
Een stabiel 
elektriciteitsnetwerk
Er ontstaan steeds meer gas-
vrije wijken in Nederland. 
Over 30 jaar zullen huishou-
dens niet meer aangesloten 
zijn op gas. Verwarmen van 
huizen verloopt op andere 
wijze, net als het omgaan 
met het elektriciteitsnet-
werk. Het aantal elektrische 
auto’s zal flink toenemen. 
Netwerkbeheerders vrezen 
voor sterke dalingen en pie-
ken in het netwerk als gevolg 
van het veranderde gebruik 
van stroom. De oplossing 
wordt gezocht in onder ande-
re  ‘slimme’ energiemanage-
mentsystemen voor thuis, 
maar ook in het opslaan van 
stroom in elektrische auto’s.
Tonnie Tekelenburg zegt 
over de energietransitie: “Dit 
vraagt een andere kijk op 
mobiliteit. En omdat de tran-
sitie op mobiliteit complex is, 
organiseert Emovia Electric 
experience roadshows en 
informatiemomenten waarbij 
elektrisch rijden centraal staat. 

De accu’s in de elektrische 
auto kunnen gebruikt worden 
voor de opslag van elektrici-
teit voor momenten dat zon-
nestroom niet kan worden 
opgewekt op eigen dak of in 
de wijk. Dat heet ‘van auto 
naar huis’. Voor consumenten 
is het dus zeker interessant 
om op deze manier bij te dra-
gen aan een stabiel elektrici-
teitsnetwerk in de toekomst.” 

Probeer elektrisch rijden 
uit tijdens een clinic
Arjan de Putter: “Wij willen 
mensen kennis laten maken 
met elektrisch rijden. En wat 
is daarvoor de beste manier? 
Het aanbieden van clinics 
elektrisch rijden. Daarnaast 
bieden we seminars aan met 
interessante sprekers om ken-
nis te delen.” 
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Samen naar een schone toekomst. Daar koersen wij op in de 
Cleantech Regio. De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, 
Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen werken met 
ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale 
en duurzame 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

‘The next level zou de norm moeten zijn’
Met haar tassenmerk Bagged 
for Good onderneemt Chaya 
Oosterbroek over de grens. 
Zowel landsgrenzen als cul-
turele grenzen. Want de 
productie van haar fairtrade 
tassen vindt plaats in India. 
Een prachtig land dat echter 
lang niet altijd positief in het 
nieuws is als het gaat om 
vrouwenrechten, kinderar-
beid en de fashion industrie. 
Waarom Chaya er dan toch 
zit met haar bedrijf? Omdat 
ze het systeem van binnen-
uit wil veranderen. Plus haar 
roots liggen in India. 

Wat merk je van de 
culturele verschillen 
tussen Nederland en India?
“De cultuur tussen India en 
Nederland is wezenlijk anders. 
In India is het kastenstelsel 
nog springlevend. De kaste, 
de jati, waar je in geboren 
wordt is je voorland. Daar 

kun je niet uitkomen en dat 
is schrijnend. Ook de defini-
tie van kinderarbeid is fun-
damenteel anders. Hier vin-
den we dat kinderen tot 18 
jaar naar school moeten, maar 
in India hebben veel ouders 
daar niet voldoende geld voor 
en bieden de openbare scho-
len ook nog eens ondermaats 
onderwijs aan. Dan is het best 

begrijpelijk dat je als ouders je 
kinderen laat bijdragen om het 
gezin van inkomen te voor-
zien. Dan vind ik het als mens 
nog steeds kinderarbeid, maar 
het begrijpen doe ik wel. Ook 
de positie van vrouwen is zeer 
slecht. In de Indische cultuur 
zijn vrouwen onderschikt aan 
mannen. Sterker nog, soms 
zijn ze zelfs bezit.”

Klinkt niet erg positief. 
Waarom wilde je daar 
dan toch een onderneming 
starten? 
“Op mijn rondreis kwam ik 
een handelaar in tassen tegen 
en ik vroeg aan hem: ‘Waar 
heb je behoefte aan?’ Hij ant-
woordde: ‘Koop maar 500 
tasjes van me’, waarop ik 
dacht: volgens mij stel ik een 
andere vraag aan je. Om toch 
ergens te beginnen bestelde 
ik 500 tassen bij hem. Maar 
ik wilde er wel zeker van zijn 
dat er geen kinderarbeid bij 
kwam kijken, dus bracht ik 
hem een aantal onaangekon-
digde bezoekjes.”

Waarom zijn 
die bezoekjes nodig?
“Een Indiër zal altijd tegen 
je zeggen dat het eerlijk is 
gemaakt. Dat er geen kinder-
arbeid bij betrokken is. Dat 
het leer natuurlijk is gelooid. 

En anders kan hij wel wat 
voor je regelen. Hij vertelt je 
gewoon wat je wilt horen. 
Als ik de keten wil verduurza-
men, dan moet ik daar door-
heen kunnen prikken. Omdat 
ik het niet kon garanderen 
was er maar één optie: zelf 
een fabriek opzetten.”

Dat is nogal een stap 
van tassen kopen naar 
een eigen fabriek starten?
“Ja, klopt, maar ik wist ook 
meteen: dit is dé manier om 
de fashion industrie hier te 
veranderen. Als ik die eerlijker 
wil maken, dan moet ik het 
systeem in om het te veran-
deren. Maar zonder de ambi-
tie te hebben dat ik vanuit 
mijn westerse gedachtengoed 
daar de boel even kan veran-
deren. Bovendien wil ik niet 
alleen werkgelegenheid creë-
ren. Ik wil dat de mensen in 
India zélf ons bedrijf runnen. 

De ontwikkeling van de men-
sen staat voorop, dus mijn 
rol is ook meer op de achter-
grond. Wel houd ik een vinger 
aan de pols door iedere dag te 
bellen met mijn MT om aller-
hande zaken door te spreken 
en bij te sturen waar nodig is.” 

(Lees het hele artikel op 
www.cleantechtomorrow.nl)

Kom naar Cleantech 
Tomorrow 20, 21 en 24 

april, Epe en Voorst
Hoe ga jij naar The Next Level? 
Kom ook naar Cleantech 
Tomorrow, het event voor 
Duurzaamheid in de Praktijk. 
Voor de activiteiten in Epe en 
Voorst op vrijdag 20 april en 
de Publieksdag op zaterdag 
21 april hoef je je niet aan te 
melden. Meld je wel aan voor 
de Businessdag op dinsdag 24 
april. Toegang is gratis. www.
cleantechtomorrow.nl

Boeren voor de natuur Elektrisch rijden voor iedereen

De locatie waar de Natuurderij 
is gevestigd is geen toeval. 
Ruimte voor de Rivier, het 
project van Rijkswaterstaat 
bestaande uit uitgravingen 
om de waterstand te behe-
ren, zorgde voor de ideale 
plek. De hoogteverschillen in 
de uiterwaarden, wisselen-
de waterstanden, omvang 
van het gebied en extensie-
ve agrarische bedrijfsvoe-
ring maken het mogelijk om 
bovengenoemde gebruiks-
doelen duurzaam te combine-
ren. De Natuurderij zorgt voor 
het onderhoud van de ver-
gravingen die zijn uitgevoerd 
voor Ruimte voor de Rivier. 

Duurzaam bodembeheer 
en zo min mogelijk input
Annette Harberink is de boerin 
van Natuurderij Keizersrande, 

waar zo’n 70 koeien aan-
wezig zijn. Hier staat alles in 
het teken van ‘Boeren voor 
de Natuur’. Dit betekent dat 
de agrarische exploitatie ten 
dienste staat van de natuur- 
en landschapswaarden bin-
nen het hele gebied.
De begrazing van de koei-
en zorgt er voor dat het gras 
kort blijft en er geen wil-
genopslag kan ontstaan. Op 
deze manier kan de IJssel bij 
hoogwater makkelijker bui-
ten de oevers treden op de 
plaats waar het de bedoe-
ling is en niet in de stad. Deze 
manier van boeren zorgt er 
ook voor dat de begroei-
ing in de uiterwaarden laag 
blijft. Zo kan het water blij-
ven stromen en daarbij krijgt 
de natuur volop de kans. De 
permanente weiden bieden 

plaats voor kruiden, vogels, 
vlinders en kleine zoogdie-
ren. De akkers kleuren naar 
klaprozen en korenbloemen. 
Wandelaars en fietsers kun-
nen genieten van de koei-
en in het landschap en scho-
lieren uit Deventer leren hier 
veel over landbouw en de 
natuur. In het voorjaar gaat 
het vee de wei in en komt dan 
alleen twee keer per dag in de 
stal om te worden gemolken. 
In de winter gaan de koeien 
naar de strobedstal. “Iedere 
koe kan zelf een eigen lig-
plaats kiezen. Doordat het 
stro vermengd wordt met 
mest is dit weer een ideale 
meststof voor de akkers, waar 
graan wordt geteeld. Het stro 
dat overblijft van diezelfde 
graanteelt wordt opgeslagen 
in de stroberging, de granen 
worden geplet en gevoerd 
aan het vee. Als de kalfjes 
worden geboren is er al weer 
plek in de stroschuur.”

Economische drager in plaats 
van maatschappelijk geld
“Natuuronderhoud kost ge-
woonlijk veel maatschap-
pelijk geld. Dat kan anders. 
Wij werken met duurzaam 
bodembeheer en daarbij met 
zo weinig mogelijk input op 
het bedrijf. Anders gezegd; 
wij verwerken het afval 
van waterschap en gebrui-
ken dit om koolstofdioxide in 
de bodem te brengen. Door 
grond koolstofdioxiderijk te 
houden krijg je een duurzame 
werkwijze. Landbouw is van 
grote impact op onze wereld 
en dat vraagt om een nieuwe 
werkwijze. Door onze manier 
van werken, waarbij we ook 
economische drager zijn, kan 
deze manier van werken ook 
over 50 jaar nog prima. Zo is 
de cirkel rond.”

In de uiterwaarden bij Deventer, aansluitend op het landgoed 
Rande, ligt Natuurderij Keizersrande. Dit project is ontwik-
keld door Stichting IJssellandschap, sinds 1267 beheerder 
van IJssellandschap landerijen rondom Deventer. Natuurderij 
Keizersrande is een modern biologisch melkveebedrijf met 
een veelzijdige missie. Want kunnen natuur, landbouw, eco-
logie, economie en recreatie nog wel duurzaam samengaan in 
dit landelijke gebied? Tijdens de vijfde editie van Cleantech Tomorrow nemen Tonnie Tekelenburg van Emovia en 

Arjan de Putter van E-xpeditie nemen u mee in de mogelijkheden die er zijn op het vlak van 
elektrisch rijden. 




