Gettyimages

@Gettyimages

@Gettyimages

 www.vacanceselect.nl

● Aanbod in 
  Frankrijk, Italië, 
  Kroatië, Spanje  en   
 nog 9 andere landen

●    Kampeergevoel 
  met de gemakken   
 van thuis

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Gemiddeld gaan er jaarlijks 
zo’n 8 op de 10 Nederlanders 
op vakantie (CBS & ANWB). 
Veel vakantiegangers vieren 
hun vakantie in Nederland. 
Binnen Europa zijn Duitsland, 
Frankrijk, Spanje en België po-
pulair. Deze landen zijn goed 
bereikbaar met de auto, hét 
favoriete vervoermiddel van 
Nederlanders die in Europa 
op vakantie gaan. Muziek aan, 
tijdschriften mee, picknicken 
bij een Franse aire de repos 
of een Duitse Rastplatz, en 
onderweg misschien nog een 
korte stop bij een dorpje of 
stadje.

Tijdens deze donkere, 
koude maanden is 
het heerlijk wegdro-

men naar een zonnige 
zomervakantie in het bui-
tenland. Bij veel mensen 
blijft het niet bij fanta-
seren, maar worden er al 
concrete plannen voor de 
zomer gemaakt.

Wegdromen naar 
zonnige oorden

FEITEN
• Dit jaar (2022) koos 43% 

van de Nederlandse 
vakantiegangers voor een 
vakantie in eigen land 
(ANWB). 

• Eén op de vijf kampeerders 
in Europa is een 
Nederlander (ANWB).

• Gemiddeld kamperen 
Nederlanders in totaal 31 
jaar gedurende hun leven 
(ANWB).

•  Een vakantie bestaat 
gemiddeld uit 7 
overnachtingen (2019-2020; 
CBS).

•  Op een vakantiedag geven 
we gemiddeld rond de 50 
euro uit (2019-2020; CBS).

Kamperen onveranderd 
populair
Kamperen is en blijft populair, 
zo stelt de ANWB. Zo’n één op 
de vier reizigers kiest voor een 
kampeervakantie. Campings 
specialiseren steeds meer om 
in de behoeften van specifieke 
groepen te voldoen. Er is daar-
om tegenwoordig voor ieder 
wat wils, van familiecampings, 
natuurcampings, glampings 
tot 50+ campings. Maar wat 
voor type kampeerder je ook 
bent, een ding staat stipt op 
nummer één als het gaat om 
de belangrijkste criteria voor 
het kiezen van een camping: 
de kwaliteit van de basisvoor-
zieningen. Als er aan die basis-
behoeften is voldaan, kan het 
grote genieten beginnen. Uit 
een enquête van GoCamping 
blijkt dat het ultieme gevoel 
van vrijheid dat kamperen met 
zich meebrengt de reden is dat 
het zo geliefd is. Buiten zijn in 
de natuur, terug naar de basa-
le dingen van het leven en een 
vertraging van tijd helpen ons 
om te ontspannen.

“Ga de feestdagen even 
langs voor een praatje”
Omroep MAX bestaat 
alweer 17 jaar. “We zijn een 
actieve vereniging die naar 
onze achterban luistert en 
zich inzet voor ouderen,” 
vertelt voorman Jan Slagter. 
Dat laatste is helaas hard 
nodig, constateert hij met 
compassie.

De omroepvereniging is in 
17 jaar tijd uitgegroeid tot 
veel meer dan het maken 
van gewaardeerde radio- en 
televisieprogramma’s zoals 
Heel Holland Bakt. Met 
de Stichting MAX Maakt 
Mogelijk worden ouderen in 
Oost-Europese landen als 
Moldavië ondersteund, en 
deze winter óók in Nederland. 
“Het is schrijnend om te zien 
dat in Nederland een grote 
groep mensen de eindjes 
niet meer aan elkaar kan 
knopen. We krijgen veel 
brieven van ouderen die in 
armoede leven. Met Max Maakt 
Mogelijk ondersteunen we 
voedselbanken en gaarkeukens, 
maar ook particuliere 
initiatieven.” Jan Slagter noemt 
als voorbeeld het project ‘De 
Blije Gift’ in Krimpen aan de 
Lek, waar ouderen cadeautjes 
voor hun kleinkinderen 

kunnen uitzoeken, omdat ze 
door geldzorgen zelf geen 
cadeautjes kunnen kopen. “Ik 
heb mensen met tranen in hun 
ogen het pand zien verlaten.” 

MAX Kerstconcert
De periode rondom Kerst 
en Oud en Nieuw pakt 
Omroep MAX altijd extra 
groot uit, met programma’s 
als Heel Holland Bakt, MAX 
Kerstconcert, Tijd voor MAX 
en de Oudejaarsshow. “Juist 
met de feestdagen is het fi jn 
dat er amusement is. Er is 
genoeg kommer en kwel in de 
wereld.” Eenzaamheid is een 
groot probleem, constateert 
Slagter. In Zoetermeer is 
onlangs Café MAX geopend 
in het bijzijn van André van 
Duin. “Het is belangrijk dat dat 
soort gezellige plekken er zijn 
waar ouderen elkaar kunnen 
ontmoeten.” Hij eindigt met 
een oproep voor de feestdagen: 
“Iedereen kent wel iemand die 
alleen is. Ik hoor vaak genoeg 
hoe mensen verlegen zitten om 
een praatje. Het is mooi als je 
je voorneemt om even langs 
te gaan voor een kop ko�  e en 
een praatje. Hoe moeilijk is het 
om aan tafel één extra bord bij 
te zetten.”
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Doe mee aan de 
stallenrace met 
voertuigen die je 
zelf op gang moet 
brengen.

negentiende eeuw. Het hele 
paleis is in winterse sfeer 
zoals het was in de tijd van de 
bewoners. 
Hoe zag het paleis eruit in de 
winter en wat hadden ze no-
dig om het paleis en zichzelf 
‘s winters warm te houden? Je 
leert over de rijke historie van 
dit rijksmonument én van ons 
land.

vervolgens afveegden aan 
het tafellaken? Wij kunnen 
het ons niet voorstellen en 
hebben tijdens het kerstdiner 
keurig servetten op tafel lig-
gen. Ook in het paleis hebben 
ze gevouwen servetten op de 
prachtig gedekte tafels. Op 
het stallenplein kun je laten 
zien hoe goed jij kunt vouwen. 
Vouw je eigen versiering en 
hang deze thuis in je boom, 
aan de lamp of bijvoorbeeld 
voor het raam. 

Pracht en praal
Wandel door de tuinen van 
het paleis. Zeker met een 
laagje sneeuw is dit meer dan 
de moeite waard. Elke dag zijn 
er in de middag twee vertel-
podia op het stallenplein waar 
je op adem kunt komen. Zo 
hoor je hier bijvoorbeeld alles 
over de geschiedenis van de 
kerstboom. Van al die historie, 
pracht en praal krijg je honger. 
Geniet van een winterse lunch 
met een tweegangenmenu of 
van een borrelplank, of boek 
een winterse high tea in de 
balzaal. 

Van 17 december tot en met 
8 januari staat het paleis 
in het teken van de win-
terse warmte. Niet alleen 
een magisch, maar ook een 
voordelig uitje. Koop een 
gezinsticket voor twee vol-
wassenen en maximaal vier 
kinderen tot en met twaalf 
jaar - in welke samenstel-
ling dan ook - voor 50 euro 
op paleishetloo.nl.

Veel dieren houden in de 
winter een winterslaap, maar 
in het paleis zijn nog genoeg 
dieren te vinden. In schilde-
rijen, op wandbespanningen 
en meubels. Doe samen met 
je kinderen de speurtocht en 
vind ze allemaal.

Doen en maken
Op het stallenplein zijn 
talloze activiteiten. Vroeger 
werden mensen onder meer 
warm door te bewegen. Heb 
jij het koud gekregen? Trap je 
warm op de Vliegende Hol-
lander tijdens de stallenrace. 
Wist je dat mensen vroeger 
met hun handen aten en die 

Winterse warmte
Het sprookjesachtige paleis 
is verdeeld in twee gedeeltes. 
Het oudste gedeelte is afkom-
stig uit de zeventiende eeuw. 
Het is hier prachtig verlicht 
en versierd, maar kerstbomen 
vind je hier niet. In de zeven-
tiende eeuw had deze traditie 
zijn intrede namelijk nog niet 
gedaan. Dat was pas in de 

Sfeervolle verlichting, uitbundige groenversie-
ring en feest op het stallenplein. Breng tijdens 
de kerstvakantie een bezoek aan Paleis Het Loo 

in Apeldoorn. Het paleis is volledig in winterse sferen 
gehuld en er zijn tal van leuke activiteiten te doen. Dat 
allemaal in het thema Winterse warmte.

Vier de winter en breng een bezoek aan Paleis Het Loo

Natuurlijk zijn de 
kerstdagen een 
feest van huiselijke 

gezelligheid. Maar het is 
ook fi jn om er met het 
hele gezin even op uit te 
trekken. Lekker slenteren 
over een kerstmarkt. Of 
de schaatsen onderbinden 
op een van de vele ijsba-
nen in Nederland. Dit zijn 
de leukste uitjes tijdens 
de kersvakantie 2022.

Na twee stille coronaja-
ren heeft ons land tijdens 
de kerstvakantie weer een 
goedgevulde en bruisende 
evenementenagenda. Goed 
nieuws voor iedereen die even 
is uitgezeten aan de kerstta-
fel of uitgekeken op de vele 
kerstfilms. Wil je eropuit met 
het hele gezin? Proef dan om 
te beginnen weer eens de 
gezelligheid van de kerst-
markten. In de dorpen klein 

grote kans dat je in de ijshal 
een maatje 24 schaatsen kunt 
huren. Schaatsen verbindt, 
en iedereen kan het leren, 
vergelijk het maar met fietsen 
of zwemmen. 

Pratende rendieren
Een familie-evenement bij 
uitstek is een bezoek aan 
het kerstcircus. Vaak wordt 
gedacht dat je daarvoor 
alleen in de drie grote steden 
terechtkunt, maar dat is een 
misverstand. Op veel plekken 
verspreid door het land klinkt 
rond kerst in tent of theater 

en intiem, in de steden soms 
groots met als toevoeging 
een (historische) kermis en 
talrijke muziekoptredens. Je 
kunt er terecht voor de laatste 
kerstcadeautjes en natuurlijk, 
om in de ultiem ontspannen 
kerstsfeer te komen, genieten 
van glühwein of warme choco-
lademelk. 
Liever iets sportiefs? Op talrij-
ke plekken in het land worden 
aantrekkelijke kerstwande-
lingen georganiseerd. Door 
een winters natuurlandschap, 
maar er zijn ook stadswande-
lingen door gezellig verlichte 
binnensteden. De ijzers on-
derbinden kan ook. Het fijne 
daarbij is: op stevige vorst 
en glad natuurijs hoef je niet 
te wachten. Een paar uurtjes 
lekker schaatsen met het 
hele gezin doe je gewoon op 
een van de vele schaatsbanen 
in Nederland, overdekt of in 
de openlucht. Kinderen nog 
te jong? Er is geen minimum-
leeftijd voor schaatsen! Ook 
met peuters kun je het ijs op, 

het opzwepende en verwach-
tingsvolle ‘Welkom, hoogge-
eerd publiek!’ Clowns, acroba-
ten, ze zijn er allemaal. Zelfs 
de menselijke kanonskogel is 
aangekondigd.
Tot slot: je moet er maar net 
aan denken, maar als je even 
helemaal wilt wegduiken in 
een wervelende kerstwereld
hoef je daar vaak niets eens 
ver van huis. Veel tuincentra 
pakken, traditioneel, groots 
uit met vaak heuse kerstdor-
pen. Je bent lekker binnen 
en loopt door nagemaakte 
winterse landschappen, 

Eropuit met kerst? 
Dit zijn de leukste 
gezinsuitjes!

verlicht door alle mogelijke 
kerstverlichting en vol met 
kerstminiaturen in kunst-
sneeuw. Niet ondenkbaar dat 
je de kerstman tegenkomt! En 
sommige tuincentra beloven – 
extra plezier voor de kinderen 
– een ontvangst met pratende 
rendieren, heuse kerstkoor-
tjes voor vrolijke christmas 
carols en, in aanloop naar het 
nieuwe jaar, appelflappen en 
oliebollen.

IN SAMENWERKING MET PALEIS HET LOO

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl



Voor meer inspiratie ga naar www.visitalmere.com of www.almerecentrum.nl »

Eigenlijk is één dag 
Almere niet genoeg 
om deze bijzondere 
stad te ontdekken.

Feestshoppen in 
Almere Centrum
Prachtige feestverlichting, 
sfeervol versierde etalages, 
kerstmuziek, extra lange 
koopavonden op 22 en 
23 december en een 
gratis inpakservice van 17 
t/m 24 december. Dat is 
feestshoppen in Almere 
Centrum. Laat je verrassen 
als je hier je decemberoutfit 
en feestcadeaus shopt. Naast 
grote merken als Peek & 
Cloppenburg, Primark, Media 
Markt, Pull & Bear, G-Star 
Raw, ZARA en H&M vind je 
hier ook leuke boetiekjes, 
originele cadeauwinkeltjes 
en conceptstores. Dat maakt 
feestshoppen hier zo uniek.

Architectuurmuseum in 
openlucht
Als je toch aan het winkelen 
bent vergeet dan vooral 
niet om je heen te kijken. 
Dat Almere Centrum een 
architectuurmuseum in de 
openlucht wordt genoemd, 
begrijp je direct. Hier zie je 
indrukwekkende moderne 
gebouwen ontworpen door 
grote architecten uit binnen- 
en buitenland. Ga op pad 
met een gids van VVV Almere 
en kom alles te weten over 
deze bijzondere bouwwerken. 

Voor wie liever zelf op pad 
gaat, is er natuurlijk een 
architectuurgids (beschikbaar 
bij VVV Almere) of to�e 
audiotour waarmee je ook de 
meest fotogenieke plekjes in 
het centrum verkent. 

Samen genieten
Almere Centrum heeft 
gezellige horecapleinen. Op 
het Stationsplein vind je 
leuke ko�e- en lunchtentjes. 
Op de Grote Markt ga je 
borrelen of lekker dineren 
en ’s avonds ga je uit je 
dak in de clubs en cafés. 
Op Restaurantplein Belfort 
heb je een grote keuze aan 
restaurants met wereldse 
smaken. Van Spaanse 
tapas, Griekse mezedes, 

Italiaanse houtovenpizza’s, 
Amerikaanse burgers tot 
Koreaanse bibimbap… er is 
voor ieder wat wils. Zoek 
jij liever de rust op? Wat is 
er gezelliger dan samen in 
de natuur te genieten van 
een high tea of high wine? 
Neem jouw beste vriend of 
vriendin mee naar Paviljoen 
de Oostvaarders. Hier heb je 
keuze uit zoete en hartige 
bites en lekkere drankjes 
met prachtig uitzicht over de 
Oostvaardersplassen. Vanaf 
Natuurbelevingcentrum de 
Oostvaarders starten ook 
meerdere wandelroutes 
waarmee je dit stuk nieuwe 
natuur verkent. Kies voor 
een ommetje of een stevige 
wandeling. Wie weet spot 
je een aantal dieren van de 
Almeerse Big 5! 

Slecht weer voorspeld?
Wat dacht je van een potje 
bowlen of glowgolfen bij 
Bowling & GlowGolf Almere! 
De verliezer trakteert 
natuurlijk op een drankje na 
afloop in het gezellige grand 
café. Bij Indoor Mountainbike 
test je jouw mountainbike 
skills met het glazen dak 
van de kas boven je hoofd 
op een parcours van 4 
km. Toegankelijk voor alle 
niveaus en plezierig bij weer 

en wind. Vergeet ook zeker 
niet het culturele aanbod 
in Almere te ontdekken. 
In theater de Kunstlinie 
bekijk je de mooiste 
voorstellingen van kleine en 
grote producties. Voor fans 
van blockbusters of rom-
coms is er de megabioscoop 
Kinepolis in Almere Centrum. 
Een leuke tip: sluit de avond 
af met een zelfgetapt en 
huisgebrouwen biertje bij de 
Bierfabriek. Hier reserveer 
je ook taptafels voor jouw 
vriendengroep om gezellig 
het jaar af te sluiten. 

Plan je bezoek
Almere ligt centraal in 
Nederland en is goed 
bereikbaar via de A6 en 
A27. De parkeergarages in 

het centrum bevinden zich 
direct onder het autovrije 
winkelgebied. Het NS-
station Almere Centrum 
heeft snelle verbindingen 
met Amsterdam, Utrecht 
en Zwolle en bevindt zich 
midden in de stad. Almere 
is bij uitstek de ideale 
bestemming voor een dagje 
weg. Maar eigenlijk is één 
dag Almere niet genoeg om 
deze stad echt goed te leren 
kennen. Blijf logeren in een 
van de vele luxe stadshotels. 
Zoek de stilte op in een 
kleinschalige B&B of ga 
voor een unieke slaapplek 
onder de sterren, in een 
wijngaard of op het water. 
Na een goede nachtrust ben 
je klaar om Almere verder te 
ontdekken.
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IN SAMENWERKING MET ALMERE

Op zoek naar 
het ultieme 
uitje voor de 

kerstvakantie? Ontdek 
Almere! Er is namelijk 
genoeg te beleven in 
deze unieke stad. In 
Almere Centrum kun 
je al je inkopen doen 
voor de feestdagen en 
buiten het centrum zijn 
er ook genoeg leuke 
activiteiten te doen.  

Almere, een stad om samen te ontdekken

©Eljee Bergwer� 

©Richard Terborg

Tot en met 8 januari staat er een overdekte 
schaatsbaan in het centrum. Op het Forum kun jij 
je schaatsskills bijspijkeren. Shoppers krijgen een 
voucher voor gratis toegang tot de schaatsbaan. Ruil 
je schoenen in voor schaatsen en geniet van winterse 
sferen in de binnenstad.
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 IN SAMENWERKING MET FRANKFURT AM MAIN 

Ook deze Kerst 
en winter valt er 
volop te genieten in 
Frankfurt.

Frankfurt am Main is 
naast het Europese 
fi nanciële centrum 

vooral ook een stad vol 
cultuur, met een uniek 
theater- en museumaan-
bod. Ook deze Kerst en 
winter valt er volop te 
genieten in Frankfurt. De 
hele winter door vinden 
overal in de stad feeste-
lijke winteractiviteiten 
plaats. Cultuurliefhebbers 
kunnen hun hart ophalen 
bij tentoonstellingen van 
Chagall en de Italiaanse 
barokschilder Guido Reni. 

De kwaliteit en sfeer van een 
stad worden bepaald door een 
mix van cultuur, haute couture 
en entertainment. Frankfurt 
heeft het geluk van uitge-
balanceerde mix van kunst, 
cultuur, natuur, plezier en ge-
zelligheid. De metropool her-
bergt stimulerende contras-
ten: traditie en moderniteit, 
handel en cultuur, zakenleven 
en ontspanning. De stad biedt 
onderdak aan topmusea, thea-
ters en concertzalen in com-
binatie met gezellige pleinen 
en parken – en in het geval 
van Frankfurt ook de rust van 
serene bossen. De inwoners 
van Frankfurt houden van om 
vertier en plezier! In de loop 
van de tijd zijn meer dan 100 
verschillende festiviteiten be-
dacht om het hele jaar door te 
genieten van straatfestivals, 
openluchtmarkten, traditione-
le feesten en evenementen. 

Chagall – Wereld in beroe-
ring (t/m 20 februari 2023)
SCHIRN KUNSTHALLE FRANK-
FURT, Römerberg, 60311 Frank-
furt am Main
‘Chagall – Wereld in be-
roering’ biedt een nieuwe, 
relevante kijk op het oeuvre 
van een van de belangrijkste 
kunstenaars van de twintig-
ste eeuw. In een grote over-
zichtstentoonstelling belicht 

het SCHIRN een tot nu toe 
weinig bekende kant van het 
oeuvre van Chagall. Te zien 
zijn werken uit de jaren ’30 
en ’40, waarin het kleurrij-
ke palet van de kunstenaar 
donkerder wordt en Chagall 
zich steeds meer richt op de 
joodse wereld, met talrijke 
zelfportretten en een oriënta-
tie op allegorische en Bijbelse 
thema’s. 

Cultuur en wintermagie in Frankfurt am Main

Guido Reni in het Städel Mu-
seum (t/m 5 maart 2023)
Städel Museum, Schaumainkai 
63, 60596 Frankfurt am Main
Het Städel Museum is het 
oudste museum van Duitsland, 
met een dwarsdoorsnede van 
700 jaar Europese kunstge-
schiedenis, van de veertiende 
eeuw tot de moderne tijd. De 
collectie omvat werken van 
oude meesters als Dürer, Bot-
ticelli, Rembrandt en vernieu-
wers als Picasso en Francis 
Bacon. Tot 5 maart is de 
tentoonstelling ‘Der Göttliche’, 
met het werk van de Italiaanse 
barokschilder Guido Reni (1575-
1642) te bezichtigen.

Wintershow “Winterlichter” 
in de Botanische Tuin
Palmengarten, Siesmayer-
straße 61, 60323 Frankfurt am 
Main
Duizenden lichtjes verlichten 
de winterse Palmengarten 
en dompelen je onder in een 
bijzondere sfeer. De licht- en 
geluidsinstallaties maken een 
avond in de Palmengarten tot 
een onvergetelijke ervaring. 
Duik in dit gloeiende, spranke-
lende winterwonderland!

CityAlm – De hoogste kerst-
markt van de stad
Carl-Theodor-Rei�stein-Platz 
5, 60313 Frankfurt. ma-vr 16-23 
uur, za 14-23 uur, zo 14-21 uur
De enige kerstmarkt van 
Frankfurt boven de daken van 
de stad! Van oktober tot maart 
is CityAlm omgetoverd tot een 

winterwonderland, waar je 
met glühwein en versgebak-
ken wafels kunt genieten van 
een waanzinnig uitzicht op de 
skyline van Frankfurt.

CityXmas
Opernplatz 2, 60325 Frankfurt 
am Main. ma-vr 16-23 uur, za 
14-00 uur, zo 14-21 uur
De kerstmarkt CityXmas 
bevindt zich op het plein 
voor het oude operagebouw, 
met uitzicht op de skyline 
van Frankfurt. Geniet van de 
feestelijke sfeer, lichtjes en 
lekkernijen als Flammkuchen, 
stevige soep, Lumumba, Bom-
bardino, Feuerzangenbowle of 
glühwein. 

Wintermagie “Up on the ice” 
– Duitslands hoogste ijsbaan 
kerst
FRANKFURT SKYLINE PLAZA, 
Europa-Allee 6, 60327 Frankfu-
rt. Open tot 8 januari 2023
Draai een rondje op de ijsbaan 
of beleef de lol van curling. U 
kunt gezellig ontspannen in de 
winterse biertuin. De honger 
kan worden gestild met curry-
worst, patat, Schupfnudeln of 
tarte flambée.

Kersttuin Frankfurt
(18 november 2022 – 15 janu-
ari 2023) Deutsche Bank Park, 
Mörfelder Landstraße 362, 
60528 Frankfurt am Main
Na de succesvolle première 
in de winter van 2021, opent 
Christmas Garden Frankfurt 
dit jaar opnieuw de deuren tot 

15 januari 2023. De Kersttuin 
is een winterse oase die de 
bezoeker in een ongeveer twee 
kilometer lange rondwandeling 
meevoert naar een magische 
kerstwereld in het Deutsche 
Bank Park.

La Chute de l’Ange - Chagall

Frankfurter kerstmarkt. ©Holger Ullmann

Korting met de 
Frankfurt Card
Met de Frankfurt Card reist 
u gratis met al het openbaar 
vervoer in Frankfurt. Dit 
inclusief het transport van en 
naar Frankfurt International 
Airport (FRA). Tegelijkertijd 
biedt de kaart 50% korting op 
rondleidingen door de stad, 
toegang tot tal van culturele 
instellingen zoals musea en 
andere attracties en korting 
op véél meer. De kaart is 
voor één of twee dagen 
verkrijgbaar en is de perfecte 
metgezel voor uw bezoek aan 
Frankfurt. 
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IN SAMENWERKING MET GOODYEAR

Ook in de wereld 
van de autobanden 
staat duurzaamheid 

hoog op de agenda. Bij 
de jaarlijkse all season 
bandentest door het 
gezaghebbende Duitse 
magazine Auto Bild viel 
de Goodyear Vector 
4Seasons Gen-3 autoband 
in de prijzen. Het verhaal 
van de ontwikkeling van 
een ‘groene band’.

Banden waar u op kunt vertrouwen: www.goodyear.eu

“Deze onafhankelijkheid 
en flexibiliteit zijn 
cruciaal, zodat we de 
testomstandigheden zo 
vaak als nodig kunnen 
reproduceren.”

Virtuele rijsimulatoren
De Vector 4Seasons Gen-3 
hoeft gelukkig niet alleen op 
sneeuw en ijs te presteren. 
Als marktleider in virtuele 
productontwikkeling heeft 
Goodyear zijn activiteiten 
uitgebreid naar rijsimulatie. 
Dit omvat de installatie 
van compacte en volledig 
dynamische rijsimulatoren 
– een primeur in de sector. 
Dit biedt een scala van 
simulatiemogelijkheden 
om de ontwikkeling van 
toekomstige banden aan 
te sturen. Deze virtuele 
simulaties verminderen de 
behoefte aan fysieke tests 
en maken de toekomst van 
testen duurzamer. Tegen 
2024 wil Goodyear het aantal 
fysieke tests terugbrengen 
tot één per maat.

Ambitieuze doelstellingen
Goodyear heeft zich ten doel 
gesteld tegen 2050 geen 
broeikasgassen meer uit 
te stoten en tegen 2040 in 
alle fabrieken uitsluitend 
hernieuwbare energie te 
gebruiken. Eerder dit jaar 
onthulde Goodyear een 
band gemaakt van 70% 
hernieuwbare materialen 
met als doel om tegen 
2030 banden te maken van 
100% duurzame materialen. 
De Vector 4Seasons Gen-
3 vierseizoenenband is 
een innovatieve ‘groene 
band’ met een lage 
rolweerstand die het 
brandstofverbruik en de 
uitstoot van uitlaatgassen 
vermindert. Tegelijkertijd 
biedt de band bestuurders 
de grip op sneeuw en ijs 
die ze gewoonlijk van een 
winterband verwachten. 
Met deze baanbrekende 
innovatie levert Goodyear 
een belangrijke bijdrage 
aan de ontwikkeling van 
banden voor een duurzame 
toekomst.

Naast de gebruikelijk 
testmethoden ging de 
aandacht van redactie dit 
jaar vooral ook uit naar 
criteria die van belang 
zijn voor het milieu, zoals 
kilometrage, bandenslijtage, 
brandstofverbruik, 
rolweerstand, passeergeluid 
of transportafstanden. Uit 
35 mededingers kwam de 
band van Goodyear als de 
meest milieuvriendelijke en 
duurzame vierseizoenenband 
uit de bus. Wat is nu het 
geheim van de ontwikkeling 
van een ‘groene band’? Het 
antwoord ligt besloten in de 
rolweerstand, innovatieve 
compoundtechnologie, een 
sneeuwlaboratorium en 
ultramoderne rijsimulatoren.

Grip versus rolweerstand
Is het mogelijk een 
vierseizoenenband te 
ontwikkelen die grip 
biedt op sneeuw en ijs 
en tegelijkertijd een 
uitstekende rolweerstand 
heeft? Normaal gesproken 
zijn deze twee factoren 
met elkaar in strijd. Met 
de Vector 4Seasons Gen-3 
bewijst Goodyear dat het 
kan. De bandenmaker is 
daarmee de eerste die een 
vierseizoenenband met 
het sneeuwvloksymbool én 
rolweerstandsklasse A op 
de markt brengt. Dat vraagt 
enige uitleg.
Een band met het 
sneeuwvloksymbool is 
o�cieel getest op zijn 
winterprestaties. Qua 
veiligheid en controle 
presteert hij goed op 
sneeuw, ijs en bij lage 
temperaturen. Maar als 
vierseizoenenband moet 
de band niet alleen in 
winterse omstandigheden 
presteren, maar ook in 
de zomer, wanneer de 
rolweerstand voor veel 
bestuurders van groot belang 
is. De rolweerstandsklasse 
A van het EU-
bandenlabel omvat vijf 

brandstofe�ciëntieklassen 
die de rolweerstand 
meten van A tot E. Tussen 
elke klasse neemt het 
brandstofverbruik met 
ongeveer 0,1 liter per 
100 km toe. Met deze 
A-klasse rating is de band 
van Goodyear een van de 
meest brandstofe�ciënte 
banden op de markt. Dubbel 
voordeel: bestuurders 
besparen geld aan de 
pomp en verkleinen hun 
ecologische voetafdruk, 
daarnaast presteert de 
band tot bijna 30% beter 
op kilometrage dan de 
concurrentie en kan de 
consument dus een stuk 
langer rijden met dezelfde 
set banden’.

Innovatieve verbindingen
Om zo’n primeur in de 
bandenindustrie te 
bereiken, stonden de 
ontwikkelingsexperts van 
Goodyear voor een grote 
uitdaging. “Onze doelstelling 
was een evenwichtige band 
te leveren die zowel goed 
presteert bij droog remmen 
als bij tractie op sneeuw,” 
legt Claude Jacoby uit, 
R&D-medewerker in het 
Compound Technology-team 
in het Goodyear Innovation 
Center Luxemburg (GIC*L). 
De gebruikte technologie 
is gebaseerd op een 

polymeermengsel dat 
zorgt voor een verbeterde 
flexibiliteit van het rubber 
bij lage temperaturen en 
daarmee een uitstekende 
grip bij koud weer. Dit 
leidt zelfs tot minder 
bandenslijtage. Bovendien 
verbetert het hoge gehalte 
aan silica en natte 
tractieharsen de natte 
prestaties van de Vector 
4Seasons Gen-3.

Sneeuwlaboratorium
Voor Goodyear gaat 
duurzaamheid verder dan 
alleen de prestaties en het 
e�ect van het eindproduct. 
Zo maakt een speciaal 
sneeuwlaboratorium 
uiterst nauwkeurige en 
reproduceerbare tests 
mogelijk. Voorheen eiste de 
testfase lange reizen naar 
locaties met temperaturen 
onder nul. Nu kunnen 
deze omstandigheden 
steeds vaker intern 
worden gesimuleerd. 
Frank Schmitz, senior 
ingenieur voor toegepaste 
fysische metrologie, is 
verantwoordelijk voor 
de fysische laboratoria 
waar onderdelen van 
een nieuwe band worden 
getest. “De eisen voor de 
rubbersamenstelling in de 
zijwand van de band en 
de rubbersamenstelling 
in het loopvlak zijn 
zeer verschillend.” Een 
apparaat dat bepaalde 
weersomstandigheden 
nabootst en bijna-natuurlijke 
sneeuw kan produceren, 
maakt dit proces veel 
gemakkelijker, zuiniger 
en milieuvriendelijker. 
“Een eigen koudelab is 
erg belangrijk omdat 
we de omstandigheden 
volledig onder controle 
hebben,” voegt Schmitz toe. 

“Onze doelstelling 
was een evenwichtige 
band te leveren die 
zowel goed presteert 
bij droog remmen 
als bij tractie op 
sneeuw.”

De ‘groene band’ van Goodyear: meer grip op 
duurzaamheid

»
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Nieuwe woningen 
moeten sinds 2018 
aardgasvrij zijn. 

Niet elke bestaande wo-
ning kan worden aange-
sloten op een warmtenet. 
Los daarvan is het met de 
hoge gasprijs slim is om 
nu al stappen te zetten 
richting een energieneu-
trale woning. Elektrisch 
verwarmen is een duur-
zame keuze.

Eigenaren die zelf hun huis 
willen verduurzamen, kiezen 
vaak voor een warmtepomp. 
De keuze wordt vaak gestuurd 
door de subsidie op de aan-
schaf, net als op zonnepane-
len. Verwarmen met infrarood, 
in de vorm van panelen of 
vloerverwarming, is een tech-
niek die in opkomst is, maar 
over het algemeen buiten 
de (gemeentelijke) subsidie-
regelingen valt. Als bedrijf 
kun je gebruikmaken van de 
Energie-investeringsaftrek van 
45,5%. Ook zonder subsidie 
kan het een interessante optie 
zijn, vooral als je het combi-
neert met energie van zonne-
panelen. Welke keuze je ook 
maakt bij het vervangen van je 
oude cv-ketel, voor maximaal 
rendement zul je eerst je huis 
goed moeten isoleren.

Zonnestroom
Elektrische infraroodverwar-
ming is bij het grote publiek 
nog relatief onbekend. Dat is 
deels te wijten aan de tra-
ditionele focus op aardgas. 
Cv-verwarmingsketels zijn 
decennialang de norm ge-

buurkracht.nl/zonnedak/). 
Daarbij kun je zonnestroom 
afnemen van zonnepanelen 
die op daken van bedrijven uit 
de omgeving liggen.

Energierekening
Met infraroodvloerverwarming 
is een ruimte snel comforta-
bel warm. Er zijn systemen 
waarbij de responstijd van 
infrarood vloerverwarming tot 
15 keersneller is dan water-
vloerverwarming. Omdat de 
temperatuur per vertrek instel-
baar is en goed kan worden 
afgestemd op het levensritme 
van de bewoners, is extra 
energiebesparing te realise-
ren. Met infraroodverwarming 
kun je bijvoorbeeld alleen je 
thuiskantoor verwarmen, zon-
der dat de verwarming in de 
rest van het huis hoger gezet 
hoeft te worden. Dit bespaart 
je een hoop energie. Net als 
bij andere verwarmingssyste-
men is het qua energiekosten 
verstandig de infraroodver-

weest. Dat had vooral eco-
nomische redenen, met het 
Groningse aardgas. Elektrisch 
verwarmen is niet nieuw, denk 
aan de elektrische boiler voor 
warm water en de elektrische 
straalkachel. In principe is de 
laatste net als een gewone 
radiator convectiewarmte, 
waarbij de lucht in de ruimte 
wordt verwarmd. Bij infrarood-
verwarming worden personen 
en objecten met straling ver-
warmt. Het idee leeft dat elek-
trisch verwarmen duur is. Voor 
moderne infraroodpanelen 
en infrarood vloerverwarming 
geldt dat echter veel minder. 
Infrarood is comfortabeler 
en e�ciënter in gebruik dan 
een elektrische straalkachel. 
Al helemaal in combinatie 
met elektriciteit van eigen 
zonnepanelen, waarbij je zelf 
de energie opwekt. Kun je zelf 
geen zonnepanelen op het dak 
plaatsen, dan heb je nog de 
subsidieregeling coöperatie-
ve energieopwekking (www.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Van het gas af? Elektrisch 
verwarmen is in opkomst

PRETTIGE FEESTDAGEN: DUURZAAM WONEN
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JEANINE PRANG, 
DIRECTEUR SPEEDHEAT

Hoe werkt dat, infrarood 
vloerverwarming?
“Met infrarood vloerver-
warming verwarm je de 
hele vloer. Die warmte 
stijgt op, waardoor je het 
comfortabel warm hebt. 
Bij radiatoren stijgt de 
warme lucht op naar het 
plafond. Vervolgens daalt 
die warme lucht weer neer 
en koelt deze af, waardoor 
je bij radiatoren een koude 
tocht over de vloer hebt 
en last van koude voeten 
houdt. Het voordeel van 
infrarood vloerverwarming 
is dat het huis per vertrek 
verwarmd kan worden. Je 
hebt een stroomvoorzie-
ning nodig, maar hoeft 
geen leidingen en buizen 
te frezen.”

Hoe duurzaam is het?
“Bij infrarood vloerverwar-
ming heeft elke ruimte 
een eigen thermostaat, 
die je kunt instellen op je 
eigen levensritme. Zo kun 
je bijvoorbeeld de tempe-
ratuur van de badkamer 
aanpassen, zodat deze 
alleen bij het opstaan en 
in de avond lekker warm 
is. Infraroodverwarming 

verwarmt objecten en is 
daardoor een e�  ciëntere 
manier van verwarmen. 
Bovendien zorgt het voor 
een gezond binnenklimaat. 
Je hebt veel minder last 
van vocht en schimmel.”

En qua overstap en kos-
ten?
“De vloerverwarming wordt 
meestal gecombineerd 
met het vervangen van de 
vloerbedekking. Vaak is dat 
een moment om afscheid 
te nemen van de radia-
toren en over te stappen 
op vloerverwarming. Ons 
systeem is voordeliger 
dan de aanschaf van een 
warmtepomp en eenvou-
diger om aan te leggen. Je 
hoeft geen sleuven in de 
vloer te slijpen, met alle ri-
sico’s van dien. In de vloer 
lopen vaak waterleidingen 
en elektra. Het vloerver-
warmingssysteem voor 
woonhuizen is in de ver-
schillende gemeenten ge-
subsidieerd. Ons systeem 
wordt vaak aangeschaft 
door mensen die zonnepa-
nelen willen aanscha� en 
of al hebben liggen.”

warming nooit helemaal uit 
te zetten. Je bent niet ener-
giezuinig als je een koude 
woonkamer in één keer naar 
20 graden verwarmt. Het is be-
ter om de thermostaat van de 

woonkamer op een stand-by 
temperatuur van 16, 17 graden 
te houden.
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