
Goed inkomen voor boeren en fantastische koffie voor ons
“Wij willen financiële 
ongelijkheid de wereld 
uit helpen”
Hoe kan koffie een ‘eerlijk’ 
product worden? Hoe komt 
er een koffieprijs waar de 
boer en de klant mee kun-
nen leven? Koffiecoöperatie 
Juru, de Rwandese boeren-
coöperatie waar Ando zaken 
mee doet, geeft aan dat het 
hele productieproces om kof-
fie te maken 3,50 dollar per 
kilo kost. “Dit betekent dat 
keurmerken zoals Fairtrade 
niet werken. De minima-
le Fairtradeprijs ligt rond de 
2,40 dollar. Voor koffie van 
een keurmerk zouden boe-
ren minimaal 3 euro moe-
ten krijgen, maar goed wer-
kende ondernemingen zoals 
Juru komen daarmee nauwe-
lijks uit de kosten. We stun-
ten in Europa enorm met kof-
fieprijzen, neem bijvoorbeeld 
de aanbiedingen van sommi-
ge supermarkten: bijna 1,5 kg 

voor 5 euro. Dit gaat voor-
al ten koste van de boeren. 
De keten is niet transparant. 
Je krijgt moeilijk zicht op in- 
en verkoopprijzen. Alle tus-
senhandelaren willen verdie-
nen en koffie is een spe-
culatieve markt. Wij vinden 
dat dit anders moet en daar-
om kopen wij onze koffie 
rechtstreeks bij boerencoö-
peraties. Wij betalen daar-
bij minimaal 5 dollar per kilo. 
Door het elimineren van de 

tussenhandelaren in de kof-
fiewereld, krijgt de boer een 
veel betere prijs en blijft onze 
prijs voor een kilo lekkere kof-
fiebonen vrijwel gelijk.” 

Microkredieten dragen bij 
aan een duurzame werkwijze
Pure Africa investeert van 
iedere kilo verkochte koffie 
1 euro in microkredieten aan 
boeren in Afrika. “Dit doen 
wij in samenwerking met een 
lokale bank. Doordat wij zelf 

regelmatig naar de locatie 
daar gaan, weten we dat de 
werkwijze transparant en op 
eerlijke wijze verloopt. Daar 
letten wij ook echt op. Met 
de kredieten kunnen zij hun 
plantage uitbreiden en de 
oogst verbeteren.” De lokale 
bank mag 6% rente vragen, 
terwijl dit gewoonlijk tussen 
de 25-40% is. Zo blijft er dus 
meer geld over om te inves-
teren.

SAMENWERKING 
CLEANTECH REGIO
Pure Africa heeft voorheen 
met behulp van Cleantech 
Regio het project Deventer 
Koffieresidu gestart. Na de  
experimentele fase is dit 
project door Michel Brans 
voortgezet met zijn onder-
neming Brans Oesterzwam 
kwekerij. Daar worden nu 
op brede schaal oester-
zwammen gekweekt. 

Dinsdag 26 maart, van 16.00
tot 17.30 uur, verzorgt
architect Thomas Rau de
Kwartaallezing in Cleantech 
Center Zutphen (Roodfabriek), 
Noorderhavenstraat 49.

Thomas Rau laat zich lei-
den door de toekomst. Hij is 
ondernemer, architect, inno-
vator, inspirator en visionair. 
Rau levert al jaren een grote 
bijdrage aan de nationale en 
internationale discussie over 
duurzaamheid, het gebruik 
van hernieuwbare energie-
bronnen in de architectuur en 
aan de vraag hoe te hande-
len in het licht van de huidige 
grondstoffenschaarste.

Bij zijn woorden voegt hij 
ook daden; met zijn archi-
tectenbureau RAU heeft hij 
diverse innovaties en nieu-
we standaarden opgezet op 
het gebied van CO2-neutraal, 
energieneutraal en energie-
positief bouwen en voor de 
circulaire architectuur. Zijn 
motto is ‘guided by the futu-
re’. Hij laat zich in al zijn han-
delen leiden door wat er in de 
toekomst nodig is en niet door 
wat op dit moment haalbaar 
is. Daaruit volgen nationaal 
en internationaal toonaange-
vende duurzame projecten. 
In onze eigen regio realiseer-
de RAU met het gemeente-
huis in Brummen het eerste 
gebouw als grondstoffende-
pot. Daarnaast ontwierp RAU 
het Zutphense stadhuis en 
de circulaire energiepositieve 
herhuisvesting van Alliander 
in Duiven.

Opgaven van morgen
In 2010 richtte hij Turntoo 
op, waarmee hij werkt aan 
nieuwe businessmodellen 

voor de circulaire econo-
mie. Turntoo beschouwt pro-
ducten als een materialen-
depot - aan het eind van 
het gebruik gaan de mate-
rialen terug naar de produ-
cent. Op deze manier blijven 
grondstoffen en materialen 
beschikbaar voor toekomstige 
producten en worden produ-
centen gestimuleerd om bete-
re design- en materiaalkeu-
zes te maken. In 2017 volgde 
de oprichting van Madaster, 
het kadaster voor materialen, 
dat het wereldwijd gebruik 

van materialenpaspoorten 
verder ontwikkelt. Thomas 
Rau benoemt de opgaven 
van morgen en weet met 
zijn enthousiasme, ener-
gie én humor zijn publiek en 
opdrachtgevers te overtuigen 
van de ingrijpende stappen 
die nodig zijn om de omslag 
van duurzaamheid naar 
levensvatbaarheid te maken.

Aansluitend aan de lezing van 
Rau maakt Arend van de Beek 
van Lagemaat Sloopwerken 
bv uit Heerde de vertaalslag 
naar onze regio. Hoe pakt cir-
culariteit en urban mining uit 
in de praktijk? Lagemaat ziet 
circulariteit als investering en 
richt een circulair kenniscen-
trum op. De beide uitersten in 
het lineaire model, de archi-
tect en de sloper, ontmoe-
ten elkaar.

Deze bijeenkomst wordt geor-
ganiseerd door het Cleantech 
Center in samenwerking met 
de Cleantech Regio en is de 
tweede van een serie kwar-
taallezingen over actuele 
Cleantech-onderwerpen. 
(Foto: Hans Lebbe)

Lezing architect Thomas Rau Nieuwe subsidieronde zonnepanelen 
voor bedrijven en instellingen

“Met een SDE+ subsidie krij-
gen grootverbruikers, dat wil 
zeggen panden met een aan-
sluiting groter dan 3 x 80 
ampère, het verschil vergoed 
tussen de kostprijs van duur-
zame energie en de markt-
waarde van de geleverde zon-
ne-energie, voor een periode 
van 15 jaar. Hiermee wordt de 
terugverdientijd van zonnepa-
nelen een stuk korter en wordt 
de businesscase aantrekkelijk”, 
legt Anne ten Brummelhuis, 
projectleider Taskforce Zonne-
energie, uit. “We zien ech-
ter ook dat bedrijven vaak 
niet beseffen welke stappen 
ze nog moeten zetten nadat 
ze een SDE+ beschikking heb-
ben ontvangen. Ondernemers 
en instellingen zijn boven-
dien vaak al druk genoeg met 
het runnen van hun bedrijf 
of organisatie, waardoor een 
SDE+ beschikking blijft liggen. 
Dat is natuurlijk zonde. Wij 
willen het voor bedrijven en 

instellingen dan ook zo mak-
kelijk mogelijk maken om over 
te stappen op zonne-energie, 
door hen kosteloos te advi-
seren en te begeleiden in dit 
proces.”
 
Apeldoornse bedrijven 
succesvol in realiseren 
zonnepanelen met subsidie
Een van de conclusies van 
het rapport is dat de realisa-
tiegraad van SDE+ beschik-
kingen in Apeldoorn relatief 
hoog ligt. “We zijn heel trots 
op alle bedrijven en instel-
lingen die al zonnepanelen 
hebben geplaatst of hiermee 
bezig zijn. Daarmee dragen 
ze direct bij aan een duur-
zamer Apeldoorn. We zien 
dat Apeldoornse bedrijven 
relatief vaker dan het regi-
onale gemiddelde gebruik 
maken van de SDE+ subsi-
die. Ongeveer een derde 
van het totale aantal SDE+ 
beschikkingen in Apeldoorn 

is daadwerkelijk gereali-
seerd, wat relatief zeer hoog 
is. We gaan ervan uit dat 
nog veel bedrijven dit goede 
voorbeeld volgen,” aldus 
Mark Sandmann, wethouder 
Duurzaamheid en toeristisch 
toplandschap Apeldoorn. 
Sinds 2017 kunnen bedrijven 
en instellingen in gemeen-
te Apeldoorn kosteloos 
advies en ondersteuning krij-
gen van Taskforce Zonne-
energie wanneer zij zonnepa-
nelen willen plaatsen op hun 
bedrijfspand.

Epe en Voorst recent ook 
aangesloten bij Taskforce 
Zonne-energie
Na Apeldoorn zijn onlangs 
nog twee andere gemeen-
ten in de Cleantech Regio, 
gemeente Epe en Voorst, aan-
gesloten bij Taskforce Zonne-
energie. Ten Brummelhuis 
roept bedrijven en instellingen 
in deze gemeenten die aan de 
slag willen met zonne-ener-
gie op niet langer te wach-
ten en te beginnen met de 
SDE+ aanvraag: “De beschik-
bare bedragen per kWh zon-
nestroom gaan per ronde naar 
beneden. “Het is zonde om 
deze kans te laten liggen. We 
nodigen bedrijven en instellin-
gen dan ook van harte uit om 
tijdig contact met ons op te 
nemen voor advies en onder-
steuning bij de SDE+ aan-
vraag. Uiteraard kunnen ook 
bedrijven zonder grootverbrui-
kersaansluiting bij ons aan-
kloppen voor advies en onder-
steuning wanneer zij interes-
se hebben in zonnepanelen op 
hun dak.” Kijk voor meer info 
op  www.taskforcezon.nl
Foto: cameravision

Samen naar een schone toekomst. Daar koersen wij op in de 
Cleantech Regio. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, 
Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen werken met ondernemers, 
onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale en duur-
zame economie en samenleving. Economie en ecologie gaan hand 
in hand. Lees meer over de ambities, projecten, succesverhalen,
evenementen en cleantech nieuws uit de regio: www.cleantechregio.nl.
Meld je aan voor de nieuwsbrief en volg ons via: 

 Facebook @cleantechregion

 Twitter @cleantechregio 

 Linkedin @Cleantech Regio 

Voor meer informatie kun je ook 
mailen naar: info@cleantechregio.nl

Op 12 maart wordt een nieuwe subsidieronde voor zonnepa-
nelen opengesteld voor eigenaren van panden met een groot-
verbruikersaansluiting: dat wil zeggen met een aansluiting 
groter dan 3 x 80 ampère. De subsidie is een groot succes. 
Apeldoornse bedrijven blijken succesvol in het realiseren van 
zonnepanelen met deze subsidie, blijkt uit een onderzoek 
uitgevoerd door Entras, in opdracht van de Cleantech Regio. 
Taskforce Zonne-energie geeft ondersteuning en advies bij de 
indiening van de subsidieaanvraag. 
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Zo eenvoudig zou het moeten zijn volgens Ando Tuininga. 
Met zijn bedrijf Pure Africa is hij gevestigd in Deventer. 
“Miljoenen boeren zitten in een crisis door te weinig inkom-
sten. En hoe komt dit? Doordat wij simpelweg te weinig 
betalen voor ons bakkie!” Pure Africa wil dat iedereen geniet 
van koffie, wij en de boeren en daarom koopt het bedrijf de 
koffie rechtstreeks bij de boeren. Een deel van de inkomsten 
wordt geïnvesteerd om microkredieten te leveren aan de kof-
fieboeren.


