
"...want de maatschappij dat zijn wij..." - Prof. Hoxha 2 juni 2004

Het milieu staat onder druk. Milieuactivisten reizen 
tegenwoordig de hele wereld af per transatlanti-
sche voertuigen. Op zoek naar CO2-schade, con-
certen organiserend en hangend in oerbossen. 
Dat doet GeenStijl dus niet.

Vol trots presenteert GeenStijl haar eerste mi-
lieujaarverslag over het jaar 2006. Met het milieu-
jaarverslag leggen bedrijven verantwoording af 
over duurzaam ondernemen. Ook GeenStijl denkt 
aan de toekomst. In dit jaarverslag kijken we terug 
op onze gehaalde milieudoelstellingen en werpen 
we een blik in de toekomst. 

Welnu. GeenStijl doet uit principe niet mee 
aan CO2-hypes. Volgens schatting hebben mi-
lieuorganisaties, overheden en actievoerders ge-
zamelijk meer dan 300.000 hectare bos verspild 
aan memo's, uitgeprinte emails en rapportages 
over CO2.Over ontbossing en fijnstofberekenin-
gen is nu ongeveer 30 kilometer aan boeken ver-
schenen. 

Om nog maar te zwijgen over oude media. 
Een gemiddelde krant gebruikt jaarlijks tiendui-
zenden hectoliters aan inkt en decaliters aan 
schoon drinkwater. Ondanks kleine verbeteringen 

is de grafische industrie is nog steeds de meest 
ongezonde bedrijfstak. GeenStijl vindt dat dit 
soort middeleeuwse toestanden niet meer van de-
ze tijd zijn. In dit jaarverslag leggen we uit dat het 
ook anders kan. Goed voorbeeld doet tenslotte 
goed volgen. Wij denken aan later!

Het is voor het eerst dat wij een milieujaarver-

slag uitbrengen en we beseffen dat dit verslag niet 
volledig zal zijn. Het milieu is tenslotte overal en 
altijd. Aanvullingen, verzoeken om transparantie 
zijn dus meer dan welkom. Het jaarverslag is the-
matisch van opzet. We kijken naar productiemid-
delen en productiemethoden. We kijken in het bij-
zonder naar technologische ontwikkelingen. We 
zoomen in op milieuvriendelijke werkplekken en 
ten slotte aanbevelingen voor de toekomst.
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Technologie
GeenStijl bezat in 2006 een tiental webservers. Vanaf januari 

2006 is een aanzet gemaakt om de energie-onzuinige dual Xeon 
servers te vervangen door moderne 1u servers op basis van de ener-
giezuinige Xeon Dual Woodcrest processoren. Ons serverpark is ge-
baseerd op een optimale 'rekenkracht-per-watt' opstelling. Hiermee 
worden de serverprestaties optimaal benut terwijl de systeem- en koe-
lingseisen zo minimaal mogelijk zijn. Dat scheelt duizenden watturen 
per jaar. Een deel van -met name- onze testservers zijn inmiddels vol-
ledig co2-neutraal.

Ons serverpark is volledig afstandsbestuurbaar zodat ritjes naar 
de apparaten eigenlijk nooit nodig zijn. Onze computers gebruiken 
geen hardhout en zijn volledig te afvalscheiden. Onze hoster bezit 
alle ISO keurmerken op het gebied van milieu.

 

Websites
De websites dumpert.nl, geenstijl.nl, geenredactie.nl, gamert.nl en 

nieuwnieuws.nl zijn energiezuinig ontworpen. Door optimale pro-
grammeermethoden maken onze sites 'aan de achterkant' gebruik 
caching. De gebruiker merkt hier eigenlijk weinig van. Caching maakt 
de sites sneller terwijl de serverload en het harddiskgebruik terug-
neemt. Dat betekent voor ons minder slijtage aan harddisken en min-
der energieverbruik voor rekenkracht. Want hoe harder een compu-
ter moet werken, hoe meer energie dit kost. 

Aan 'de voorkant' zijn onze websites zo  'mager mogelijk' opge-
bouwd. We gebruiken css en cachbare javascript en weinig proces-
sorintensieve flash. Zodat ook uw computer zijn hoofd koel kan hou-
den!

Kijk, een zeer cultureel ver-
antwoord plaatje. Alle instu-
menten zijn FSC-keurmerk

samenvatting

management summary

Digitale vervaardiging
Door gebruik van Photoshop mijden 
we gebruik van echte verf, make-up, 
studio's en sets. 

Inkt
Wij gebruiken geen inkt, alleen hier 
en daar wat toner. onze boeken zijn 
gedrukt op milieuvriendelijk papier

Lcd
GeenStijl gebruikt geen plas-
maschermen, alleen LCD schermen. 
Na werktijd gaan ze van stand-by af.

Espresso
Ook het espressoapparaat gaat na 
werktijd uit.

Airco
De airco is milieuvriendelijk, werkt 
met warmtewisselaars en koud water.

Voedsel
Wij heten meestal -gedwongen- bio-
logisch voedsel omdat onze food 
supplier een groententuintje heeft. 

Kantoor
Computers en beeldschermen gaan 
na werktijd uit. De energiezuinige tl-
armaturen ook.

1765 watt
GeenStijl gebruikt minder dan 1,8 
kWh watt om het complete serverpark 
in de lucht te houden en meer dan 
2,2 miljoen mensen 24 uur per dag in 
de lucht te houden. Dat is omgere-
kend. 15000 kWh per jaar. Al Gore 
verbruikt in zijn eentje al 200.000 
Kwh per jaar. De tilburgs kermis ver-
bruikt 360.00 kWh in nog geen 
week. Een gemiddeld oudemedia 
bedrijf verbruikt triljarden kWh per 
jaar.



Productie
Wij produceren nauwelijks afval. Al onze productie is digitaal. Onze boeken zijn welis-

waar extreem succesvol, maar ze zijn gedrukt op milieuvriendelijk papier, ze zijn volledig 
biologisch afbreekbaar en ze zijn gedrukt in het voormalig oostblok. Zo voedt GeenStijl 
dankzij de de werkgelegenheid die onze boeken creeert, een zestigtal huishoudens in Polen.

De GeenStijl werkplekken
De werkplekken zijn aangelegd door bedrijven met op zijn minst een ISO-milieukeur-

merk. Alles is van eerlijke biologisch afbreekbare kunststof. We maken geen gebruik van 
hardhout.99% van alle batterijen zijn oplaadbaar. Moeten we nog doorgaan?

Apparaten
Alle apparaten van GeenStijl dienen een daadwerkelijk nut. Zo gebruiken we gamecon-

soles voor gamert.nl en hebben we breedbeeld lcd-schermen op meerdere plekken zodat 
iedereen al het nieuws kan volgen vanaf de werkplek. Op onze Jura espressomachine zit een 
soort van milieustand, na 5 uur ongebruikt schakelt 'ie zichzelf uit.

Uit talloze onderzoeken is gebleken dat mokken vervuilender zijn dan wegwerpbekertjes 
Wij gebruiken dus wegwerpbekertjes. 

Conclusie
Oude media zijn vies en smerig. Een gemiddelde tv-zender verspilt een hoeveelheid 

energie waar zestigduizend huishoudens een jaar op kunnen draaien. GeenStijl is het schoon-
ste mediabedrijf van Nederland. punt.

2006
overzicht van milieuvriendelij-
ke maatregelen.

dingen doen mobiliteit

matig papier
We verbruiken paar kilo per 
jaar. Die paar boeken die we 
uitgaven waren van bomen 
die al dood waren.

afval
Al het afval (papier, glas, 
koffiebekertjes en troep) 
wordt gescheiden ingeza-
meld.

autopark
Ook de auto's met V12 heb-
ben gewoon een catalysator 
en lopen op loodvrij.

email printen 
emails uitprinten is verboden. 
Eigenlijk gebruikt alleen sales 
de printer. Redactie gebruikt 
printer alleen om gekke 
plaatjes af te drukken. 

materialen
GeenStijl maakt gebruik van 
eerlijke materialen. Onze 
laptops zijn van recyclebaar 
titanium/aluminium. Muren 
zijn van hardbeton, behang 
van hergebruikt papier.

kilometers 
Alle kilometers die gereden 
worden, doen er echt toe. Bij 
ons geen nutteloze verspilling 
van kilometers.

toner
Wij gebruiken recyclebare 
HP-toner cardridges.

toekomst
Het autopark zal in toene-
mende mate milieuvriendelijk 
worden.

Onze redactie verft met milieuvrien-
delijke vingerverf.


