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DE TREND DIE BLIJFT:

DUURZAME
OPLOSSINGEN VOOR
EVENEMENTEN
Als er de laatste jaren in de evenementenbranche één trend was die (gelukkig) nog
altijd actueel is, dan is het wel de hang naar meer duurzame evenementen. Dat die
verduurzaming op héél veel verschillende (grote en kleine) manieren bereikt kan worden,
moge duidelijk zijn. Van schonere energie tot herbruikbare bekers en van duurzame
mobiliteitsoplossingen tot kartonnen tenten en prullenbakken. De partijen op deze
pagina’s vertellen hoe hun bedrijf of oplossing bijdraagt aan ‘schonere’ evenementen.

Duurzame stroom

De batterij wordt geladen met schone

Duurzame energie is vaak misschien nog

energie en wordt op locatie bij voorkeur

wel het eerste waar aan gedacht wordt

gekoppeld aan een kleine netaansluiting.

als het gaat om duurzame evenementen.

Wanneer dit niet mogelijk is, kan gekozen

Greener Power Solutions is een partij die

worden voor een hybride set-up met een

duurzame stroom verzorgt op festivals

kleinere generator. In dit geval wordt de

en evenementen. Dat gebeurt door de

batterij ingezet als peak-shaver en wordt

inzet van megabatterijen (per batterij een

er 30-60% van de diesel, stikstof en CO2

capaciteit van 330 KWh (318KVA) in een

bespaard. Met een netaansluiting kan er

10-voets container) en eigen aansturings-

tot 100% diesel bespaard worden! Greener

software. Organisatoren krijgen real-time

heeft sinds de oprichting ruim twee jaar

en achteraf precies inzicht in stroomver-

geleden gewerkt met meer dan vijftig eve-

bruik. Daarnaast beschikt Greener over

nementen, van Awakenings tot DGTL en

tooling om de stroomplanning van festi-

Into The Great Wide Open.

vals te verslimmen en te verduurzamen.

www.gogreener.eu
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ERVAREN ROT MET NIEUWE IDEEËN: MOONSTOCK
Op de piek van de coronacrisis in

beleving, bepalen. Met als uitgangspunt

Nederland is MOONSTOCK gestart. In

de hoogst haalbare beleving te creëren

deze tijd een onderneming in de live-

om de bezoeker aan je te binden en vol-

entertainmentindustrie starten lijkt een

gend jaar terug te laten komen. Vanuit

gedurfde zet. Zo niet voor Ed Overvest,

dat uitgangspunt wordt er dan ook nog

oprichter van MOONSTOCK. Dit jaar is

gekeken hoe we die beleving zo duur-

zijn dertigjarige jubileum in deze bran-

zaam mogelijk neer kunnen zetten.”

che en vorig jaar besloot hij dat het tijd

Backwards design, noemt Overvest dit.

was voor een andere koers. Een koers
die door de coronacrisis sneller dan ge-

MOONSTOCK wil de status quo uitda-

DUURZAME MOBILITEITSOPLOSSING

dacht in beeld is gekomen. Van dichtbij

gen om vanuit een ander perspectief

BIKE4CREW biedt een heel milieuvrien-

heeft Overvest de evolutie van de indus-

te kijken naar de manier waarop we

delijke en duurzame mobiliteitoplossing

trie meegemaakt. “Toch is er in essentie

samenkomen en een beleving ervaren.

voor je evenement. Het bedrijf verhuurt

niet veel veranderd”, legt hij uit.

Future design for current use. Welke

elektrische fatbikes (de zogenaamde

mogelijkheden bieden opkomende,

Brutusbike), met een topsnelheid van 25

Ed Overvest is geboren in 1969, het

nieuwe technologieën zoals 5G, AR,

km/uur. De Brutusbike dankt zijn naam

jaar van de eerste man op de maan

VR en Robotica voor het creëren van

aan het brute en stoere ontwerp. Zijn

en het Woodstock festival. De naam

nieuwe, duurzame concepten en op-

dikke banden en robuuste frame maken

MOONSTOCK is hieraan ontleend en

lossingen? Dat zijn vragen en onder-

hem uitermate geschikt voor iedere

staat voor de metafoor van een nog on-

werpen waar MOONSTOCK zich mee

ondergrond en/of evenemententerrein.

gerepte natuur waarin mensen samen-

bezighoudt. “Het creëren, ontwerpen,

Naast de Brutusbikes is ook een groot

komen en die ruimte zelf een betekenis

filosoferen en technisch realiseren van

assortiment citybikes, e-scooters en

kunnen geven en inkleuren.

toekomstige evenementen zal elk aspect

scooters beschikbaar. Allemaal volledig

“We zijn vijftig jaar verder en een festi-

dat we nu als vanzelfsprekend beschou-

in dezelfde stijl uitgevoerd . Ze kunnen

val is in wezen niks veranderd: bezoe-

wen, uitdagen en opnieuw evalueren

per dag, per week, per maand of per jaar

kers komen naar een plek, voor muziek

wat we nu als kritische elementen defi-

verhuurd worden. De Brutus- en city-

en plezier, die al voor ze ingekleurd is.

niëren”, aldus Overvest.

bikes kunnen, indien gewenst, uitgerust

De line up en de look & feel zijn al be-

worden met kratten aan de voor- en ach-

paald en de keuze die jij nog kan maken

MOONSTOCK staat voor duurzame

terzijde voor extra opbergruimte. Voor

is hoe je door het festival navigeert

transformatieve veranderingen. Een vi-

het vervoer en stalling heeft BIKE4CREW

gedurende de dag of het weekend. Wat

sie van een wereld waar huidige en toe-

speciale oplaadeilanden ontwikkeld, die

wel is veranderd is het belevingsge-

komstige geavanceerde technologieën

fungeren als oplaadpunt van de elektri-

voel. Deze is in de loop der jaren mooier,

mogelijkheden bieden om ervaringen

sche accu en als stalling van de Brutus-

beter en intenser geworden door inno-

te delen in nieuwe realiteiten en andere

bikes. De Brutusbike kan gemiddeld 80

vaties op gebied van o.a. techniek, faci-

dimensies, omgeven door een collec-

kilometer afstand afleggen zonder tus-

litaire voorzieningen en duurzaamheid.

tieve energie, in balans met de natuur

sentijds op te laden.

Dit zijn veranderingen aan de achter-

en de ruimte om ons heen.

www.bike4crew.com

kant van een festival die de voorkant, de

www.moonstock.space

Herbruikbare foodcourtproducten
The Returnables levert een compleet herbruikbaar assortiment voor festivals. Het afval is bij de meeste festivals nog
een groot probleem, vooral rond het foodcourt. Het doel van
The Returnables is om organisaties te helpen bij het neerzetten van een afvalvrij evenement of festival. Hiervoor voert The
Returnables een complete lijn hippe, herbruikbare en hufterproof
producten, bestaande uit drinkglazen, borden, kommen, fastfoodmandjes, bestek en draagtrays. Alle producten zijn gemaakt
van herbruikbaar, volledig recyclebaar polypropyleen en veelzijdig inzetbaar. Niet alleen deze service, maar ook de service van
het ophalen en leveren, het wassen van de gehuurde producten
en de opslag wordt uit handen genomen. Een totaalconcept dat
inzetbaar is voor ieder festival en iedere bijeenkomst.
www.thelcacentre.com
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Afscheid van de plastic bekers
Als evenementenorganisator sta je na
afloop van je evenement – hopelijk met
een voldaan gevoel – op het lege festivalterrein. Nou ja, leeg...meestal sta je
enkeldiep in een zee van plastic wegwerpbekers, maar er zijn tal van partijen
die alternatieven bieden voor de aloude
HYBRIDE OPLOSSINGEN

plastic wegwerpdrinkbekers. Eén van die

Aan back-up-stroom worden steeds

partijen is Cupking, dat hardcups levert.

meer eisen gesteld op het gebied van

“Naast de voordelen van minder werk

uitstoot, duurzaamheid en rendement.

en mogelijkheden tot besparing, zijn de

Bredenoord biedt verschillende oplos-

milieuwinst, de positieve uitstraling en

singen om stil, emissieloos en zuinig

voorbeeldfunctie van je evenement ook

je evenement van stroom te voorzien.

belangrijk”, vertelt Dennis Hendriks van
Cupking. “Met onze hardcups kan daar

op de dag van het evenement soepeltjes

Een kansrijke techniek daarvoor is

een snelle en zichtbare stap in worden

verloopt. Dit omdat we zelf ook ervaring

energieopslag. Slimme hybride com-

gemaakt.”

hebben met het organiseren van festivals”,

binaties van batterijen met aggrega-

legt Hendriks uit. “We weten dat ieder fes-

ten, het net of zonnepanelen zorgen

Door bekers schoon te leveren en vies

tival anders is, dus we bieden maatwerk

dat minder brandstof nodig is.

weer op te halen neemt Cupking de eve-

aan. En het scheelt niet alleen werk en

De batterij box van Bredenoord is een

nementenorganisatie een stuk werk uit

dus tijd, het scheelt ook geld én het milieu

makkelijk verplaatsbare container met

handen. “Bovendien zijn we in staat om

wordt gespaard.”

intelligente vermogenstechniek en

daarnaast ook specifieke instructies voor

www.cupking.nl

lithium ion batterijen met een capaci-

het barpersoneel te verzorgen, zodat alles

teit van 600 kWh. De installatie zorgt
voor flexibele stroomzekerheid en is
geschikt voor meerdere toepassingen,
onder andere ook voor peakshaving
en opslag van duurzame energie. De
box wordt op je evenement geleverd
als compleet plaatje; inclusief kabels,

ECO-BANNERS

veilig transport en de kennis en ser-

Exposure Company is al jaren-

vice van Bredenoord.

lang een bekende leverancier van
groot formaat print in de festival-

Peakshaving vindt plaats als er een

en evenementenbranche. “Wij

groot vermogen gevraagd wordt, bij-

zijn er in geslaagd een volledige,

voorbeeld wanneer alle lampen vol

duurzame en betaalbare ECO-lijn

aan staan. Dit zijn de momenten dat

met uitsluitend ‘groene’ materi-

de batterij box bijspringt. Dankzij de

alen samen te stellen die niet onderdoet voor de traditionele PVC-banners”, vertelt

grote capaciteit van de batterij box

Arjan Maas. PVC-vrije en zelfs gerecyclede materialen in een compleet assortiment

wordt er diesel bespaard en voorkom

om je event volledig in te pakken. Spandoeken, textiel, plaatmateriaal en folies,

je veel CO2-uitstoot. Dit betekent ook

makkelijk te monteren en en na afloop eenvoudig te up- of recyclen. “Het is ons

dat een evenement gedurende de dag

nooit groot of gek genoeg”, geeft Maas aan. “Met onze ruime ervaring en bijzondere

stil en emissieloos van energie wordt

projecten die we al hebben mogen uitvoeren, kijken we ernaar uit om met andere

voorzien. De behoefte aan dit soort

organisatoren mee te denken. Hoe kunnen zij hun evenement verduurzamen zon-

hybride systemen neemt flink toe. Per

der afbreuk te doen aan de aankleding en sfeer?”

evenement kan worden bekeken wat

www.exposurecompany.com

de beste oplossing is.
www.bredenoord.com
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KARTONNEN
CAMPING
Sinds 2015 timmert
KarTent aan de weg
om de festivalcampings te verduurzaPEUKENVERVUILING ELIMINEREN

men. Ongeveer een

De peuk is het nr. 1 gevonden zwerfafval-

kwart van de festi-

item in Nederland en de rest van Europa. Van

valbezoekers laat zijn

zo’n 67 procent van de gerookte sigaretten

tentje na afloop achter

belandt de peuk uiteindelijk op straat of in de

op het kampeerter-

natuur en dat terwijl ze zware chemicaliën

rein. Daar moest iets

en giftige afvalstoffen bevatten die weglek-

aan gebeuren, zo vonden de mensen achter KarTent, die met een volledig

ken in ons ecosysteem. Eén peuk vervuilt

kartonnen festivaltent kwamen. De tenten worden door de crew van Kar-

acht liter water direct en het kost zelfs vijf-

Tent opgezet op de festivalcamping, zodat milieubewuste festivalgangers

honderd liter water om alle gifstoffen uit één

zelf niet hoeven te hannesen. Daarbij scheelt het ook in het aantal achter-

peuk te neutraliseren. Om dat tegen te gaan

gelaten tenten na afloop van het festival. Voor internationale kampeerders

is de Stub Pocket Ashtray bedacht, die bij

is het ook nog eens een ideale instapmogelijkheid voor hun festivalover-

uitstek geschikt is om peukenvervuiling op

nachting.

evenementen te elimineren. Met elke peuk
die niet op de grond belandt is direct acht

Om extra aandacht te geven aan duurzaamheid wordt de KarTent camping

liter water beschermd, een mooi verhaal om

omgedoopt tot ‘Green Camp’. Hier kunnen bezoekers hun mobieltje opla-

uit te dragen als evenement. De Stub zelf

den met zonne-energie, hun tent opleuken met milieuvriendelijke verf of

is uiteraard duurzaam. De hals is gemaakt

oud karton gebruiken om hun tent extra smoel te geven. Na een leven op

van RPET (gerecycled PET plastic, ook weer

het festival wordt de tent teruggehaald naar de loods van KarTent en om-

recyclebaar in RPET) en de dop is gemaakt

gesneden in allerlei andere producten (zie ook kader ‘Afval in karton’). Dat

van Polyethyleen, dat (mits goed gescheiden

gaat van speelhuisjes tot lampenkappen en van dozen tot fotolijstjes. Al die

ingezameld) ook weer recyclebaar is. Los van

producten zijn te koop in de webshop van KarTent en zo krijgt al het karton

het leveren van de Stub’s kunnen ook to-

een tweede leven. Mocht ook dát leven ten einde komen, dan kan het kar-

taalconcepten met publieksactivatie worden

ton alsnog volledig gerecycled worden.

vormgegeven om de impact van de pocket

www.kartent.nl

ashtrays op een evenement te maximaliseren. Ook custom branding is mogelijk.
www.stubshop.nl

Alles onder controle
De dagen van eindeloos walkieverkeer en handmatige rondleidin-

foto’s en het geotracken van artist shuttles. InSite.Events zorgt

gen zijn voorbij. De controle over je event kan veel eenvoudiger,

voor een optimale samenwerking en logistiek doordat je geselec-

effectiever en vooral veiliger. Door de eventsite en alle voorzie-

teerde info gemakkelijk kan delen met partners of leveranciers.

ningen te digitaliseren, krijg je een volledig overzicht van je event.
Het intelligente dataplatform van InSite.Events met haar visuele

Naast het constante monitoren van alle aspecten van het event, is

dashboards kan rechtstreeks gebruikt worden als controlecen-

het platform ontworpen om organisatoren en partners inzichten

trum voor de hele site en al zijn constructies, compleet met deel-

te bezorgen die leiden tot kostenbesparingen en het duurzamer

bare siteplannen, assets, voorzieningen en klimaatmanagement.

omspringen met voorzieningen zoals water, mazout en elektriciteit. Zo heeft InSite.Events bijvoorbeeld The Powershop op

InSite.Events bewees haar diensten al op vele internationale

DreamVille geholpen om 10% diesel te besparen en deze inzichten

events en festivals. Zo maakt bijvoorbeeld Graspop Metal Meeting

door te trekken in hun algemene werking. Daardoor sparen ze nu

gebruik van het platform voor een overzicht van securityposities,

jaarlijks 10% van hun vroegere verbruik uit.

bier monitoring, siteplan management, watermonitoring, 360°

www.insite.events
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Green bike
rental

Onze elektrische brutusbike
is duurzaam, stil en schoon
en dankt zijn naam aan het
brute en stoere ontwerp. De
dikke banden en robuust
frame maakt hem uitermate
geschikt voor ieder event.
Door het lichte gewicht blijft
het terrein intact.

rent@bike4crew.com
06 - 5500 0635

Op zoek naar een duurzame
mobiliteitsoplossing voor uw evenement?
Bike4crew biedt u dé milieuvriendelijke
oplossing!

De elektrische scooters
zijn compact, wendbaar, stil
en duurzaam uitgevoerd
en uitermate geschikt
voor inzetbaarheid op
verharde ondergronden. De
topsnelheid van de scooters
is 25km/uur.

Verhuur van elektrische Fatbikes, E-scooters, Citybikes en Scooters

HET
SUCCES
VAN
UW EVENT
DAT IS WAT ONS BEWEEGT
Bekijk hoe onze pontons, tijdelijke bruggen en rijplaten
bijdragen aan succesvolle events. Zoals aan de Woerdense
kermis op een drassig weiland bijvoorbeeld.

Meer event cases? Check vanschie.com

SCHIE
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VERDUURZAMING PRODUCTEN EN MILIEU
Stage Freaks gaat het assortiment en de werkwijze verduurzamen. Het bedrijf wil bijdragen aan de reductie van CO2 en plastic afval. Ook de wetgeving en de markt gaan
die richting uit. Zo worden al vanaf 2021 verschillende single use plastic producten
verboden. De CO2-doelstellingen vanuit de EU liegen er ook niet om. In samenwerking met Rooskleurig-projectmanagement maakte Stage Freaks een plan. Halverwege 2020 worden producten met een duurzaam keurmerk en producten die een goed
alternatief zijn voor wegwerpplastic gelabeld in de webshop en showroom. Zo zie je
als klant in een oogopslag of een product duurzaam is. Ook wordt aangegeven wat het
land van herkomst is. Zo kan de klant snel en gemakkelijk een afweging maken. Elke
maand wordt een aantal nieuwe of bestaande producten gelabeld. Stage Freaks gaat
op zoek naar duurzame alternatieven en wil klanten inspireren om producten meer
dan één keer te gebruiken. Een voorbeeld is het gebruik van zeer goede herlaadbare
batterijen. “Samen met onze leveranciers en klanten maken we zo een succes van de
transitie naar hét duurzame bedrijf van de branche”, vertelt Freek Noordenbos.
Stage Freaks is veel aanwezig op festivals. “Ook daar willen we een actieve bijdrage le-

AFVAL IN KARTON

veren”, legt Noordenbos uit. “Veel gebruikte producten als tyraps en kabelbinders dra-

De mensen achter KarTent (zie kader

gen substantieel bij aan de plastic afvalberg. Een standaard tyrap wordt maar een keer

‘Kartonnen camping’) hebben met

gebruikt. Door herbruikbare tyraps of Spanfix te gebruiken lever je al een bijdrage aan

de KarBin en de Ciggytube circu-

een duurzamere festivals. Stage Freaks levert ook een bijdrage door informatievoor-

laire afvaloplossingen bedacht. De

ziening in de sociale media. Zo plaatsen we elke twee maanden een informatievideo

KarBin is een afvalbak die geheel is

online. Leuk en leerzaam.”

gemaakt van het materiaal van ge-

www.stagefreaks.nl

bruikte KarTenten. Uit één tent kunnen tot zes KarBins worden gemaakt,
die weer kunnen worden ingezet op
het festivalterrein. Doordat ze plat te
vervoeren zijn en na gebruik volledig
gerecycled kunnen worden, bieden ze

Inzicht in CO2-uitstoot

een goed alternatief voor de 240 liter
minicontainers.

Niet zozeer een oplossing voor óp je

Wat dit concreet betekent voor een

evenement, maar een manier om inzicht

Nederlandse ondernemer is nu inzich-

te krijgen in de eigen CO2-kosten.

telijk gemaakt door het Klimaatplein. De

Ook de grote hoeveelheid sigaretten-

Een openbaar toegankelijke tool op

gratis toegankelijke CO2-calculator geeft

peuken die achterblijft na een festival

www.klimaatplein.com maakt dit

inzicht in de eigen voetafdruk. Daarnaast

viel KarTent op en dus werd de Cig-

mogelijk. De tool laat zien wat de CO2-

laat het ook direct zien welke kosten

gytube ontworpen; een stand-alone

voetafdruk is van een bedrijf en welke

gepaard gaan met een prijs van €60,- per

asbak die over het (festival)terrein ver-

CO2-kosten daarmee gepaard gaan. Zo

ton CO2.

spreid geplaatst kan worden om peuken in op te vangen. Oorspronkelijk

kunnen ondernemers zich voorbereiden
op een toekomstig klimaatbeleid. Tijdens

Hiermee krijgen ondernemers inzicht in

gemaakt van een restproduct uit de

de klimaattop in Parijs is overeen geko-

hun eigen milieu-impact en de kostenri-

kartonindustrie, inmiddels verkrijg-

men dat landen, ook Nederland, gaan wer-

sico’s van CO2-beprijzing. Ook maakt de

baar in een RVS-uitvoering zodat de

ken aan een hogere prijs op CO2. Daarmee

tool duidelijk hoe aantrekkelijk het is om

‘tube’ alle klappen doorstaat die hij tij-

wordt het verbruik van fossiele brand-

te besparen op het verbruik van fossiele

dens zijn ruige festivalleven krijgt. De

stoffen ontmoedigd en blijven we onder

brandstoffen. Het Klimaatplein laat met

inzet van deze palen kan de hoeveel-

de 2 graden opwarming van de aarde. De

behulp van een 5 stappenplan zien hoe

heid sigarettenafval flink verminde-

prijs van CO2 moet volgens onderzoe-

dat verbruik is te verminderen.

ren. Zo werden er vorig jaar tijdens

kers van de Wereldbank €60,- per ton CO2

De calculator vind je hier:

een enkel (meerdaags) evenement zo’n

bedragen in dit jaar. Die prijs loopt op naar

www.klimaatplein.com/gratis-co2-calculator.

250.000 sigarettenpeuken verzameld.
www.kartent.nl

€100,- per ton CO2 in het jaar 2050.
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PRODUCTION
BROTHERS:
SPECIALIST IN
SIGNAGE VOOR
EVENEMENTEN

SIGNAGE
Production Brothers is specialist in het maken, verhuren en plaatsen
van bewegwijzeringborden (signage) op en rond evenementen.
INNOVATIE
Production Brothers denkt graag met u mee en blijft slimme oplossingen ontwikkelen. Oplossingen, waarbij u als organisator nog
makkelijker kunt werken aan de veiligheid van uw evenement.
MONTAGE
Production Brothers neemt zorg uit handen. Wij plaatsen op de juiste plekken, op elke positie en aan elke constructie. Welke methode
wordt gebruikt, bepalen wij in overleg.
KNIGHTS OF ILLUMINATED SIGNS
Production Brothers biedt onder de naam The Knights of Illuminated Signs een variatie aan lichtoplossingen om borden en/of opzet
hekken te verlichten.
ZONNEPANELEN
Nieuw in ons assortiment: zonnepanelen. Door het gebruik van
zonnepanelen, wordt de gebruiksduur van standaard 30 uur
verlengd van het begin van de lente tot diep in de herfst.

POSTBUS 218 - 7020 AC ZELHEM (GLD) - MOB: 06 - 34 78 78 22 - INFO@PRODUCTIONBROTHERS.NL

WWW.PRODUCTIONBROTHERS.NL
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Flessen om te houden
Nog een oplossing die het gebruik van plastic bekers
tegengaat: Retulp biedt namelijk een duurzame
oplossing met stijlvolle RVS drinkflessen, die door
het ontwerp gemakkelijk mee te nemen zijn, maar
die ook makkelijke aan een tas te bevestigen zijn. “In
Nederland worden normaal gesproken jaarlijks 700
festivals georganiseerd die bij elkaar wel 21 miljoen
bezoekers trekken. Op die festivals worden honderden
miljoenen plastic wegwerpbekers gebruikt, waarvan
99 procent niet gerecycled wordt. Maar ook een festival
zonder flesjes en bekers kan gewoon”, vertelt Lysanne
Westra van Retulp. “Een festival zoals Glastonbury is
bezig om plastic flesjes en bekers helemaal te verbieden. Bezoekers worden hierbij niet geweigerd als ze
plastic flesjes meenemen, maar er wordt wel sterk aangeraden een herbruikbare drinkfles mee te nemen.”
Voor zo’n drinkfles kun je dus bij Retulp terecht. Door
de materiaalkeuze kunnen de Retulp flessen tegen een
stootje en door het lage gewicht is het ook geen last
om ze mee te nemen. Ze zijn in verschillende formaten
(bedrukt, gegraveerd, onbedrukt) te verkrijgen. Zo is er
een 500-, 750- en thermosvariant om drankjes warm
en koud te houden.
POP-UP POWER MET STAPELBARE BATTERIJEN

www.retulp.nl

De afgelopen jaren heeft Wattsun zich in de evenementenmarkt bewezen als innovatieve en duurzame vervanging voor het kleine aggregaat. Wattsun is een draagbaar
en compact lithium-ion batterijsysteem. Zowel binnen
als buiten inzetbaar, met één druk op de knop zijn al je
apparaten voorzien van stroom. De Wattsun is uitermate

COMPENSERENDE AV-PARTNER

gebruiksvriendelijk. Door het intuïtieve ontwerp en de

Als het gaat om marketing wordt vaak gesproken

eenvoud van de bediening kan iedereen, ook zonder tech-

over de 7 P’s, waarbij zaken als ‘People’, ‘Price’,

nische kennis, zelf een stroompunt realiseren. De vorm

‘Process’ en ‘Product’ bedoeld worden. Bij het Belgi-

geeft de gebruiker direct het idee dat de modules stapel-

sche bedrijf Vidi-Square wordt gedacht en gehandeld

baar zijn. De Wattsun wordt veel ingezet om in de produc-

vanuit de opvatting dat al die P’s volkomen nutteloos

tiekeet om koffie te zetten, powertools te laden en verlich-

zijn zonder de 8e P....onze Planeet. Zonder planeet

ting te voorzien. Daarnaast wordt het systeem ook vaak

geen leven, zonder leven geen business en zonder

ingezet om slagbomen, toegangspoorten, beveiligingsca-

business geen events, zo is de gedachte. “Zoals ie-

mera’s en wifi-spots te laten draaien. In de huidige corona-

dereen moet ook de eventmarkt groener denken en

tijd zien we veel artiesten online streamen om in contact

doen”, legt Bruno Van Orshoven uit. “Vidi-Square

te blijven met hun publiek. Met behulp van de Wattsun kun

doet dat onder andere door de meest energiezui-

je op elke locatie zorgeloos een livestream opnemen. Als

nige AV-apparatuur te kopen, maar we gaan daar

voorbeeld: Awakenings Festival gebruikte de Wattsun om

graag nog een stuk verder. Vidi-Square heeft meer

een live opname vanaf een elektrische boot op de Amster-

dan drieduizend bomen en struiken staan op meer

damse grachten te streamen. Met twee modules werd alle

dan veertig hectare land, waarmee de helft van de

DJ-apparatuur van stroom voorzien; volledig stil, emissie-

uitstoot van de voertuigen van Vidi-Square wordt

vrij en zonder brandstofkosten of stank.

gecompenseerd door zuurstof. Om de bijen te helpen

www.wattsun.net

zijn ook meer dan 17.000 boshyacinten geplant. Dat
is hoe ons bedrijf bijdraagt aan de bescherming van
de achtste P, onze planeet. Groener denken en duurzamer werken, daar draait het allemaal om.”
www.vidisquare.com
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