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Snelle voertuigen en duurzaamheid

DORPSGENOTEN

De samenleving. dat zijn wij is een
gevleugelde uitspraak. Ook in de
politiek wordt deze uitspraak vaak
aangehaald als het gaat om de par-
ticipatiemaatschappij. De rubriek
Dorpsgenoten, die maandelijks in
deze krant is te lezen, wil laten zien
wie wij in Woudenberg zijn. Deze
week een interview met Elske van
de Fliert uit Woudenberg.

Joke van der Heide

WOUDENBERG Het enthousiasme
spat er vanaf als dorpsgenoot Elske
van de Fliert praat over haar liefde
voor vrachtwagens, motoren en au-
to's. Er is volgens haar niks zo leuk
als heel hard rijden. Dit vormt een
interessant spanningsveld met haar
passie voor duurzaamheid. Zelf zegt
zij daarover: "Ik wil nog lang blijven
genieten van transport. Juist daar-
om maak ik mij met mijn bedrijf Ze-
ro- 'tl rk voor chon r n



zij daarov r: "Ik wil nog lang blijven
genieten van transport. Juist daar-
om maak ik mij met mijn bedrijf Ze-
ro-e sterk voor groener, schoner en
slimmer rijden." En dat doet zij met
veel energie en hard werken.

JORDANIE Volgens Elske heeft haar
jeugd haar hierin gevormd. Zij is ge-
boren in Jordanië. Haar vader had
daar gedurende tien jaar: een kui-
kenbroederij. Daarna verhuisde het
gezin weer naar Nederland en werk-
te haar vader samen met zijn broer
in de kuikenbroederij van haar opa
aan de Lunterseweg in Ede. Elske:
"In die tijd exporteerde mijn vader
eieren naar landen als Iran en Irak.
Het heeft mij geleerd om met een
bredere blik naar andere culturen te
kijken." Dat er gewerkt moet worden
als je iets wilt, heeft zij ook in haar
jeugd geleerd. "Vanaf mijn dertien-
de heb ik altijd meegeholpen in het
bedrijf', vertelt Elske.

DUURZAAMHEID Haar moeders zui-
nigheid vormt de basis voor haar'
diepgewortelde passie. voor duur-
7,.1 mheid. Als voorbeeld noemt
Il:lske zuinig zijn met energie door
dl deuren dicht te houden. En dan
dl' reden waarom transport volgens
h lar prachtig is. "Op het bedrijf
IJ dden wij twee vrachtwagens. Dat
IJ ft mij altijd getrokken, vooral
omdat zij zo groot waren", aldus Els-
k . Natuurlijk had zij ook een brom-
m r op haar zestiende. Die had zij
hij elkaar gespaard met het vouwen
v n heel veel eierdoosjes. Grappig
noeg werd haar keuze meer func-

t toneel dan op basis van uiterlijk be-
paald. Elske: "Hij moest het gewoon
doen. want ik had een pesthekel aan
f\ tsen,"

INDUSTRIEEL ONTWERPER Haar lief-
de voor vervoer en techniek bepaal-
d ook haar studiekeuze. Zij ging
naarde TU Delft en is afgestudeerd
als industrieel ontwerper. Elske:
"Mijn afstudeeropdracht deed ik
bij DAF. Mijn onderzoek ging over
hoe je uitlaatgassen schoner kunt
krijgen. Hiervoor analyseerde ik de

\..

Elske van de Fllert:" Waar je naar toe wilt Is zero emlsslon. Dat de motor geen afvalstoffen als C02 meer uitstoot, die het milieu vervullen of verstoren."

levenscyclus van n utüaatgasna-
behandelingssyst m." Van haar
afstudeeropdracht naar haar eig n
bedrijf met de toepasselijke naam
Zero-e is een kleine stap. "Waar je
naar toe wilt is zero emission. Dat
de motor geen afvalstoffen als C02
meer uitstoot, die het milieu vervui-
len of verstoren", legt Elske uit.

WAGENPARKEN Tussen de stap van
afstuderen naar een eigen bedrijf
heeft Elske eerst in loondienst ge-
werkt. "Ik wist al snel dat dat niet
was wat ik wilde. Ik wil graag alles
zelf bepalen. Dat is iets wat ik ook
van huis uit heb meegekregen. Toen
ik de kans kreeg om medeaandeel-
houder te worden van Zero-e greep
ik die dan ook meteen aan. Later heb
ik mijn medeaandeelhouder uitge-
kocht". Zero-e zit in Amersfoort en
richt zich vooral op bedrijven, die
kiezen voor maatschappelijk vèr-
antwoord ondernemen en een groot
wagenpark hebben, zoals transport-
en bouwbedrijven en groenvoorzie-
ning. Bedrijven met een energie-
zuinig kantoor, maar een heleboel
bestelbusjes. Elske: "Bouwbedrij-
ven worden bij aanbesteding door
de overheid ook gevraagd wat zij
aan duurzaamheid doen. Vreemd
genoeg vergeten gemeenten die
vraag te stellen bij het inhuren van
bijvoorbeeld ICT'ers."

I

.Naast advisering geeft Elske ook
workshops en controleert zij voor
de Europese commissie of project-
voorstellen subsidiewaardig zijn.
Hoewel Elske heel bevlogen is, is
zij ook nuchter. "Ik ben geen filan-
tropische instelling. Ik ga voor een
goed financieel rendement. Het
gaat bij duurzaamheid niet voor
niets om people, planet en profit.
Hoe beter de economie draait, hoe
meer bedrijven er bereikt kunnen
worden." Daarnaast stelt zij zich wel

e in duurzaamh idsdoel, "Ik b '11 te
vredcn als 500 bedrijven succesvol
h bben d elgenomen aan mijn C02
afslankprogramma. Dit is een door
mij ontwikkeld stappenplan naar
een volledig emissieloos wagenpark
en mobiliteit", aldus Elske.

REPAIRCAFE Heel bewust kiest Els-
ke er voor om naast haar werk een
bijdrage te leveren aan de samenle-
ving. .Jk zag in de krant een oproep
staan voor de Adviesraad WMO.
Mijn broer is fysiek gehandicapt,
dus dat sprak mij wel aan. Ik heb
het vier jaar gedaan. Daarnaast
ben ik vrijwilliger geweest bij de

IIoJjgraaf m nu bij de Moriaho v .
Ik ga dan één kc r in de twee weken
, m avond langs om gezellig m ,t d
bewoners te kletsen. Door het vrij-
willigerswerk leer je meer mensen
kennen in het dorp." Ook is Els-
ke lid van de Stichting Duurzaam
Woudenberg. Elske: "Met z'n vie-
ren proberen wij Woudenberg \iets
bewuster te maken op het gebied
van duurzaamheid, zoals door het
opzetten van een repaircafé in het
Cultuurhuis. Eén keer per maand
kunnen mensen daar terecht met
bijvoorbeeld een kapotte brood-
rooster.. die gemaakt wordt door
vrijwilligers."

ROTARY Voor het opbouwen van
haar netwerk is Elske lid van diverse
netwerkclubs, waar zij bij meerdere
in het bestuur zit. Haar lidmaat-
schap van de Rotary Scherpenzeel -
Woudenberg brengt haar nog meer.
"Goede vriendschappen en door de
vele lezingen kennis van mijn dorp
en andere onderwerpen." Naast al
deze activiteiten houdt Elske nog
tijd over voor hobby's als judo, de
TT en andere motorraces bezoeken
en wandelen. Tot slot vertelt zij met
veel plezier aan-de Laagerfseweg in
Woudenberg te wonen: "Het is een
gemoedelijk en relaxed dorp en ik
woon graag buiten."

• Elske van de Fliert gaat voor een goed financieel rendement: ,,~et gaat bij duurzaamheid niet voor niets om people, planet en profit."
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