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Modeontwerper Pauline van Dongen 
verwierf internationale bekendheid met 
haar project Wearable Solar. Zij ver-
werkte zonnecellen in de stof, waarmee 
je je mobiele telefoon kunt opladen. Zeer 
innovatief en duurzaam. Over duurzaam-
heid gesproken de energietransitie is in 
volle gang, daar lees je alles over in de 
reportages over windenergie en duur-
zaam wonen. Ook zal in de toekomst 
een elektrische auto voor de deur geen 
uitzondering meer zijn.
Laat je verder inspireren door de reis-
reportage over IJsland, waar álles ener-
gie ademt. Krijg je al zin om er op uit te 
trekken? Lees dan zeker het artikel over 
het gemak en de vrijheid die je op een 
elektrische fiets ervaart, vooral als je wat 
ouder wordt. Leefstijlcoach Richard de 
Leth vertelt wat je nog meer kunt doen 
om gezond en gelukkig oud te worden. 

Werken aan een duurzame toekomst 
gaat voor ons ook over leefbaarheid, 
over bijdragen aan de samenleving. 
Marco van Brenk uit Giesbeek doet het 
door marathons te lopen voor Stichting 
KiKa. Oud-profwielrenner Matthieu 
Hermans doet het door voor Stichting 
Gijsje Eigenwijsje de klassieker ‘Tegen 
de stroom in’ te organiseren, die op 
7 april jl. voor de vijfde keer heeft plaats-
gevonden. Lees hun verhaal en laat je 
motiveren.

Leefbaarheid is een groot goed. Zelf dra-
gen we ons steentje hier, in de regio, bij. 
S-Fin & Myburgh RegioBank en de Spar 
zorgden ervoor dat Giesbeek weer een 
geldautomaat heeft. Daarnaast steunt 
S-Fin & Myburgh een aantal lokale voet-
balverenigingen. We willen jongeren sti-
muleren om te bewegen. We doen het, 
omdat we graag met mensen te maken 
hebben: inwoners evengoed als onze 
klanten. Ontzorgen, daar staan we voor.

Wij wensen je veel leesplezier!

S-Fin & Myburgh

Alsjeblieft, een glanzend mooie, 

nieuwe editie van ZEST Magazine. 

Het is al weer de derde editie die 

S-Fin & Myburgh RegioBank je 

aanbiedt. Het thema dit keer is 

‘energie’, in de breedste zin van 

het woord. 

Duurzaam
en leefbaar

ONZE EIGEN APP!
S-Fin & Myburgh heeft een eigen app! Heeft u hem al? 
Deze app is kosteloos en erg handig in gebruik. 
U vindt hem in uw App Store of Google Play Store 
onder: ‘S-Fin & Myburgh Regiobank’

Wat kunt u met onze app?
• U kunt wijzigingen doorgeven;
• Uw gegevens inzien;
• Het team bekijken en contact opnemen;
• Schade melden en foto’s toevoegen van 
   de schade;
• Nieuwsberichten lezen en meer.

Nog vragen over de app, installatie 
of iets anders? Natuurlijk kunt u ook 
dan bij ons terecht!

U vindt hem in uw App Store of Google Play Store 
onder: ‘S-Fin & Myburgh Regiobank’

• Het team bekijken en contact opnemen;
• Schade melden en foto’s toevoegen van 

of iets anders? Natuurlijk kunt u ook 

■ sfin-myburgh.nl
■ Kampsingel 5a, 6901 JC Zevenaar  

■ Tel : 0316 34 24 33  ■ info@s� n-myburgh.nl
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Gemma SchootChrissie SewaltInterview

De naam roept het beeld op van een 
internationaal kantoor op Wall Street, 
New York: S-Fin & Myburgh. “We moes-
ten er zelf ook wel even aan wennen”, 
bekent Moninca met een glimlach. De 
verklaring: “De S, dat ben ik, Fin staat 
voor Financieel en Myburgh was het 
kantoor van onze partner en adviseur 
Roel Visser, waarmee we in 2010 zijn 
gefuseerd.” Toch is de associatie met 
‘groot’ zo gek nog niet. De adviseurs van 
het kantoor overzien namelijk het com-
plete werkveld van de financiële dienst-
verlening. “Als een middenvelder op het 
voetbalveld, de spelverdeler die met 
inzicht en overzicht het spel bepaalt”, 
zegt Moninca, die in zijn vrije tijd voorzit-
ter is van de jeugd bij de Giesbeekse 

voetbalvereniging GSV’38. ”Iedere 
nieuwe adviseur moet zich die vaardig-
heden eigen maken. Onze adviseurs zijn 
allemaal generalist. Ze hebben op alle 
deelterreinen hun diploma’s gehaald: 
verzekeringen, hypotheken, financiële 
planning, financieringen en belasting-
aangiftes. Verder zijn we RegioBank-
kantoor, tussenpersoon voor Nh1816 
en zit er zelfs een administratiekantoor 
in ons pand: Adferm. Doordat we alles 
onder één dak hebben, kunnen we onze 
klanten volledig ontzorgen. Je kunt zon-
der afspraak bij ons binnenlopen. We 
komen ook bij mensen thuis, als het zo 
uitkomt ’s avonds of in het weekend.”

Laagdrempelig
Het verhaal van S-Fin & Myburgh begint 
in 2004. Moninca Soumokil werkt bij een 
grote bank-verzekeraar, maar wil veel per-
soonlijker gaan werken en zich in zijn vak 
verbreden. Hij begint voor zichzelf, vanuit 
huis. “Eigenlijk wist ik niet goed waar ik aan 
begon”, vertelt hij. “Misschien maar goed 
ook! Maar ik was overtuigd van mezelf en 
mijn aanpak sloeg aan. Binnen een jaar 
moest ik mijn eerste medewerker aan-
nemen en een kantoor huren. Sindsdien 
zijn we alleen maar gegroeid, ook in de 

Moninca Soumokil 
van S-Fin & Myburgh
‘Adviseren is altijd mensenwerk’  

‘Hele gesprekken 
ontstaan er aan de 
keukentafel van de 
klant’

dalende markt en in de crisistijd. We zijn 
nu met 24 medewerkers.” 
Hoe kreeg hij dit voor elkaar? Het ant-
woord is eenvoudig: “We zijn gewoon 
altijd normaal gebleven. Laagdrempelig. 
We hadden laatst een internationaal 
vrachtwagenchauffeur die alleen op zon-
dagochtend kon afspreken. Geen punt, 
nemen we meteen iets lekkers mee voor 
bij de koffie. Alles moet tegenwoordig 
snel en digitaal, maar bij ons gaat het 
om het persoonlijk contact. We weten 
hoe het gezin er financieel voorstaat. 
Puur en alleen praten over geld en ver-
zekeringen, daar is niet zo veel aan. Je 
bent ook vertrouwenspersoon.” 

Reëel
Hele gesprekken ontstaan er aan de 
keukentafel van de klant. Over het werk, 

het huis, de kinderen die later gaan 
studeren, over stoppen met werken en 
de financiële keuzes die gemaakt moe-
ten worden. Moninca merkt dat er veel 
behoefte is aan advies hierover. S-Fin & 
Myburgh gunt de klanten hun dromen, 
maar zet hen ook met beide benen op 
de grond. “Neem de huizenmarkt. Ook 
heel actueel. Die staat volledig op zijn 
kop, met al die vanaf-vraagprijzen en 
overbiedingen. Je betaalt zó tiendui-
zend euro te veel. Een koper wordt 
verliefd op een hoop stenen, maar het 
moet wel reëel blijven. Daar zijn wíj voor. 
We begeleiden het hele koopproces en 
halen zo de klant van die roze wolk af.”

Mensenwerk
Hij vond altijd al dat adviseren mensen-
werk is en nooit ‘robotadvies’ mag zijn. 

Natuurlijk heeft het kantoor de automa-
tisering en de softwarepakketten up to 
date. Maar vervolgens moet je het bedrijf 
zo sturen, dat je de markt effectief kan 
bedienen, stelt hij. “Tevreden klanten zijn 
een gevolg van hoe je het intern hebt 
georganiseerd. Met de juiste mensen op 
de juiste plaats. Dat heeft met die passie 
voor het persoonlijk werken te maken en 
voor de rol van spelverdeler, die inder-
daad wel wat van je vraagt. Je voelt je 
hier op je plek als je die passies deelt.” 

Lokale betrokkenheid
Een van de medewerkers is Marieke 
Gieling. Ze werkte eerst bij een lokale 
bankvestiging en bij een klantcontact-
centrum. “Ik deed wel tachtig telefoon-
tjes op een dag met klanten uit het hele 
land”, vertelt ze. “Het kon overal over 

Assurantiekantoor S-Fin & 

Myburgh is gevestigd aan de 

rand van het winkelgebied in 

Zevenaar. Ideaal voor klanten 

om na de boodschappen even 

langs te gaan voor een advies 

of bankzaken. “We gaan voor 

het persoonlijke contact”, vertelt 

Moninca Soumokil. 

v.l.n.r.: Moninca en Roel
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Gemma SchootChrissy SewaltInterview

Hebt u onze app al 
gedownload? 

Ga hiervoor naar 
de appstore S-Fin & 
Myburgh RegioBank

gaan, dus je moest heel snel schake-
len. Ik miste de lokale en persoonlijke 
betrokkenheid, ik wist niet wat er in 
Zeeland of Groningen speelde. Hier 
kun je mevrouw Jansen nog eens vra-
gen of alles naar wens is. En je komt veel 
gemakkelijker in contact met nieuwe 
klanten. Laatst kwam er een man aan 
de balie voor een autoverzekering, maar 
hij had nog een restje schulden. Samen 
met zijn bewindvoerder zijn we eruit 
gekomen. We konden meteen ook een 
inboedelverzekering voor hem regelen. 
Een andere klant kwam binnen nadat hij 
Moninca op de kerstmarkt had ontmoet. 
Dat is toch leuk?”

Horecagevoel
Marieke krijgt veel ouderen aan de balie. 
Vaak worden hun kinderen ook klant bij 
S-Fin & Myburgh. “De instroom van jon-
geren is best groot”, licht Moninca toe. 
“Dat is belangrijk voor de continuïteit van 
het bedrijf. Jongeren zoeken veel zelf uit 
op internet, maar daarna vinden ze het 
toch wel fijn als wij met hen meekijken.” 
Jong of oud, ondernemer of particulier, 

voor alle klanten zijn er regelmatig the-
mabijeenkomsten. Bijvoorbeeld over vei-
lig online bankieren. Plaats van hande-
ling is dan het bruine café dat Moninca 
heeft laten inrichten in de backoffice, 
schuin aan de overkant van de straat. 
Hij ontvangt er ook zijn zakenrelaties 
voor de maandelijkse borrel. “Ik was 
barman in mijn jonge jaren, vandaar. Dat 
horecagevoel, dat gevoel voor mensen, 
dat heb je ook in ons vak nodig om suc-
cesvol te zijn.” 

Energie
Zijn visie op de toekomst is gewoon 
doorgaan op de ingeslagen weg. “Zien 
wat er speelt in de markt en er wat mee 
doen in je dienstverlening. En daarmee 
de dienstverlening voortdurend verbete-
ren”, licht Moninca toe. “Ik zie mijn werk 
niet als werk. We praten met klanten 
over hun leven en financiën en daar 
verdienen wij ons inkomen mee. Daar 
krijgen wij nou energie van!”

sfin-myburgh.nl 

‘Mijn visie op de 
toekomst is gewoon 
doorgaan op de 
ingeslagen weg’

Word jij ook lid van 
de leukste voetbalclub 
van Giesbeek?

Sportpark: “De Does” 
Meentsestraat 109 
6987 CM Giesbeek 
Tel: 0313-631583

secretariaat@gsv38.nl

GSV ‘38Word jij ook lid van 
de leukste voetbalclub 
van Giesbeek?



Arnhemseweg 55
6901 DV Zevenaar
0316-524641
www.pvhnotarissen.nl

MEESTERS
inAdvies

Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek bij 

Prick & Van Houtum notarissen te Zevenaar, 

Arnhemseweg 55, telefoon: 0316-524641.

VROLIJK,
CREATIEF & 

BETROKKEN! 

www.chrissiesewalt.nl  -  info@chrissiesewalt.nl  -  0638190790  -  Elst

JOURNALISTIEKE BRUIDSFOTOGRAFIE & LIFESTYLE FOTOGRAFIE

Zo vang ik met 
mijn camera de 
ongeposeerde 

echte momenten!
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Goede doelGemma Schoot

Vorig jaar december liep Marco 

van Brenk de marathon van 

Valencia (Spanje). Hij haalde 

hiermee bijna tienduizend euro 

op voor Kika (stichting Kinderen 

Kankervrij). “Om het één keer 

mee te maken”, vertelt hij over 

zijn deelname. Maar Marco gaat 

door. In november dit jaar doet hij 

mee met de marathon van New 

York. Kika is een sponsorproject 

van S-Fin & Myburgh. 

 
Waarom wilde je het een keer 
meemaken, in Valencia?
“Ik trainde al jaren twee keer in de week. 
Een paar keer per jaar liep ik een wedstrijd 
van vijftien kilometer, zoals de Posbankloop 
en de Zevenheuvelenloop. Ik had ook al 
een halve marathon gedaan, maar nu 
wilde ik wel eens de volle 42 kilometer 

en 195 meter lopen. Vóór mijn vijftigste. 
Al googelend kwam ik bij het marathon-
lopen voor KiKa terecht.”

Vaste vraag aan een sporter 
is natuurlijk: wat ging er door 
je heen, toen je in Valencia 
over de finish kwam?
“Ik heb het geflikt! En heel gek: ik was 
helemaal niet moe. Ik was euforisch, bijna 
zwevend. Tegelijkertijd dacht ik aan een 
goede vriend die op dat moment met  
kanker in het ziekenhuis lag. Ik had een 
foto van hem op mijn shirt. Het gaat nu 
goed met hem.”

Waarom loop je voor KiKa?
“Het is een mooi doel om kinderen kan-
kervrij te krijgen. Het besef dat je het 
daarvoor doet, helpt ook tijdens de trai-
ningen. Je hebt wel eens geen zin of het 
is slecht weer. Maar je moet en dan ga 
je toch. Het is echt een serieuze onder-

neming: een strak trainingsprogramma 
van de Atletiekunie, en krachttraining. En 
daarnaast haal je sponsorgeld binnen.” 

Hoe kom je aan het 
sponsorgeld?
“We organiseren van alles, zoals een 
sponsorloop op Koningsdag voor kin-
deren van de basisschool. Dat doen we 
samen met de Oranjevereniging. Voor 
Valencia haalden 34 kinderen zo 1800 
euro op. Een barbecue op onze voet-
balclub GSV’38 bracht ook veel op. Tot 
ik ging trainen voor Valencia was ik er 
veertien jaar trainer, van de jeugd en de 
laatste twee jaar van de senioren. Daar 
ken ik ook jeugdvoorzitter en sponsor 
Moninca Soumokil van. Ook een leuke 

04:17:38
Gefinisht Marathón

Gemiddeld tempo
 06:06 min/km

lopen voor kika
‘We organiseren 
van alles, 
zoals een 
sponsorloop op 
Koningsdag voor 
kinderen van de 
basisschool’

actie is ‘Run het café’, waarbij we voor 
een avond een café overnemen. Twintig 
procent van de omzet is voor KiKa.” 

Waarom ga je nu ook naar 
New York?
“In Valencia was ik onder de indruk van 
al die mensen die KiKa steunen. Maar 
ook van het meedoen op zich. Samen 
hardlopen, weten dat je op 25 kilometer 
je gezin en een paar vrienden langs de 
weg zult zien en dat ze er bij de finish 
ook zullen zijn. Dat geeft zó’n shot 
adrenaline. Veel KiKa-lopers zeiden: je 
moét een keer naar New York als je de 
kans krijgt. Dat is helemaal kikken, met 
50.000 deelnemers. Marathonlopen 
voor KiKa is echt een prachtige formule.” 

Marco van Brenk (51) uit 
Giesbeek loopt in november 
namens de stichting KiKa 
(Kinderen Kankervrij) de 

marathon van New York. Hij
werft nu sponsorgelden. 

Doneert u ook?

Ga daarvoor naar 
2019.runforkikamarathon.nl/

marco-van-brenk.
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Maak van uw trouwdag een
onvergetelijke ervaring

Uw huwelijksdag is een dag die u nooit meer zult vergeten. 
Grand Café Rutgers is bij uitstek de officiële trouwlocatie aan het water.

Onze locatie, direct gevestigd aan het prachtige Rhederlaag, is geen 
standaard locatie en daarom zeer gewild voor het geven van bruiloften. 

U waant zich gelijk alsof u in het buitenland bent. Samen met u en onze 
ruime ervaring (al 18 jaar) maken we er een fantastische dag, middag 
of avond van en luisteren graag naar uw wensen zodat uw bruiloftsfeest 
niet een standaardfeest wordt, maar “een feest op maat” speciaal voor u 
gemaakt. Grand Café Rutgers ligt slechts 10 min rijden van de A12 (nabij 
Arnhem) en biedt ruime parkeergelegenheid direct voor de deur voor al 

uw dag /avond gasten.

We beschikken over een partyboot. 
Nieuw en uniek in Nederland is dat u bij ons op het water kan trouwen.  Een 
waanzinnig idee is om de dag gasten een rondvaart over het Rhederlaag 
aan te bieden. Mits het weer dit toe laat. Onze ervaring is dat veel 
bruids paren er voor kiezen om met de partyboot diverse stranden aan te 

doen, waar je zelf niet met de auto kan komen, om bijvoorbeeld een 
bruidsreportage te laten maken.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Bel 0313 – 63 29 63 of mail Grand Café Rutgers en vraag naar 

de mogelijkheden!

 Grand Café Rutgers - De Muggewaard 7 - Lathum - www.grandcaferutgers.com - info@grandcaferutgers.nl
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NEMO ProefjesNEMO - DigiDaan

Challenge: bouw zelf een 
kettingreactie! 

Plak een stukje (schilders)tape op de 
grond. Meet vanaf dit punt met de 
rolmaat drie meter en plak daar ook een 
stukje tape. Dat is de afstand die jouw 
kettingreactie moet overbruggen.

Zet het dikke boek rechtop. Leg daarop 
een dun boek en daar weer bovenop 
het autootje. Zet de andere boeken 
achter elkaar in een rij.

Bouw op één van de stukjes tape een 
piramide door de bekertjes op elkaar te 
stapelen. Dit is het einde van je kettingreactie.

Nu begint jouw creativiteit! Gebruik de andere materialen om de kettingreactie verder te 
bouwen. Kun jij de piramide van bekertjes om laten vallen zonder ze zelf aan te raken?

3 meter

Kijk voor meer proefjes op nemosciencemuseum.nl/ontdek

Stap 3Stap 1 Stap 2

In NEMO Science Museum kun je genieten van een bijzondere demonstratie over 

actie en reactie: de kettingreactie, die je thuis ook zelf kunt maken. Het bouwen 

ervan is niet alleen superleuk, maar ook een leerzame uitdaging. De bedoeling is 

dat elk object een ander object in beweging zet. En dat valt nog niet mee! Lukt 

het jou om de bekertjes om te laten vallen zónder ze zelf aan te raken?

Wat heb je nodig?
-  Schilderstape 
-  21 bekertjes  
-  Dik boek
-  Diverse andere boeken
-  Speelgoedautootje
-  Stoel
-  Bezem
-  En gebruik verder je fantasie

Stap 4



Vandaag bezoeken we Adferm, dat zijn 
intrek heeft genomen in het pand van 
S-Fin & Myburgh in Zevenaar. Adferm 
is een jong en modern administratiekan-
toor. ‘Ik wil het beeld dat mensen bij een 
administratiekantoor hebben graag ver-
anderen,’ geeft Ruben Borggreve aan. 
‘Wij hebben een licht kantoor, waarin 
het contact persoonlijk en direct is. Wij 
nemen uw administratie uit handen, 
maar door de toegankelijkheid heeft u 
er wel zelf grip op.’

Eén contactpersoon
Ruben Borggreve geeft aan dat onder- 
nemingen vaak niet de focus heb-
ben op het bijhouden van de admi-
nistratie. ‘Iedereen moet zijn krach-
ten benutten. Voor de één ligt deze 

kracht bij het runnen van een horeca- 
onderneming of huisartsenpraktijk, bij ons 
ligt deze in het bijhouden van administra-
ties en hier kansen en risico’s in signale-
ren.’ Door het concept om te werken met 
één contactpersoon kan Adferm goed 
inspelen op zaken in de toekomst. ‘Wij 
helpen graag mee om uw toekomstdro-
men concreet te maken!’

‘Wij bespreken met de klant de wensen, 
eisen en verwachtingen. Op basis hier-
van wordt een maandtarief afgesproken. 
Hierdoor staat een klant nooit voor ver-
rassingen. Ook zijn wij daardoor benader-
baar. Klanten bellen geregeld met korte 
adviesvragen, waarvoor zij geen losse 
factuur ontvangen. Inzichtelijk en eerlijk.’

Vooruit denken en in het heden leven 
vindt Ruben erg belangrijk. ‘Wij willen 
analyseren en op basis hiervan adviseren. 
Een hoge omzet is altijd mooi, maar als 
de verhoging van de belasting niet wordt 
verwacht is dat schrikken. Dat willen wij 
voor zijn. Dat kan doordat wij de adminis-
tratie bijhouden, hierdoor kunnen wij de 
klant een actueel toekomst beeld tonen.’ 

Dus, bent u eens in de buurt, laat  Adferm 
dan bekijken of u alles uit uw onder-
neming haalt. 

Kampsingel 5A 
6901 JC Zevenaar

026-3554371 
adferm.nl 

Ruben Borggreve

financiële
administratie
van ZZP tot MKB 

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

S-Fin & Myburgh
Kampsingel 5A
6901 JC Zevenaar
T 0316-342433
E info@sfin-myburgh.nl
I www.sfin-myburgh.nl

KOM OOK VOETBALLEN
BIJ DCS ZEVENAAR!

SV DCS Zevenaar • Hengelder 1, 6902 PA Zevenaar • 0316 - 52 43 67 • info@svdcs.nl 

Kijk voor meer informatie over DCS Zevenaar op www.svdcs.nl
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Windenergie

Leven van  
de zon en de wind

Het gebruik van energie lijkt in onze westerse wereld zo vanzelfsprekend. 

Je knipt het licht aan, laat de wasmachine draaien en zet de 

thermostaat wat hoger als het koud is. Maar onze energiebronnen zijn 

niet onuitputtelijk. Windenergie levert een belangrijke bijdrage aan de 

duurzame energietransitie. Die transitie is momenteel in volle gang en de 

ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op.

Je zou het op grond van alle publiciteit 
misschien niet verwachten, maar de 
groei van het aantal windmolens op 
land neemt af. De hoeveelheid wind-
energie die wordt opgewekt neemt 
echter juist toe. Hoe dat precies zit? 

Henk Lagerweij van windmolenfabri-
kant Lagerwey legt uit: “Windturbines 
van twintig jaar geleden zien er totaal 
anders dan die van vandaag. De diame-
ter van de wieken is groter en daarmee 
is vanzelfsprekend de mast ook hoger 

geworden. Dat heeft grote voordelen: 
niet alleen is er meer oppervlak voor 
windvangst, de windsnelheid is op 
grotere hoogte ook aanzienlijk sterker. 
Hierdoor bleef het vermogen van wind-
molens in de afgelopen jaren toene-
men. Er zijn minder molens nodig om 
tot dezelfde productie te komen.”
Volgens Lagerweij ‘gaan we weer van 
de zon leven’. Een opmerkelijke uitspraak 
van een windpionier. Maar eigenlijk is 
het heel logisch, verklaart hij: “De zon 
warmt de aarde op en daardoor komen 
luchtstromen in beweging. Als de zon 
schijnt, is de wind in onze streken vaak 
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Zon en wind hebben elkaar keihard nodig om samen de energietransitie  
te realiseren

Lagerwey/Vattenfall, Jorrit Lousberg Energie

r u b r i e kf o t o g r a f i e

Natasja Admiraal

t e k s t

wat zwakker. Andersom is de wind vaak 
sterker als de zon niet schijnt.”

Duurzaam energielandschap
Zon en wind hebben elkaar dus kei-
hard nodig om samen de energietran-
sitie te realiseren. Een mooi voorbeeld 
is een project in de Van Pallandtpolder 
op Goeree-Overflakkee, waar wordt 
gewerkt aan Energiepark Haringvliet 
Zuid. Hier worden zonnepanelen, wind-
molens en energieopslag gecombi-
neerd: een uniek concept in Nederland. 
Erik van Norren, die als omgevingsmana-
ger bij Vattenfall (voorheen Nuon) bij  
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dit project betrokken is, vertelt: “Om 
energie te leveren aan het stroomnet is 
uiteraard een aansluiting nodig. Dat is 
een kostbaar onderdeel van elk ener-
giepark. In dit geval kunnen we voor het 
leveren van zonne- en windenenergie 
gebruikmaken van hetzelfde stroomaan-
sluitpunt. Zo benutten we de faciliteiten 
in het park optimaal en ontstaat er een 
compleet duurzaam energielandschap.” 
Naar verwachting voorziet het park vanaf 
2020 zo’n 27.500 Nederlandse huishou-
dens van duurzame stroom. 

Goede en slechte windjaren
De productie van een windturbine 
varieert sterk: het ene jaar hebben we 
te maken met een goed windjaar, het 
andere jaar juist met veel zon. Als het 
niet waait, staat een windmolen simpel-
weg stil. Hoe hoger de mast, hoe min-
der fluctuatie. Grote, statig draaiende 
turbines hebben ook in een ‘slecht 
windjaar’ nog een behoorlijk hoge 
opbrengst. Windturbines op zee zijn 
berekend op hardere windsnelheden. 
Het potentieel van offshore windpar-
ken is dan ook groot. De gemiddelde 
levensduur van een windturbine is twin-
tig jaar. Meestal sluit de fabrikant een 

langjarig onderhoudscontract af met de 
eigenaar. De turbines worden 24 uur 
per dag automatisch gemonitord en 
bewaakt, twee keer per jaar preventief 
nagelopen en na twintig jaar ondergaan 
ze een ‘APK-plus’. Vaak heeft de turbine 
dan nog genoeg reserve en wordt er 
een afweging gemaakt: laten staan of 
herinvesteren in grotere turbines met 
meer vermogen.

Oog voor de natuur 
Dat er wel eens een vogel tegen de 
rotorwieken aanvliegt is helaas onvermij-
delijk. Als oplossing is er op sommige 
windturbineparken een radar geplaatst, 
die waarschuwt voor zwermen vogels, 
zodat de windmolens tijdig stilgelegd 
kunnen worden bij massale vogeltrek. 
Bij de huidige generatie windmolens is 
dat risico al kleiner. “Zo worden er maat-
regelen genomen om broedende vogels 
en vleermuizen te beschermen”, vertelt 
Van Norren. “Zeezoogdieren, met name 
bruinvissen, kunnen last hebben van 
onderwatergeluid. Door het gebruik van 
dubbelschermen wordt het heigeluid 
gedempt. Voordat er wordt gestart met 
de bouw van een nieuw windmolenpark, 
brengen we trouwens altijd eerst de 

Meer energie 
opwekken met 

minder windmolens

Omdat de windsnelheid op grotere hoogte aanzienlijk sterker 
is, worden de windmolens steeds hoger Assembleren van de gondel van een windmolen

Het grootste Nederlandse windmolenpark 
op land wordt gebouwd in de 
Wieringermeerpolder
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omgeving in kaart. Momenteel verrichten 
we bodemonderzoeken in de Noordzee 
voor windpark Hollandse Kust Zuid 1 
& 2, dat vanaf 2023 één tot anderhalf 
miljoen huishoudens van groene energie 
moet voorzien.” 

Draagvlak creëren 
Naast het maken van goede afspraken 
met milieupartijen is het belangrijk om 
zorgvuldig om te gaan met de direct 
omwonenden van een toekomstig wind-
park. “Vorig jaar zijn we gestart met de 
bouw van een windpark verspreid over 
de hele Wieringermeerpolder”,  aldus 
Van Norren. ‘Dit wordt het grootste 
windmolenpark op land in Nederland, 
en dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt. 
Al vanaf de ontwikkelingsfase voeren 
we intensieve gesprekken met de ver-
schillende dorpen in deze regio, verte-
genwoordigd in de Omgevingsraad. Dat 
heeft geresulteerd in onder meer het 
Windloket, een onafhankelijke stichting 
in oprichting, die vragen behandelt van 
betrokkenen en daarnaast de uitbetaling 
verzorgt van de Burenregeling: omwo-
nenden tot in een straal van 1250 meter 
rond het windpark kunnen meeprofiteren 

Feiten en cijfers
• Eén windmolen op land van drie 

megawatt levert genoeg stroom 
voor zo’n 2750 huis houdens; 
één windmolen van tien 
megawatt op zee voor ongeveer 
15.000 huishoudens

• Een standaard windmolen op 
het land van 3,5 megawatt wekt 
evenveel duurzame stroom op 
als circa 45.000 zonnepanelen

• Tweemaal zo grote wieken 
leveren vier keer zoveel op

• In 2023 moet 16 procent van de 
Nederlandse energie duurzaam 
worden opgewekt

• Een windmolen kost gemiddeld 
één miljoen euro per megawatt 
capaciteit

Bronnen: Nederlandse WindEnergie 
Associatie (NWEA) en Lagerwey

De experts geloven in een combinatie van zon, wind én opslag

van de opbrengst. Dit initiatief is heel 
positief ontvangen.”

Het roer moet om
Een goede ontwikkeling is dat het kli-
maatbewustzijn groeit, ook onder de 
jonge generatie. Hoe de toekomst van 
duurzame energie eruitziet? De experts 
geloven in een combinatie van zon, wind 
én opslag. Dat laatste is weliswaar een 
extra kostenpost, maar zorgt wel voor 
continuïteit. “Hier moeten we verstandig 
mee omgaan: niet te weinig, maar ook 
zeker niet te veel opslag. Een constante 
zoektocht naar de juiste balans”, aldus 
Lagerweij. “Energiebedrijven hebben 
tegenwoordig meteorologen in dienst, 
die zeker drie dagen vooruit kunnen 
kijken. In combinatie met de cijfers van 
de gemiddelde stroomafname kan er 
een aardig goede inschatting worden 
gemaakt van de benodigde hoeveelheid 
energie.” Als we in de toekomst al onze 
energie in Nederland kunnen opwekken, 
zijn we hiervoor niet meer afhankelijk van 
andere landen. Dat zorgt voor werkge-
legenheid en op de langere termijn ook 
voor energiezekerheid. Zonder energie 
geen vooruitgang. 
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Studenten van nu zijn met de digitale 
paplepel grootgebracht en gaan op een 
vanzelfsprekende manier om met alle 
beschikbare technologie, data en com-
municatie. Zij kijken niet alleen naar digi-
tale middelen voor kansen en oplossin-
gen, ze zijn ook degenen die er meestal 
als eerste mee werken. DAS ervaart 

het als zeer inspirerend om deze digi-
tal natives te betrekken bij klant gerichte 
vernieuwingen en samen met hen origi-
nele oplossingen te ontwikkelen.  

Doel
Het doel van #DAS24H is goede ideeën 
losmaken en in de praktijk toepassen. 
“Het winnende team krijgt de ruimte om 
zijn idee verder bij ons uit te werken”, 
vertelt Silvia Onos, manager Innovatie bij 
DAS. “Ik geloof in de kracht van samen 
doen en je open durven stellen. We bin-
den een nieuwe generatie klanten aan 
ons door met deze groep samen te wer-
ken. Zodat je niet alleen iets laat beden-
ken, maar er in de praktijk ook wat mee 
durft te doen.”

Opdracht
De opdracht van de tweede #DAS24H 
was: vind een slimme toepassing op het 
gebied van online dispute resolution. 

Hierbij gaat het om oplossingen van 
conflicten en geschillen, die ontstaan 
bij transacties via online platforms, zoals 
Marktplaats, Airbnb, Snappcar en Peerby. 
De studenten begonnen enthousiast en 
ambitieus te brainstormen. Innovatieve 
ideeën komen immers niet zomaar op en 

Challenge #DAS24H

Race om 
ultieme innovatie
‘Bedenk binnen 24 uur een 

slimme toepassing voor online 

juridische oplossingen’, zo luidde 

de opdracht voor 150 studenten, 

die in april meededen aan 

de tweede #DAS24H. Non-stop 

braken de deelnemende teams 

hun hoofd over de ultieme 

innovatieve uitdaging. Het 

winnende plan ‘Badger’ werkt DAS 

verder uit, samen met het team, 

dat dit voorstel heeft ingediend.
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DAS

de deadline van 24 uur gaf extra druk. 
Daarom maakte DAS het de studenten zo 
comfortabel mogelijk. Denk aan gezond 
eten en drinken, matrassen, hangmatten 
en energieke sportsessies. Alles was tij-
dens #DAS24H gericht op hét vernieu-
wende voorstel. En met resultaat! 

Badger
Het winnende idee met veel praktijk-
potentie is Badger geworden. Badger 
is een online concept voor studenten 
die op kamers gaan wonen. Badger 
helpt hen bij het conflictvrij en financieel 
regelen van mogelijke problemen. DAS 
gaat het voorstel samen met de stu-
denten verder uitwerken. Dat betekent: 
praktisch toepasbaar maken, toetsen, 
aanscherpen en verfijnen. Net zolang 
totdat het product volledig aansluit bij 
de klant behoefte, waarna de lancering 
in het pakket volgt! 

De 24 uur van DAS
Met ‘#DAS24H’ grijpt DAS met oog voor de toekomst terug op zijn eigen 
vermaarde historie. In de Franse stad Le Mans staat de wieg van La Défense 
Automobile et Sportive (DAS). In 1917, zes jaar vóór de eerste editie van 
de beroemde autorace ‘De 24 uur van Le Mans’, richt het bestuur van de 
Automobile Club de l’Ouest de vereniging voor rechtsbijstand op. De leden 
kunnen in geval van autoschade een beroep doen op rechtsbijstand om schade 
bij de wederpartij te claimen. Het concept ‘rechtsbijstandverzekering’ werkt 
zo goed, dat het wereldwijd wordt overgenomen. In 1963 wordt de ‘DAS 
Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij’ opgericht.

‘Doorpakken’
Ruben Andriesse, student aan de HvA (Hogeschool van Amsterdam) en lid van het 
winnende #DAS24H-idee: “Het leek aanvankelijk een onmogelijke opgave om 24 uur 
lang met hetzelfde groepje intensief bezig te zijn om op tijd een oplossing af te leveren. 
Maar we waren allemaal gemotiveerd. Helemaal toen we beseften op de goede weg 
te zitten met ons idee voor Badger. We hebben in die 24 uur geleerd hoe waardevol 
het is om na feedback door te pakken, ook als die kritisch is. Het hielp ons een andere 
weg in te slaan met ons oorspronkelijke idee. En dat heeft gewerkt, want we hebben 
gewonnen! We kijken terug op een mooie uitdaging.”

t e k s t

xxx



Roadtrip Ijsland
Overal energie
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Machtige gletsjers en vulkanen, spuitende geisers, woeste watervallen en 

rivieren, hotsprings, zwarte stranden, het Noorderlicht. Allemaal IJsland! De 

energie zit hier in de grond, op het land, in de lucht en in de mensen.   

Een beetje outdoor-freak wil naar 
IJsland. Logisch, want dit meest westelijk 
gelegen Europese land biedt alles voor 
de ware natuurliefhebber. Wandelaars, 
hikers, bikers, rafters, skiërs, paardrij-
ders, motorrijders en roadies halen hier 
hun hart op. We gingen er een midweek 
naartoe, met na afloop het vaste voor-
nemen terug te komen, maar dan voor 
langer. Wát een land! 
Icelandair brengt ons binnen drie uur 
naar Keflavik International Airport, in de 
zuidwestelijke punt van het land. Buiten 
ademen we onze eerste teug IJslandse 
lucht in. Nergens in Europa is deze zo 
puur en zuiver, heeft de reisorganisatie 
verteld. De tweede tip: stap nooit zomaar 
op een steen of rotsblok! Voor je het weet 
ruïneer je het ondergrondse huis van een 
elfengezin. Het geloof van de IJslanders in 
het huldufólk (verborgen volk) is heilig. Er 
worden snelwegen voor omgelegd. 

Selfoss
We rijden met onze gehuurde SUV 
– inclusief aanvullende wind-, steen-, 
glas-, grind- en lavagruisverzekering – 
naar Selfoss, 60 km. ten oosten van de 
hoofdstad Reykjavik, met 6000 inwoners 
een relatief grote stad aan de zuidkust en 
de perfecte uitvalsbasis voor een kennis-

making met de highlights van IJsland. Er 
zijn tal van (luxe) hotels, cottages, guest-
houses en airbnb’s. En prima restaurants, 
met veelal ‘reguliere’ gerechten, omdat 
de IJslanders weten dat hun keuken bij 
toeristen geen beste reputatie geniet. Wij 
kiezen voor het veilige hangikjot (gerookt 
lamsvlees). 

Midzomernachtzon
Voordat we de volgende ochtend op 
pad gaan, krijgen we onze eerste onver-
getelijke ervaring al cadeau: een slow-
motionzonsopgang zoals we die nog 
nooit hebben gezien. ’s Zomers begint 
dit licht- en luchtspektakel rond drie uur 
’s nachts, met als hoogtepunt de mid-
zomernachtzon, die ervoor zorgt dat het 
niet of nauwelijks donker wordt. Hoe 
dichter bij de poolcirkel, des te langer 
deze periode duurt. In de winter is het 
andersom: dan komt de zon pas halver-
wege de dag en gaat hij vroeg in de mid-
dag weer onder. Of het blijft helemaal 
donker. sunrise-and-sunset.com 

Golden Circle
Onze eerste tour voert ons door de 
Golden Circle, met iets boven Selfoss 
een stop in Kerið, een diepe krater, zo’n 
3000 jaar geleden ontstaan door een 

vulkanische uitbarsting. Met ongelofe-
lijke kleuren: rode kraterwanden met fel-
groen mos en in de diepte het heldere, 
turquoise kratermeer. Wow! We rijden 
verder via Skálholt (eerste kathedraal 
van IJsland) naar Faxafoss, waar we 
onze eerste waterval zien. Geen toe-
rist te bekennen. Niet zo gek, want hoe 
mooi ook, Faxafoss valt in het niet bij 
Gullfoss, de ‘gouden waterval’, verderop 
noordwaarts. Het water stort zich hier in 
gigantisch brede etages naar beneden, 
om daar in een smalle kloof te verdwij-
nen. Gullfoss ontleent zijn naam aan 
de regenbogen erboven, die ontstaan 
als de zon door het hoog opspattende 
stuifwater schijnt. Selfie-time! 

Geysir
Nog onder de indruk rijden we naar het 
tien kilometer verderop gelegen Geysir, 
het bekendste geisergebied van IJsland.  

‘Nergens in 
Europa is de 
lucht zo puur 
en zuiver’

Papegaaiduikers



Reykjavik

Kefl avikurfl ugvöllur
Spirit Farm

Selfoss

Seljalandsfoss

Vík í Myrdal

Dyrhólaey

Skógafoss

Geysir Gullfoss
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Reizen

weg geeft deze dag een fantastisch 
gouden randje. 

Energie
De watervallen, gletsjers, vulkanen en 
warmwaterbronnen spelen een cru-
ciale rol in de energievoorziening van 
IJsland. Aardwarmte en waterkracht 
leveren samen 85 procent. De huizen 
in Reykjavik worden allemaal verwarmd 
via het hete water van bronnen in de 
omgeving. Ook het warme water uit de 
kraan komt uit de grond. De circa twintig 
geometrische energie- en waterkracht-
centrales zijn weliswaar lelijke molochs 
in het mooie landschap, maar IJslanders 
hoor je nauwelijks klagen; ze krijgen 
immers geen energierekening. 

Lavastrand
Op onze tocht langs de zuidkust zien we 
vooral de geweldige natuurwonderen van 
dit land. Zoals het pikzwarte lava strand 
van Vik, met uitzicht op een groepje 
basaltzuilen, als poortwachters in de zee 

(Reynisdrangar). Het verhaal gaat dat 
een paar trollen hier door de opkomende 
zon werden verrast, toen zij bezig waren 
een schip aan wal te trekken, waarna ze 
met schip en al versteenden. We rijden 
met een lus om de berg Reynisfjall naar 
Dyrhólaey, het zuidelijkste puntje van 
IJsland, waar we de poortwachters van 
Vik op de rug zien. Het uitzicht vanuit 
de vuurtoren op dit in zee priemende 
schiereiland is adembenemend. In de 
verte zien we papegaaiduikers, grappige 
vogels die ze op IJsland trouwens ook 
graag eten. Beneden schieten we prach-
tige plaatjes van de rots met het ronde 
gat, waar Dyrhólaey (‘deurgat eiland’) zijn 
naam aan ontleent. 

Hotsprings en watervallen
Absolute must do op IJsland is uiter-
aard een bad in een van de talrijke hot-
springs. Liever niet in de Blue Lagoon, 
waar alleen toeristen komen, maar bij 
voorkeur naar een meer authentieke 
locatie. We kiezen voor Seljavallalaug, 

Strokkur

Bij aankomst overal borrelende putjes 
en poeltjes en dan onverwacht roert 
de Strokkur zich, de enige nog actieve 
geiser op IJsland, met een tientallen 
meters hoge pluim van kokend water en 
stoom. Deze vulkanische erupties doen 
zich elke vier tot acht minuten voor. Een 
absoluut onvergetelijke ervaring. 
We lunchen in het Geysir-resort tegen-
over het geiserveld. In de luxe souvenir- 
en kledingwinkel kopen we hebbedinge-
tjes en IJslandse truien. Dit resort is ove-
rigens ook een prima uitvalsbasis voor 
trips en activiteiten. Van hieruit kun je 
golfen, vissen, wandelen, paardrijden, 
raften en gletsjer- en sneeuwscooter-
tochten maken. En magisch: ’s nachts 
een spuitende geiser bezoeken! 

Onooglijk pad
We bewaren een bezoek aan het naar 
verluid beeldschone Thingvellir National 
Park voor een volgende keer, want we 
willen naar Haífoss: met 122 meter een 
van de hoogste watervallen van IJsland. 
Het wordt een prachtige rit, met mag-
nifiek uitzicht op besneeuwd gebergte, 
met in de verte de Hekla-vulkaan, tot we 
opeens een onooglijk pad op moeten. 
De enige weg naar Haífoss – en dus ook 
de enige weg terug – is alleen met een 
SUV begaanbaar. Smal, onverhard, met 
lavagrind, keien, rotsblokken, kuilen en 
waterplassen, waarvan je niet ziet hoe 
diep ze zijn. Bij Haífoss volgt de belo-
ning. Wat voelen we ons klein bij dit 
immense watergeweld. De onbeschrijf-
lijk mooie zonsondergang op de terug-

Reynisdrangar Veel wegen zijn moeilijk begaanbaar
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een hotspring zonder opsmuk, hon-
derd km. ten oosten van Selfoss. De 
wandeling van anderhalve kilometer 
vanaf de parkeerplaats naar het warm-
waterbad wordt een van onze mooiste 
belevenissen. Surrealistisch, alsof we 
op de maan lopen. Als nietige wezens 
in een compleet verlaten landschap: 
wijds, met enorme bergen op de ach-
tergrond, riviertjes waar we doorheen 
moeten waden en paden waarop we van 
steen naar steen moeten springen. De 
hotspring zelf stelt helaas weinig voor: 
schoon water in een vervuild bad, met 
kleedhokjes waar je niet naar binnen 
wil. We houden het bij poedelen aan de 
rand van het bad.
Omdat we in de buurt zijn, bezoe-
ken we Skógafoss en Seljalandsfoss, 
twee schitterende hoge watervallen, 
met regenbogen op de bergflanken. 
Skógafoss is bijzonder, omdat je naar 
de top kunt lopen, maar Seljalandsfoss 
spant de kroon, want hier kun je áchter 
de waterval lopen. Fotomoment! Het is 
overigens de enige waterval op IJsland 
die ’s nachts wordt verlicht.
De volgende dag komt het ook nog goed 
met onze zo vurig gewenste hotspring. 
Bij de Secret Lagoon in Fluðir, hon-
derd km. ten oosten van Reykjavik, het 
intiemere broertje van de Blue Lagoon. 
Een uur lang dobberen we gelukzalig in 
glashelder, vanuit de aarde verwarmd 
water (38°). Het borrelt met tien liter per 
seconde omhoog, waardoor het bad zich-
zelf continu aanvult en ververst. Heerlijk, 
met prima voorzieningen (kleedruimte, 
douches, restrooms, bar en restaurant). 

Reykjavik
Onze laatste dag is voor Reykjavik. Een 
moderne en vrolijke stad, met zijn vele 
gekleurde huizen en daken en gezellige 
centrum. In de oude houten pandjes 
langs de hoofdstraat zijn hippe en exclu-
sieve winkeltjes, boetiekjes, cafés en 
restaurantjes gevestigd. Shopping Time!
De twee uur durende citywalk, waarvoor 
we ons online hebben aangemeld, voert 
langs bijzondere plekken, zoals het par-
lementsgebouw, het oudste houten huis 
(1762) en de beste hotdogkraam van het 
land: Bæjarins beztu pylsur, beroemd 
sinds het bezoek van de Amerikaanse 
oud-president Bill Clinton in 2004. Hij 
wilde alleen mosterd bij zijn worsten-
broodje, waarna deze variant als ‘Clinton 
Special’ wordt verkocht. We wandelen 
langs het designawards winnende cul-
tuurpaleis Harpa, de Hallgrimskerk, het 
stadse Tjörninmeer (met meer dan 50 
soorten vogels), de oude haven, de Sun 
Voyager (sculptuur met ode aan de zon), 
de grasheuvel Thufa, het Viking World 
Museum en het Fallus Museum, met 
280 penissen van 93 diersoorten en één 
menselijk exemplaar. citywalk.is

Secret Lagoon in Fluðir

De ‘beroemdste’ hotdogs van het land

Wat is er nog meer te doen?
• Walvis-, zeehonden- of dolfijnensafari
• Husky-sledetocht
• Raften, hiking, biking, paardrijden, surfen, bergbeklimmen, duiken en langlaufen
• Papegaaiduikers spotten
• Excursie naar de bodem van een slapende vulkaan 
• Bezoek ijs- en lavagrotten
• Zeevissen

De huizen in Reykjavik worden allemaal verwarmd via het hete water van bronnen in de omgeving

 Kijk op zest-magazine.nl/ijsland voor meer informatie en tips.
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Carglass® expert in ruitschadeherstel

Specifieke expertise bij nieuwe
voorruit met ADAS-kalibratie

ADAS staat voor Advanced Driver 
Assistance Systems. Deze zogenoemde 
rijhulpsystemen waarschuwen automo-
bilisten bijvoorbeeld in het geval dat de 
afstand op de voorligger te klein is of als 
de auto afwijkt van de rijbaan. Ook assis-
teren deze systemen automobilisten bij 
het maken van een noodstop. Stuk voor 
stuk systemen die ook terug te vinden zijn 
in een zelfrijdende auto. De  functies ver-

schillen per ADAS-systeem en per auto/
automerk. De toepassing van rijhulpsys-
temen heeft de laatste jaren een grote 
vlucht genomen: vandaag de dag wordt 
al 36% van de nieuwe auto’s met een of 
meer ADAS-systemen geleverd.

Kalibreren
Om een betrouwbare werking van de 
ADAS-camera achter de voorruit te 

Als automobilist krijg je gemiddeld eens in de zeven jaar te maken met ruitschade. Het risico 

neemt de afgelopen jaren weliswaar af, maar de complexiteit van met name de voorruit 

is enorm toegenomen. Op weg naar het autonoom rijdende tijdperk heeft de auto van nu 

bijvoorbeeld vaak een rijhulpsysteem ofwel ADAS-systeem aan boord, vaak te herkennen door 

een of meer camera’s achter de voorruit. Dit ingebouwde rijhulpsysteem stelt hoge eisen aan 

een vervanging van de ruit. Carglass® is hierin gespecialiseerd, met up-to-date kennis en kunde, 

innovatieve apparatuur en speciaal ingerichte servicecentra. 

garanderen, moet deze bij vervanging 
van de ruit softwarematig worden ‘uit-
gelijnd’ ofwel gekalibreerd. Als dat niet 
goed gebeurt, kan de camera het rij-
hulpsysteem in de war sturen, met alle 
mogelijke gevolgen van dien tijdens het 
autorijden. Kalibratie wordt door auto-
fabrikanten niet alleen voorgeschreven 
bij een voorruitvervanging, maar bijvoor-
beeld ook bij het wisselen van banden 
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Jeroen  BroekmansCarglass®

met een andere diameter. De precieze 
stand van de camera ten opzichte van 
de omgeving varieert namelijk afhan-
kelijk van de positie van de ruit en de 
hoogte van het voertuig. Een afwijking 
van enkele millimeters geeft al snel grote 
afwijkingen.

Als eerste in Nederland
Het kalibreren van de ADAS-camera’s 
is een vak apart. Carglass® startte er 
in maart 2015 als eerste onafhankelijke 
autoruitschadespecialist in Nederland 
mee in al haar 56 servicecenters. De 
klant kan in geval van schade aan de 
ADAS-voorruit altijd dichtbij én snel in 
een van de gespecialiseerde service-
centra van Carglass® terecht. Een  
gespecialiseerde monteur plaatst een 
nieuwe ruit, kalibreert het ADAS-camera 
volgens fabrieksvoorschriften en levert 
de auto dezelfde dag met garantiecerti-
ficaat  en kalibratiecertificaat af.

Ruitselectie met ADAS-check
De schade aan de ‘ADAS-voorruit’ kan via 
carglass.nl of telefonisch worden gemeld. 
Steeds meer automobilisten – intussen 
meer dan de helft van de klanten van 
Carglass® – kiezen voor de online optie, 
omdat deze snel en gemakkelijk is. In 
een paar simpele stappen voert de klant 
een aantal noodzakelijke basisgegevens 

in en boekt dan het dichtstbijzijnde ser-
vicecenter en de gewenste datum en tijd 
voor reparatie/vervanging van de ruit. Het 
komt allemaal rechtstreeks in de agenda 
van de Carglass®-monteur. De klant heeft 
via een eigen account 24/7 controle over 
de afspraak en het reparatietraject.  
Aan de hand van de aangeleverde gege-
vens van de klant is meteen duidelijk 
welke ruit er nodig is en welke werkzaam-
heden nodig zijn, zoals camerakalibratie, 
wanneer een ADAS-systeem in de auto is 
geïnstalleerd. De juiste voorruiten voor de 
auto zijn vrijwel altijd leverbaar vanuit het 
distributiecentrum van Carglass®. 

Uitvoering schadeherstel en 
kalibratie
De servicecentra van Carglass®, waar 
ruitschadeherstel en ruitvervanging – incl.  
ADAS-kalibraties – worden uitgevoerd, 
zien er met enig voorstellingsvermogen 
uit als operatiekamers. Superschoon, 
met ledverlichting die daglicht simu-
leert, en ruitspecialisten, die met preci-
sie-apparatuur hun ‘hersteloperatie’ uit-
voeren. In binnen- en buitenland werkt 
iedere Carglass-monteur volgens het 
zelfde protocol. Transparant en contro-
leerbaar. De klant is welkom in de werk-
plaats zodat hij kan meekijken met de 
monteur. Wel met een veiligheidsbril op, 
want veiligheid heeft bij Carglass® prio-
riteit. Wat opvalt is het respect voor het 
bezit van de klant. Alles wat kwetsbaar 
is, wordt beschermd.
De ADAS camerakalibratie wordt na 
vervanging van de vooruit met chirurgi-
sche precisie uitgevoerd. Niks even wat 
opties op de computer aanklikken! De 
vloer in de werkplaats is exact waterpas 
gemaakt, de bandenspanning van de 
auto wordt gecontroleerd en de auto 
wordt met behulp van lasers nauwkeu-
rig gecentreerd vóór het bord waar de 
ADAS-camera naar ‘kijkt’ en waarmee 
deze zich instelt. Alles wordt uitvoerig 
getest en gecheckt: stilstaand, in het 
servicecentrum (statisch) of rijdend 
(dynamisch). Een klein deel van de 
kalibraties wordt gecombineerd uitge-
voerd (stereo). In alle gevallen worden 

de voorgeschreven fabrieksinstructies 
gevolgd. De klant krijgt de auto met 
schoongemaakte ruiten en gestofzuigd 
terug, waarbij door de servicemonteur 
wordt uitgelegd en aangewezen wat er 
is gedaan. 

Certificaat en garantie
De klant ontvangt na de succesvolle 
camerakalibratie een certificaat bij afle-
vering als bewijs. Niet direct zichtbaar, 
maar goed om te weten, als de auto bij 
Nh1816 Verzekeringen verzekerd is. Het 
certificaat wordt automatisch toege-
voegd aan de schadeadministratie, inclu-
sief foto’s van de vervanging, camera en 
toebehoren. Het laat zien hoe Carglass® 
transparant samenwerkt met particuliere 
en zakelijke klanten, zoals Nh1816. 

Meer weten over ruitherstel/ 
ruit vervanging en ADAS-kalibratie:  
www.car glass.nl



30
r u b r i e k t e k s tf o t o g r a f i e

Jannes OttevangerJeroen BroekmansGoede doelen

Mathieu Hermans 
Klassieker

Fietstoertocht voor  
‘Gijsje Eigenwijsje’
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Mathieu Hermans verdient zijn wieler-
sporen eind jaren tachtig in met name de 
Spaanse Vuelta, een van de drie grote 
wielerrondes in de wereld. De sprinter 
uit Dongen wint in 1988 maar liefst zes 
etappes en het jaar daarop nog eens vier 
plus een etappe in de Tour de France. 
Mede dankzij zijn inzet als ambassadeur 
van de Vuelta zullen in 2020 drie etappes 
van de Ronde van Spanje in Nederland 
worden verreden, waaronder de start in 
Utrecht en twee etappes in Brabant. Eén 
daarvan voert het peloton door Mathieus 
geliefde Dongen.  

‘Tegen de stroom in’
Na in totaal 74 overwinningen als prof 
te hebben behaald, hangt Mathieu eind 
1993 zijn fiets aan de wilgen. Daarna blijft 
hij actief in de wielersport, onder andere 
als ploegleider en NOS-verslaggever. 
En recent dus als lobbyist voor de 
Vuelta 2020. De lustrumtoertocht van de 
Mathieu Hermans Klassieker in april dit 
jaar kreeg als special edition-titel ‘Vuelta 
‘89’ mee, als eerbetoon aan de Spaanse 
zeges van de oud-profwielrenner.  We zit-
ten in zijn woonkamer, Mathieu nipt ont-
spannen van zijn thee en vertelt enthousi-
ast over de geschiedenis en het doel van 
‘zijn’ wielerronde. “Het is ontstaan nadat 
vrienden van mij deelnamen aan de Gran 
Fondo, een spectaculaire wielertocht in 
New York, voor een goed doel. Zij vroe-
gen mijn hulp bij het vinden van sponsors 
en donateurs. Na afloop van dat evene-
ment besloten zij dit concept ook naar 
Nederland te halen.” Zo ontstond vijf 
geleden de Mathieu Hermans Klassieker 

‘Tegen de Stroom in’, een regionaal wiele-
revent, waarvan de opbrengsten volledig 
worden gedoneerd aan een jaarlijks te 
bepalen goed doel. 
Mathieu schenkt nog een keer thee in. 
“De toevoeging ‘Tegen de Stroom in’ 
heeft voor mij meerdere betekenissen”, 
legt hij uit. “Bedacht door oud-fietscol-
lega en NOS-verslaggever Maarten 
Ducrot en de titel van het boek dat over 
mij is geschreven, door John van Ierland. 
Het is ook de naam van de route van 
de wielerronde, die stroomopwaarts 
langs de oevers van de Maas, richting 
Heusden, voert. Destijds was dat mijn 
trainingsgebied en ik woonde er ook. En 
dan is er nog de symbolische betekenis 
van ‘Tegen de Stroom in’, waarbij het gaat 
om de bijzondere goede doelen, die we 
met onze wielerklassieker steunen.”

Toch geen klimmer
Mathieu start zijn wielercarrière in 
Brabant, waar hij als talentvolle junior 
bij de selectie komt en verschillende 

wereldkampioenschappen rijdt. In 
Dongen koopt hij zijn eerste racefiets van 
het merk JABO. Hij kiest voor het veld-
rijden en komt via zijn toenmalige trainer 
(tevens bondscoach bij de KNWU) in 
Spanje terecht. “Ik dacht eerst dat ik 
een klimmer was”, vertelt hij, “omdat ik 
een klein manneke was en in Limburg 
goed uit de verf kwam. Maar dat bleek 
in Spanje toch niet écht klimmen!” In 
1985, als prof in Spaanse dienst, ver-
legt Mathieu Hermans zijn focus naar 
de sprint en wint daarin al snel zijn eer-
ste wedstrijden, zoals in de Ronde van 
Aragon en de Ronde van Valencia. “Toen 
werd besloten een aantal Nederlandse 
jongens naar het team te halen, om mij 
te ondersteunen. Binnen de ploeg ont-
stonden twee stromingen: de interna-
tionale jongens, die zich toelegden op 
de sprint, en de Spanjaarden die goed 
konden klimmen. Zo kregen we een zeer 
veelzijdig internationaal team, wat in die 
tijd nog niet gebruikelijk was.”
Mathieu maakt furore in Spanje. “Mijn 
bekendheid heb ik vooral te danken 
aan de jaren ’88 en ’89. In die twee 
jaren heb ik de meeste zeges behaald. 
In 1988 waren het 25 stuks en werd ik 
‘zegekoning’, met onder andere zes etap-
peoverwinningen in de Vuelta. Het jaar 
daarop pakte ik naast vier zeges in de 
Vuelta ook een etappeoverwinning in de 
Tour de France.” Zijn mooiste herinne-
ring bewaart hij overigens aan de 16e 

Voor de vijfde keer is in april dit jaar de Mathieu Hermans Klassieker 

‘Tegen de Stroom in’ verreden. Een jaarlijks wielerevenement rond de 

Brabantse gemeente Dongen, waarvan de opbrengst naar een goed 

doel gaat. Dit jaar was dat Stichting Gijsje Eigenwijsje, die voor gezinnen 

met een terminaal ziek kind bijzondere vakanties verzorgt. Nh1816 was 

samen met zes lokale advieskantoren hoofdsponsor van de toertocht. 

We spraken met wielerlegende Mathieu Hermans, initiatiefnemer en 

naamgever van deze mooie en idealistische wielerklassieker.   

Hermans’ overwinning tijdens de Ronde van Valencia  in ’89 (vóór Sean Kelly!)
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etappe in de Ronde van Spanje in 1988, 
waarin hij na een valpartij in de slotkilo-
meters alsnog, tot zijn eigen verrassing, 
als eerste over de meet komt. 

Stichting Gijsje Eigenwijsje
Tijdens de afgelopen editie van de 
Mathieu Hermans Klassieker ‘Tegen 
de Stroom in’, is een bedrag van circa 
€ 10.000 bij elkaar gefietst, bestemd 
voor Stichting Gijsje Eigenwijsje. Deze 
stichting is opgericht op initiatief van de 
destijds negen jaar oude Gijs Baetens. 
Hij overleed niet lang daarna aan de 
gevolgen van hersenstamkanker. Hij 
had een hechte club familie en vrienden 
om zich heen, die hem tussen de hectiek 
van de behandelingen door hielpen te 

ontspannen. Zijn ouders gaven gevolg 
aan  Gijs’ wens om oud te worden door 
elke week zijn verjaardag te vieren. Aan 
diverse laatste wensen kon worden 
voldaan; zo heeft Gijs nog een puppy 
geknuffeld, een ridderdag meegemaakt 
en een tv-studio bezocht. 
Gijs besefte ondanks zijn jonge leeftijd 
dat alle steun die hij kreeg niet vanzelf-
sprekend was. Hij wilde zich daarom 
inzetten voor kinderen en ouders in een 
vergelijkbare situatie. Daarvoor werd 
Stichting Gijsje Eigenwijsje opgericht, 
waarvoor Gijs zelf nog het logo ontwierp, 
in de vorm van zijn favoriete knuffelaap. 
De stichting zet zich sindsdien in voor 
terminaal zieke kinderen en hun gezin, 
om hen nog één keer met elkaar van een 

bijzondere vakantie te laten genieten. De 
stichting biedt hen kosteloos een verblijf 
aan in vakantiewoningen die volledig zijn 
ingericht op de verzorging van een ziek 
kind. De parken bieden activiteiten waar 
het hele gezin samen plezier aan beleeft. 
“Stichting Gijsje Eigenwijsje kwam toeval-
lig op mijn pad”, vertelt Mathieu Hermans. 
“Een kennis vroeg om twee gesigneerde 
exemplaren van mijn biografie ‘Tegen de 
stroom in’. Zo kwamen we in gesprek. 
Later bleek dat de ouders van Gijs naast 
het huis wonen, waar ik geboren ben. Het 
moest kennelijk zo zijn.”

Sponsors
Nh1816 is hoofdsponsor van de Mathieu  
Hermans Klassieker, samen met zes 
financieel advieskantoren langs de 
route van de wielerronde: Floris’ Hand 
Dongen, Floris’ Hand Udenhout, Assu-
rantie kantoor L. Hooghiemstra, Inveks 
Assurantiën, Assurantie Advies Centrum 
Jack van Lier en Theuns Assurantiën & 
Hypotheken. Naast het fietsen worden 
langs en rond de route  diverse evene-
menten georganiseerd, met dit jaar een 
link naar de Spaanse roots van het wie-
lerevenement, zoals een Spaans ontbijt 
en een heus wielercafé met bekende 
gasten, onder wie oud-profs en  tv-pre-
sentator Mart Smeets.  

Ook dit jaar weer een mooie opbrengst voor 
Stichting Gijsje Eigenwijsje

Het shirt van toen keert in retro uitvoering 
terug en misstaat het Nh1816-peloton niet

Na in totaal 74 overwinningen als prof te hebben behaald, stopte Mathieu in 
1993 zijn wielercarrière

FOTOGRAFIE: GINO VAN OUTHEUSDEN
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Kortingen & LEDENVOORDELEN

Samen met maatschappelijke partners biedt de Coöperatie Nh1816 haar leden interessante kortingen en andere 

ledenvoordelen aan. Onderaan de begeleidende brief bij deze ZEST vind je diverse kortingsvouchers met 

persoonlijke kortingscodes. Deze codes heb je nodig om tickets met jouw ledenkorting te bestellen. Er is een 

maximaal aantal tickets met korting beschikbaar, dus wacht niet te lang met bestellen.

Picknicken in ARTIS tijdens 
de Zoomeravonden
Heerlijk in het gras, tussen de dieren, 
en op de zaterdagen in augustus met 
een mooie korting! Geniet tot zonson-
dergang van het park, optredens van 
bekende artiesten, opkomende muzikan-
ten en leuke workshops voor kinderen.
Op naar ARTIS!

Entree slechts € 5 p.p.
Zaterdag 3, 10, 17, 24 en 31 
augustus 2019

 Meer informatie over alle actievoorwaarden en aanvragen van unieke kortingscodes:  www.nh1816.nl/ledenvoordeel

Aan het roer bij het Nationaal 
Reddingmuseum in Den Helder
Het Nationaal Reddingmuseum, de KNRM en 
Nh1816 gaan hand in hand. Wat ons bindt: 
risico’s vermijden en schade beperken. Maak 
kennis met het reddingswezen van vroeger 
en van nu. Een leuke en leerzame inter actieve 
belevenis voor jong en oud.

Entree slechts € 3,50/€ 4,50 
(kind/volwassene) 
21 juni tot en met 31 december 2019

(Her)beleef Tienertoer bij 
het Spoorwegmuseum 
Kom deze zomer jouw jeugd herbele-
ven in het Spoorwegmuseum! Dit jaar is 
het precies 50 jaar geleden dat de tie-
nertoerkaart werd geïntroduceerd. Het 
Spoorwegmuseum heeft er een mooie, 
nostalgische tentoonstelling over ingericht.

Entree slechts € 10 p.p. of € 25 p.p. 
met NS-dagretour 
21 juni tot en met 1 september 2019

Ontdek NEMO en ervaar 
‘Fantastische Fietsen’ 
In NEMO Science Museum ontdek je in 
tentoonstellingen, experimenten, demon-
staties en workshops hoe bijzonder alle-
daagse dingen zijn.  Deze zomer staat 
NEMO Science Museum in het  teken 
van de fiets. In verschillende workshops 
herontdekken jong en oud samen de fiets.

Entree: 25% korting op online tickets 
+ 15% korting in de shop 
5 juli tot en met 1 september 2019

Koninklijk Theater Carré
Kijk voor leuke kortingen op voorstellingen bij Koninklijk Theater Carré op pagina 66

Tickets 
bestellen?
Ga naar 
www.nh1816.nl/
ledenvoordeel voor het 
bestellen van tickets 
en bekijken van de 
actievoorwaarden.
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Duurzame 
aanpassingen woning
Woonhuisverzekering Nh1816 
is klaar voor de toekomst

Nederland streeft naar een energievoorziening die in 2050 CO2-arm is, dit staat 

in het ‘Energierapport – Transitie naar Duurzaam’ van de Rijksoverheid. Steeds 

meer Nederlanders kiezen nu al geleidelijk voor duurzame aanpassingen 

in en rond hun huis, zoals zonnepanelen en warmtepompen. Nederland 

maakt zijn woningen langzaam maar zeker toekomstbestendig. Maar is de 

woonhuisverzekering dat ook? We spreken met Marco de Vrij, groepshoofd 

schaderegeling materieel bij Nh1816, en bouwkundig expert Earl van den 

Beld van taxatie- en expertisebureau KakesWaal over duurzaam wonen, de 

duurzame woonhuisverzekering en duurzaam schadeherstel. 
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Patrick Ouwerkerk VerzekeringenMieke Fransen-Verhoef

Steeds meer Nederlanders kiezen 
bewust voor een duurzame toekomst, 
om goed voor zichzelf, hun kinderen en 
de aarde te zorgen. De overall doelen 
zijn: minder milieuvervuiling (= minder 
CO2-uitstoot), beperking van het ener-
gieverbruik en terugdringing van moge-
lijke klimaatschade. De eigen woning 
energie neutraal maken is een belangrijke 
individuele stap, maar vraagt meestal ook 
een flinke investering. Plaatsing van zon-
nepanelen op het dak, vervanging van de 
cv-ketel door een warmtepomp, isolatie 
van muren, vloeren en glas, de overstap 
op een elektrische auto; het kan oplopen 
tot tienduizenden euro’s.  

Woonhuisverzekering
Nh1816 Verzekeringen is met haar 
nieuwe woonhuisverzekering klaar voor 
de toekomst. “Energiebesparende ver-
beteringen zoals een laadpaal, warmte-
pomp, zonnepanelen en muur- en 
glasisolatie zijn hierin standaard meever-
zekerd”, vertelt schadespecialist Marco 
de Vrij. “Nh1816 Verzekeringen biedt na 
het invullen van de herbouwwaardemeter 
vijf jaar garantie tegen onderverzekering. 
Ongeacht de daadwerkelijke waarde van 
de woning. Aangebrachte energiebespa-

rende aanpassingen zoals zonnepanelen 
zijn dan ook standaard meeverzekerd.”
De adviseur speelt een belangrijke rol 
bij die garantie tegen onderverzekering. 
Hij bewaakt de vijfjaarstermijn en advi-
seert klanten de herbouwwaardemeter 
tijdig opnieuw en secuur in te vullen. Zo 
blijft de garantie tegen onderverzekering 
gelden en voorkomt de klant financiële 
problemen als blijkt dat de herbouwkos-
ten hoger zijn dan de verzekerde som. 

Brandveiligheid (en de premie)
Als de doelstellingen worden gehaald, 
zijn we in 2050 van het gas af. Beperken 
duurzame woningaanpassingen en gas  -
loos wonen het brandgevaar in de 
woning, met in het verlengde daarvan een  
lagere verzekeringspremie? “Nee”, zegt 
Marco. “De premie wordt berekend op 
basis van de herbouwwaarde van de 
woning en de verzekerde som. Daarbij 
maakt gasloos wonen een woning ook 
niet per se brandveiliger. Er zal meer elek-
triciteit worden gebruikt, met een grotere 
kans op sluiting en overspanning in de 
elektrische installatie. Bij het gebruik van 
een warmtepomp of een inductiekook-
plaat is bijvoorbeeld minimaal een elek-
triciteitsaansluiting nodig van drie keer 
25 ampère, waardoor in veel gevallen de 
aansluiting op elektriciteit van de woning 
verzwaard zal moeten worden. Sommige 
typen zonnepanelen leveren trouwens 
ook een verhoogd brandgevaar op. 
Duurzaam wonen betekent dus niet dat 
je ook brandveiliger woont.” 
Het ‘Energierapport – Transitie naar Duur-
zaam’ heeft ook tot gevolg dat de (her)-
bouwnormen veranderen. Woningen  

dienen volgens het aangepaste Bouw-
besluit te worden herbouwd. “Na een 
brand schakelen wij taxatie- en expertise-
bureau KakesWaal in. De schade-expert 
stelt de schade vast en is ook volledig op 
de hoogte van het geldende bouwbesluit. 
Voor de herbouw – en dus ook voor het 
vast te stellen schadebedrag – zijn de 
eisen hierin bepalend. Net als de staat van 
de woning vóór de brand’, legt Marco uit. 
Earl van den Beld, bouwkundig expert 
bij KakesWaal, bevestigt dit. “Wij zijn 
gebonden aan wetgeving en polisvoor-
waarden. Bij het bepalen van de schade 
en duurzaam schadeherstel zijn voor 
ons twee factoren belangrijk. Namelijk 
de situatie ‘1 seconde voor de schade-
gebeurtenis’ en de huidige bouweisen. 
Deze twee factoren zijn leidend bij het 
bepalen van het schadebedrag.” 

Earl van den Beld, bouwkundig expert 
bij KakesWaal

Marco de Vrij, schadespecialist Nh1816

‘Bij het bepalen van de schade en 
duurzaam schadeherstel zijn voor ons 
twee factoren belangrijk: de situatie  
‘1 seconde voor de schadegebeurtenis’  
en de huidige bouweisen’
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Schadebedrag
Soms zijn deze twee factoren tegen-
strijdig, bevestigt Earl. “Een woning uit de 
jaren twintig heeft soms nog éénsteens-
muren, enkelglas en geen dakisolatie. Als 
die woning wordt herbouwd in dezelfde 
hoedanigheid voldoet deze niet aan de 
huidige bouweisen. Bij het vaststellen 
van een schade is het dan ook belang-
rijk dat de woning conform de huidige 
bouweisen kan worden herbouwd. In het 
voorbeeld van een huis uit de jaren twin-
tig zou bij herbouw het pand meer waard 
worden.  Soms vindt er dan een redelijke 
aftrek van het schadebedrag plaats.”
Marco de Vrij vult aan: “Elke schade 
moet in redelijkheid en billijkheid wor-
den vastgesteld. Bij schadeverzekerin-
gen geldt daarnaast het indemniteits-

beginsel. Dit houdt in dat de verzekerde 
krachtens een schadeverzekering geen 
vergoeding ontvangt waardoor hij in 
een duidelijk voordeliger positie zou 
geraken.”

Eigen keuze 
Bij de herbouw van een woning heeft 
de eigenaar natuurlijk de vrije keuze 
om (duurzame) extra’s door te voeren. 
Marco: “De woning wordt zo veel moge-
lijk herbouwd naar de hoedanigheid van 
vóór de schadegebeurtenis, maar altijd 
conform de huidige bouweisen. Soms 
wil de eigenaar extra verbeteringen door-
voeren, zoals zonnepanelen op het dak 
of een uitbouw. Deze verbeteringen gaan 
uiteraard buiten het schadeherstel om en 
behoren niet tot de vastgestelde schade.”

Bij de woonhuisverzekering van Nh1816 Verzekeringen zijn duurzame aanpassingen aan de woning,  
zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een laadpaal gewoon meeverzekerd

Conclusie
Bij de woonhuisverzekering van Nh1816 
Verzekeringen zijn duurzame aanpas-
singen zoals zonnepanelen, een warm-
tepomp en een laadpaal gewoon mee-
verzekerd. Voor optimaal en duurzaam 
schadeherstel is het belangrijk om 
samen met de adviseur de herbouw-
waardemeter elke vijf jaar secuur in te 
vullen. Zo heb je de  garantie tegen 
onderverzekering. En dat komt van pas 
bij een totaalschade zoals een allesver-
woestende brand. De woning wordt dan 
geheel conform het huidige bouwbesluit 
herbouwd. 

‘Sommige typen 
zonnepanelen leveren 
een verhoogd 
brandgevaar op. 
Duurzaam wonen 
betekent dus niet dat 
je ook brandveiliger 
woont’
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*Bronnen:  (www.a ib-net .org/facts/european_residual_mix)   //  (gasl icht .com)  //  nuon.n l   //  CBS

In Nederland 

12,5%
van alle 

geproduceerde 
elektriciteit uit duurzame 

bronnen komt

Een gemiddeld huishouden 

3500 kWh 
per jaar verbruikt…

…en er 16
zonnepanelen 
nodig zijn om 
dit op te wekken

zonnepanelen 

dit op te wekken

Een gemiddeld huishouden 

Het eco-programma op de vaatwasser het minste 

energie gebruikt? Dat komt doordat het water 

langzamer opwarmt. Altijd gebruiken dus! 

energie gebruikt? Dat komt doordat het water 

Daglicht zorgt voor de 
aanmaak van vitamine D 

en dat vitamine D zorgt voor 
extra energie. Een wandeling 
tijdens de lunchpauze is dus 
goed voor nieuwe energie 

Pure chocola mineralen en eiwitten bevat, die het immuun-
systeem helpen te beschermen en de productie van de 

gelukshormonen serotonine en endorfi ne verhogen? Ideaal voor 
extra energie en een goed humeur!

120
miljard 8 % 55 %

KWH MEER

120 miljard kWh is 
het jaarlijks 

elektriciteitsverbruik
in Nederland

In 2018 is in Nederland 
8% meer elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen 
opgewekt dan in 2017

Met 55% hadden 
windmolens het 

grootste aandeel 
hierin

EN  DAN NOG WAT  C IJFERS :

Je meer energie krijgt 
als je werk zinvol en 

uitdagend is

Een appel het ideale fruit is 
voor een energieboost? 

Dankzij de vezels duurt het 
langer voordat een 

appel verteert

Een appel het ideale fruit is 

Dat wassen op 40 of 60 graden Celsius met 
eco-stand 30% zuiniger is dan het gewone 
wasprogramma op 40 of 60 graden Celsius%

Wist je dat...

Vier uur tv kijken per 
dag bij een LCD-tv 
met LED-achtergrond-
verlichting zo’n € 30,– 
per jaar kost

€ 30,– 
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Ed van de Pol Natasja AdmiraalLifestyle

Net voor zijn artsexamen hing Richard de Leth zijn witte jas 

aan de kapstok. Hij had van alles geleerd over mensen genezen, maar 

niet hoe je gezond, energiek en gelukkig oud kunt worden. Daarom deed 

hij onderzoek naar de essentie van een optimaal leven. Nu deelt hij zijn 

kennis met anderen, als spreker, coach en bestsellerauteur. 

Blijkbaar is er een gemeenschappe-
lijke factor die ons vatbaar maakt. We 
zijn weerloze zoetekauwen, we hebben 
genen die continu willen zitten en eten 
en met een voorkeur voor prikkels. We 
reageren continu op urgente zaken en 
vergeten wat écht belangrijk is: gezond-
heid, gezinstijd, ontspanning. De oer-
mens deed helemaal geen moeite om 
zich energiek te voelen of een sixpack te 
creëren, het ging vanzelf door de omge-
ving en de manier van leven.”
We moeten in de visie van De Leth weer 
‘leider’ van ons lijf en leven worden. “Met 

dat leiderschap bedoel ik: inzicht in hoe 
je lichaam functioneert, in wat je zwakke 
plekken zijn en hoe je dat kunt integreren 
in het dagelijks leven. Zodat je lekker in 
je vel zit en datgene kunt doen waar je 
gelukkig van wordt.”

Angsten overwinnen
De Leth is een spraakwaterval. Het is 
haast niet voor te stellen dat hij vroeger 
een stotteraar was met spreekangst. 
“De weg die ik heb bewandeld, werd 
mijn eigen heling”, blikt hij terug. “In de 
woonkamer van mijn grootouders gaf 
ik, met klotsoksels, mijn eerste presen-
taties. Maar al snel werd het verlangen 
groter dan de angst. Ik dacht: laat ik mijn 
boodschap opschrijven!” Dat begon 
bescheiden, met een folder over voe-
ding. Die folder groeide uit tot een boek. 
Want gezond leven behelst immers veel 

3 tips van Richard 
voor meer energie
• Beweeg vóór het ontbijt. Dit zorgt 

ervoor dat je lichaam de meest 
krachtige ontstekingsremmende 
stoffen aanmaakt.

• Eet maximaal drie keer per dag 
een verantwoorde maaltijd. Als dat 
nu meer is, werk dan toe naar één 
eetmoment minder. 

• Plan ontspanning in. Dat kan ook 
fysieke inspanning zijn. De vuistregel: 
zolang je hierbij kunt zingen, fluiten 
of praten staat je parasympatische 
ontspanningsrespons aan.

Leefstijlcoach Richard de Leth

‘Leven is energiemanagement’

Richard de Leth trekt zijn trui uit. “Ik ben 
een warmbloedig type”, verklaart hij. 
Een fervent aanhanger van de Wim Hof 
Methode, dat ook. Samen met de ‘Iceman’ 
beklom hij in 2016 de Kilimanjaro. 
Zelf noemt hij zich ‘specialist in  
de preventieve leefstijlgeneeskunde’. 
Een man met een missie: zijn streven is 
dat in 2022 één miljoen mensen leider 
van hun gezondheid zijn. “Leider met 
een korte ei”, benadrukt hij. “Geen lij-
ders, zoals de bijna negen miljoen chro-
nisch zieken in Nederland en de ruim 
acht miljoen mensen met overgewicht. 

r u b r i e k
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meer dan eetgedrag: het gaat over 
lichaam, geest en ziel. Over optimaal 
ademen, denken, bewegen, ontspan-
nen en slapen. Het centrale vraagstuk 
dat hem sinds zijn carrièreswitch bezig-
houdt is: waarom zou je mensen beter 
maken als je er ook voor kunt zorgen dat 
ze niet ziek worden? “Het leven is niet 
maakbaar, wel stuurbaar.”

66 dagen
Zijn eerste boek, OERsterk, in 2012, 
wordt een bestseller, met binnen een jaar 
30.000 verkochte exemplaren. Sindsdien 
probeert De Leth elk jaar een boek te 
schrijven, geeft hij eigen magazines uit 
met artikelen en recepten, is hij een veel-
gevraagd spreker en ontwikkelde hij een 
minor voor Pabo-studenten, zodat zijn 
preventieve aanpak via leerkrachten zo 
veel mogelijk basisschoolkinderen bereikt. 
Wat is het geheim van een gezond leven? 
De Leth: “Leven is energiemanagement. 
En energie is niets anders dan de eind-
afrekening van je gedrag en leefstijl. Het 
laat direct zien of je die dag de juiste keu-
zes hebt gemaakt.” In zijn boeken hanteert 
hij 66 dagen als de optimale periode voor 
gedragsverandering en honderd dagen 

voor gedragsbehoud. Dat laatste is een 
symbolisch aantal: zoveel dagen heeft 
ons lichaam nodig om alle systemen te 
vernieuwen.

Coaches
De afgelopen twee jaar ging De Leth 
bijna ten onder aan zijn eigen succes en 
aan het ‘helperssyndroom’ waarmee hij 
is besmet. Zijn mailbox stroomde over en 
het was niet meer haalbaar om iedereen 
persoonlijk te beantwoorden. “Daarom 
heb ik een team van vijf mensen om me 
heen verzameld en een infrastructuur 
gecreëerd, zodat ik die bijdehante belofte 
– één miljoen mensen leider maken van 
hun gezondheid in 2022 – kan waarma-
ken. Een belangrijke stap hiertoe is de 
coach-opleiding, die ik in september 
start. Als ik honderd coaches kan oplei-
den, die ieder tienduizend mensen berei-
ken, is dat doel haalbaar.”

Groot dromen
Waar haalt hij zelf energie uit? “Uit de 
illusie dat ik de wereld gezonder en 
vitaler doorgeef aan mijn zoons, Noah 
en James”, zegt De Leth. Door groot te 
dromen en hard te werken zet hij elke 

In het kort
Wie: Richard de Leth
Wat: Spreker, coach, auteur
Gefascineerd door: Het samenspel 
van lichaam en geest
Inhoud koelkast: Veel groenten, 
eieren afkomstig van zes eigen 
kippen, makreel, Spa Rood, 
mayonaise, roomboter en kokosolie
Guilty pleasure: Chocoladerozijnen

‘Het leven is niet 
maakbaar, wel 
stuurbaar’ 

dag kleine stapjes in het verwezenlijken 
van ambities: mensen zélf de kennis en 
handvatten geven om weer leider te wor-
den van hun eigen gezondheid. “En weet 
je wat het mooie is? Als je eenmaal de 
juiste voedingsprincipes kent, hoef je er 
daarna niet meer voortdurend mee bezig 
te zijn. Dan ontstaat er ruimte voor ont-
spanning en zingeving. Mensen zoeken 
grip en houvast, voeding is een concreet 
antwoord. Maar er schuilt iets groters 
achter, iets dat veel belangrijker is: uit-
eindelijk willen we allemaal een doel heb-
ben, ergens bij horen, ons geliefd voelen. 
Iets bijdragen aan het grotere geheel. Je 
kunt pas diepe ontspanning ervaren als 
je vrede hebt in je hoofd.” 
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Italiaans wijnhuis Ciù Ciù 
verovert de wereld

Op bezoek in het mooie De Marken

Biologische wijnen van authentieke, 

inheemse druivensoorten en gemaakt 

met behulp van de modernste 

technieken, dat zijn de wijnen van het 

huis Ciù Ciù. Een traditioneel wijnhuis, 

dat vanuit het Italiaanse De Marken (Le 

Marche) langzaam de wereld verovert. 

En dat is niet zo gek, want kwaliteit staat 

voorop. ZEST Magazine ging op bezoek.    

r u b r i e k
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Mark de Niet Mark de Niet/Ciù Ciù Reizen

Wie aan Italiaanse wijn denkt, denkt aan 
een chianti, valpolicella of misschien een 
barolo.  Maar wie kent de passarella, de 
pecorino of de esperanto? Deze laatste 
drie zijn van het steeds populairder wor-
dende wijnhuis Ciù Ciù. Azië, Canada 
en de VS hebben het wijnhuis al ontdekt 
en ook in Nederland groeit de populari-
teit van deze traditionele en biologische 
wijnmakerij.

Biologische wijnbouw
De meeste wijnen van Ciù Ciù zijn 100% 
veganistisch.  Waar veel wijnbouwers 
kiezen voor filters met dierlijke bestand-
delen om de wijnen van de most te schei-
den, werkt Ciù Ciù met katoenen filters 
(of eigenlijk filtermembranen). Het wijn-
huis verkiest kwaliteit boven kwantiteit 
en bespaart daar niet op. En het is die 
kwaliteit die Ciù Ciù kenmerkt. De eige-
naren en broers Walter en Massimiliano 
Bartolomei houden zich dan ook continu 
bezig met verbeteringen in het proces van 
wijn maken. Aan uitbreiden denken zij niet. 
Het kroonjuweel is de rode esperanto, 

gemaakt van de druiven montepulciano 
en cabernet sauvignon. Deze klasse wijn 
is nog redelijk onbekend bij het grote 
publiek. Voor wie nieuwsgierig is: men 
noemt de esperanto wel de amarone van 
De Marken. 

Geschiedenis
Vader Natalino Bartolomei is de grond-
legger van het biologische wijnhuis in De 
Marken. Jarenlang werkt hij als vracht-
wagenchauffeur. De wijnbouw doet hij 
‘erbij’. Het is hard werken om uiteindelijk 
van zijn wijnstokken te kunnen leven. 
Maar zijn doorzettingsvermogen, zijn 

wijdverspreide netwerk door zijn werk 
als chauffeur en zijn neus voor goede 
wijn leveren hem uiteindelijk een vaste 
clientèle op in Midden- en Noord-Italië. 
Natalino wordt de vaste leverancier van 
complete families in Rome en Milaan. 
Vanaf de jaren zeventig kan hij zich 
volledig op de wijnbouw richten. Zijn 
reputatie snelt hem vooruit en door de 
aankoop van extra hectaren kan hij zijn 
wijngaarden en productiecapaciteit 
uitbreiden. Zijn zoons hebben nu de 
spreekwoordelijke (wijn)stokken van 
hun vader overgenomen. Het wijnhuis 
Ciù Ciù telt anno 2019 honderdvijftig 

Het wijnhuis verkiest 
kwaliteit boven 
kwantiteit en bespaart 
daar niet op
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Culinaire wijnreis door De Marken
Een bezoek aan het proeflokaal of de wijngaarden van Ciù Ciù in 
Offida is een aanrader als je in De Marken (Le Marche) op vakantie 
bent. Het is een van de grootste wijnproducenten in de streek.  
Tijdens onze wijnreis ontdekten wij in de omgeving de interessante 
plaatsen Ascoli Piceno en San Benedetto del Tronto.

Proeflokaal in Offida
Het proeflokaal van Ciù Ciù is gevestigd aan het sfeervolle piazza in Offida, 
waar het hoofdkantoor van Ciù Ciù en een uitgebreide wijnkelder onderdeel zijn 
van een eeuwenoud palazzo uit de renaissance. De gerestaureerde fresco’s  
roepen de herinnering op aan een rijk verleden. De medewerkers van Ciù Ciù 
laten zien dat het maken van de mooiste wijnen gepaard gaat met een feilloze 
kennis van de Italiaanse keuken. 

Sfeer proeven in Ascoli Piceno
Op het gezellige piazza van Ascoli Piceno is het sfeervolle Caffè Meletti geves-
tigd. Hier schenken ze de befaamde, zelfgemaakte anijslikeur anisetta. Een 
plezierige appetizer voor een hoofdmaaltijd bij La Nicchia. Deze pizzeria is 
gevestigd in een van de zijstraten van het plein. Geen gewone pizzeria. Aan 
tafel in een van de kenmerkende nissen kun je kiezen uit een grote verschei-
denheid aan pizza’s. Je bepaalt niet alleen de topping, maar ook de bodem. 
Zwart deeg bijvoorbeeld, deeg van oergranen of van een lokale speltsoort. En 
allemaal even luchtig en smaakvol. 

Vis eten in San Benedetto
Waar Ascoli Piceno een parel in het binnenland van De Marken is, kun je 
aan de kust goed terecht in San Benedetto del Tronto. Een badplaats die 
in veel opzichten lijkt op het noordelijker gelegen Rimini en Riccione, maar 
waar de langste palmbomen-rivièra van Italië is. Ristorante La Croisette aan 
het strand is the place to be voor het beste seafood. Onlangs won dit restau-
rant een competitie, die in heel Italië te volgen was via televisiezender Sky TV.  
Bij La Croisette is de keukenbrigade gespecialiseerd in gerechten met verse 
vis en zeevruchten, in veel gevallen rauw opgediend. 

Kijk voor meer culinaire tips op zest-magazine.nl/ciuciuReisinformatie 
De Marken/Le Marche
Vliegen: vanaf Schiphol met Alitalia,  
met een overstap naar vliegveld 
Pescara, vanaf vliegveld Weeze (net 
over de Duitse grens) rechtstreeks naar 
de luchthaven van Ancona. Op beide 
vliegvelden is een ruim aanbod van 
huurauto’s. Geen overbodige luxe voor 
je ontdekkingstocht door De Marken. 
Kijk voor de beste vakantiehuizen en 
bezienswaardigheden op het ciaotutti.nl, 
het grootste Italiëblog van Nederland.

hectare wijngaarden, verdeeld over De 
Marken, Abruzzen en Sicilië, waar het 
een mooie dessertwijn produceert.

De Marken 
Vanuit het middeleeuwse stadje 
Offida, gelegen op de heuvels van De 
Marken, verovert Ciù Ciù langzaam-
aan de wereld, inclusief Nederland, 
met als exclusieve importeur Mercato 
Italiano. En dat is niet toevallig. De wieg 
van eigenaar Toni Moro stond op nog 
geen 50 kilometer van Offida. Vanuit 
Heerhugowaard verkoopt de familie 
Moro de wijnen van het biologische wijn-
huis en levert aan diverse restaurants 
door heel Nederland. 

Proeflokaal van Ciù Ciù in Offida

r u b r i e k
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Magie
Wie houdt er niet van een beetje magie in het leven? Laat je verrassen 

door deze betoverende gadgets, die de verbeelding prikkelen. Kruip in 

de huid van Marty McFly uit de fi lm Back to the Future of ga schatzoeken 

met ’s werelds eerste kindergamehorloge.

Tafellamp met magisch 
zweefeffect
Een lamp die zweeft? Jazeker! Dankzij 
een magnetisch veld zweeft de lichtbron 
van de Flyte Buckminster – die wel iets 
weg heeft van een ouderwetse gloeilamp 
– volledig vrij boven het voetstuk van 
walnotenhout. Ingenieus én origineel. 
Deze eyecatcher beschikt over een 
LED-lamp met een warme lichtsterkte die 
zeer energiezuinig is, met een levensduur 
van maar liefst 50.000 branduren. Om 
je een idee te geven: dat is elf jaar lang, 
dag in dag uit, twaalf uur genieten van dit 
designobject – over duurzaam gesproken. 
Flyte Buckminster, € 299

Back to the future: zelfstrikkende schoen
De schoenen met zelfstrikkende veters kregen een cultstatus sinds ze te zien 
waren in de sciencefictionfilm Back to the Future Part II (1989). Goed nieuws 
voor alle fans: nu, dertig jaar later, heeft Nike deze futuristische sneakers op 
de markt gebracht. Het resultaat is de Nike Adapt BB. De sportschoen is 
uitgerust met een motortje en een tandwielmechanisme, waarmee de spanning 
in de schoen kan worden aangepast. Hoe dat werkt? Simpel: je doet hem 
aan, drukt op een knopje en de schoen trekt de veters zelf strak, zodat die 
stevig om je voet zit. Nike Adapt BB, vanaf € 300

Veilig buiten spelen met wanderwatch
Het is ’s werelds eerste slimme gamehorloge voor kinderen en nog een Nederlandse 
innovatie ook: de Wanderwatch. Een wearable propvol coole features, zoals een 
ingebouwde camera, chatfunctie, spellen en geluidseffecten, die de kinderfantasie 
prikkelen. Het horloge nodigt uit om allerlei interactieve buitenspelletjes te gaan 
doen, zoals schatzoeken. Ouders kunnen via de GPS-functie van de smartwatch de 
locatie van hun kinderen volgen en ook met hen communiceren. Daarnaast beschikt 
het slimme kinderhorloge over een SOS-knop voor noodgevallen. De makers hopen 
met deze gadget buitenspelen leuker én veiliger te maken. Wanderwatch, € 150

Flyte Buckminster, € 299

Ultracompacte actioncamera
Ondanks zijn kleine formaat – je stopt hem zo 
in je jaszak – doet de Osmo Pocket niet onder 
voor andere handheldcamera’s. De superlichte 
camera is zo ontworpen dat deze met één hand 
is te bedienen: hij is voorzien van een klein 
scherm waarop je direct ziet wat je filmt (video’s 
in 4K-kwaliteit!) en ook de camera-instellingen 
kunt aanpassen. Het apparaat kan worden 
gekoppeld aan je iPhone, voor een groter 
scherm om mee te filmen. Ideaal voor op reis. 
DJI Osmo Pocket, € 359

P R O D U C T I E

Natasja Admiraal Gadgets & innovaties
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Merkfoto’s Werner Budding
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Innovatie

De afgelopen 130 jaar was er 

fossiele brandstof nodig om een 

auto te laten rijden. Inmiddels 

is de transitie in de mobiliteit 

nauwelijks meer bij te houden. 

De elektrische auto is al een 

vertrouwd fenomeen in de stad 

en op de snelweg. 

Het nieuwe autorijden

Elektrische auto
heeft de toekomst

In de geschiedenis van de automobiel 
werd de opkomst van de elektrische auto 
tweemaal voortijdig gedwongen gestopt. 
De eerste keer was dat al eind negen-
tiende eeuw, toen Amerika mobiel werd, 
in een sneller tempo dan Europa. Een deel 
van de pionierende fabrikanten was van 
mening dat dit elektrische mobiliteit moest 
worden. De opkomende olie-industrie zag 
dat anders. Met acties die ver buiten de 
wet gingen, werd de elektrische auto het 
zwijgen opgelegd. De olie-elite zou in de 

jaren negentig van de vorige eeuw ook 
de hand hebben gehad in het vroegtijdig 
stoppen van het GM EV1-project. De 
elektrische auto was allesbehalve popu-
lair in die tijd, maar het grote General 
Motors (GM) zag er wel wat in en ont-
wikkelde de EV1, een volledig elektrische 
middenklasser. GM bouwde 1117 stuks. 
De fabrikant haalde ze na de leaseperiode 
(de EV1 was niet te koop) terug. Vrijwel 
allemaal zijn ze vernietigd, slechts veertig 
modellen bleven bewaard en belandden 

In december 2018 was de bestverkochte 
 auto de elektrische Jaguar i-Pace

Actieradius per model
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tesla model 3 498 Km

bij musea, nadat de aandrijflijn onklaar 
was gemaakt. Er bestaat nog slechts één 
rijdende EV1. Dit controversiële hoofd-
stuk in de geschiedenis van General 
Motors is nooit echt opgehelderd. 

Nieuwe modellen
Het kan verkeren! In december 2018 
was de bestverkochte auto de elektri-
sche Jaguar i-Pace. In maart dit jaar ging 
de eer van meest verkochte auto naar de 
Tesla, Model 3. Dat deze scores enigs-
zins beïnvloed zijn door Haagse subsi-
dies is duidelijk. Maar het zegt zeker ook 
iets over de groeiende populariteit van de 
elektrische auto. Het aanbod neemt snel 
toe, er is een redelijke laad-infrastructuur 
ontstaan en er is een toenemend draag-
vlak door de aandacht voor klimaat en 
milieu. Zo overweegt nu meer dan de 
helft van de kopers van een nieuwe auto 
in Nederland een elektrische auto. 
Voor de grote portemonnee komt eind 
dit jaar de Porsche Taycan op de markt. 
Een elektrische sportsedan met een 
prijs van om en nabij de 150.000 euro. 
Het revolutionaire van de Taycan is zijn 
800V-oplaadsysteem. Maakt de Taycan-
rijder gebruik van het juiste laadpunt, dan is 
de accu van deze wagen binnen een kwar-
tier voor tachtig procent gevuld. Geschikt 
voor consumenten met een iets minder 
diepe portemonnee: de Volkswagen ID 
Neo. Als de Neo, formaat Volkswagen 
Golf, eind dit jaar de straat op gaat, is hij 
leverbaar met diverse accucapaciteiten. 
Zoals voor elke elektrische auto geldt: 
hoe groter de accu, des te groter de 

actieradius en des te hoger ook de prijs 
van de auto. Drie andere interessante 
nieuwkomers zijn de Renault Zoe, de 
Peugeot e-208 en de elektrische Opel 
Corsa. Van de e-Corsa zijn de specifica-
ties nog niet bekend, maar deze zullen 
naar verwachting overeenkomen met de 
Peugeot e-208, met een 50 kWh-accu, 
waarmee de actieradius 340 kilometer 
bedraagt. De prijzen komen iets boven 
de 30.000 euro te liggen.

Waterstof of elektrisch?
De auto die op fossiele brandstof draait, 
is aan het eind van zijn bestaan, dat is 
zeker. Maar waar gaat het naartoe? De 
meningen zijn ernstig verdeeld. Rijden we 
over enkele jaren allemaal in een elektri-
sche auto of in een auto met waterstof-
aandrijflijn? Feitelijk is een waterstofauto 
een elektrische auto. De elektriciteit komt 
in dit geval echter niet uit een enorme 
accu, maar wordt door een fuelcell ont-

leed uit een hogedruktank met waterstof. 
Bij dit proces komt water vrij, dat uit de 
auto druppelt. Een mooi principe, ware 
het niet dat je waterstof moet produceren, 
opslaan, vervoeren en onder druk moet 
houden. Dat kost allemaal veel energie. 
Bovendien is een waterstofauto behoorlijk 
kostbaar; ongeveer anderhalf tot twee keer 
zo duur als een vergelijkbare elektrische 
auto. En wanneer alle factoren worden 
meegerekend, produceert een waterstof-
auto per gereden kilometer ongeveer drie-
maal zoveel C02 als een elektrische auto. 
Wetenschappers en visionairs verwachten 
dat de waterstof-aandrijflijn in de toekomst 
vooral voor zwaar transport beschikbaar 
komt. Want vrachtverkeer en bussen zijn 
vooralsnog te zwaar om aangedreven te 
worden door een elektromotor met accu.

Voor- en nadelen
Bij sommige elektrische auto’s duurt het 
laden lang. Dat komt dan doordat ze over 

Het 800V-oplaadsysteem van de 
Porsche Taycan is revolutionair

Porsche Taycan  415 Km

jaguar i-pace 380 Km

renault zoe 360 Km

peugeot E-208 340 Km

volkswagen id NEo 300 Km

Bronnen: e-drivers.com en/of de respectievelijke merken
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De Renault Zoe is een van de interessante nieuwkomers

Geschikt voor consumenten met een iets minder diepe portemonnee: 
de Volkswagen ID Neo

een zogenoemd één-fase laadsysteem 
beschikken. Een Tesla, maar ook de Audi  
e-tron heeft een sneller oplaadbaar drie-
fase laadsysteem. Voor consumenten 
die veel kilometers maken en dat graag 
in een EV (Electric Vehicle) willen doen, 
is het raadzaam een elektrische auto te 
kiezen die snel kan opladen. Houd bij een 
EV ook rekening met minder reikwijdte 
op een volle accu in vergelijking met 
een conventionele auto met een volle 
benzinetank. In de winter neemt de reik-
wijdte van een EV met zo’n 25 procent 
af, doordat de accu’s een hekel hebben 
aan winterse kou. Gemiddeld genomen 
kun je ’s winters zo’n 25 procent van de 
officiële fabrieksactieradius halen om tot 
een reële reikwijdte te komen. 
Aspecten als winterbanden en een dak-
koffer beïnvloeden het verbruik van elke 
auto, en zeker die van een EV. Er zijn 
dan ook maar weinig consumenten die 
een caravan achter hun elektrische auto 
koppelen om ergens vakantie te gaan 
vieren. Een andere hindernis van de EV 
is de gebrekkige laadinfrastructuur. In 
de Randstad vind je veel openbare laad-
punten, maar in de provincie veel min-

der. Met name Twente, Drenthe en de 
noordelijke provincies moeten hierin nog 
een inhaalslag maken. Een eigen laad-
punt aan huis (aanschaf rond de duizend 
euro, huren kan ook) maakt het leven en 
rijden met een elektrische auto een stuk 
gemakkelijker. Met elke ochtend een 
volle accu! De meeste moderne EV’s 
halen daarmee zo’n 300 kilometer. 
De markt is nog schaars waar het gaat 
om gebruikte elektrische auto’s. Lange tijd 
was er de angst dat een EV van een paar 
jaar oud een sterk afnemende capaciteit 
van de accu zou hebben, zoals bekend bij 
mobiele telefoons van een paar jaar oud. 
Dit wordt ‘accu degradatie’ genoemd. In 
de praktijk valt deze accuslijtage bij elek-
trische auto’s alleszins mee. Er zijn Tesla-
taxi’s bekend die 300.000 kilometer heb-
ben gereden, met een afname van slechts 
acht procent van de accukracht. 

Kosten
Door de bank genomen ligt de kilometer-
kostprijs van een elektrische auto lager 

dan die van een auto met verbrandings-
motor. Thuis kost een kWh energie-
eenheid ongeveer 20 cent, wat bete-
kent, dat het vullen van een lege 80 
kWh-accu van een elektrische auto zo’n 
16 euro kost. Bij Fastned, leverancier 
van EV-tankstations langs de snelweg, 
bekend van de gele bogen, ‘tank’ je zon-
der abonnement voor 59 cent per kWh, 
waarmee het laden van de lege accu dus 
drie keer zoveel kost als thuis opladen. 
Dan de onderhoudskosten: die liggen 
van een elektrische auto in vergelijking 
met een conventionele wagen zo’n 
tweederde lager. De aanschafprijs van 
een EV is anno nu nog wel even een 
ding; die ligt nog steeds ruim boven die 
van een vergelijkbare, traditionele auto. 
De verwachting is dat tussen 2023 en 
2025 de prijzen gelijkgetrokken worden 
en dat een EV in 2030 in elk opzicht 
gunstiger is geprijsd. 

Toekomst
De elektrische auto heeft de toekomst, 
en die is dichterbij dan je denkt. Het 
aanbod neemt in rap tempo toe en con-
sumentenvoordelen als vrijstelling van 
motorrijtuigenbelasting, lage bijtelling bij 
privégebruik van een zakelijke EV en een 
mogelijke financiële beloning bij de aan-
schaf (€ 6000,–) zullen de populariteit 
stimuleren. Daarmee zal ook de oplaad-
infrastructuur verbeteren. Misschien kij-
ken we over een jaar of twintig terug op 
onze ‘ouderwetse’ benzineauto’s, zoals 
we nu terugkijken op roken in een vlieg-
tuig: ondenkbaar! 

Hoe is je elektrische auto verzekerd bij Nh1816?
Voor je verzekeringsdekking bij Nh1816 maakt het niet 
uit of je een elektrische auto of benzineauto bezit. Onze 
aan gesloten schadeherstellers zijn vakkundig en helpen je 
graag uit de brand na een aanrijding. Heb je een laadpaal bij 
je woonhuis? Die is standaard gewoon met de woonhuis-
verzekering meeverzekerd.

FACTS & FIGURES 2018

125.000 downloads 
VerzekeringApp

Schadebedrag
€ 94.703.611

autoschades
Aantal: 49.466 

Aantal ondersteunde
goede doelen

Totaal schades
Aantal: 116.365

schadebedrag
€ 169.524.826

Brandschades
Aantal: 47.262

Schadebedrag
€ 58.179.933

PREMIE OMZET 
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330
2018

268
2016

241
2015

2017
1.558.000

2018
1.691.000

aantal polissen

2015
1.340.000

2016
1.447.000

schadebedrag

89

Miljoen

408.000
2018

377.000
2017

355.000
2016

335.000
2015

Aantal verzekerden Klanttevredenheid

schade-
 afhandeling

nieuw 
afgesloten 

verzekeringenverzekeringen

9,0

8,9

241 268 294 330
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Sinds ze Heel Holland Bakt heeft 

gewonnen is haar leven net 

een achtbaan, vertelt Anna 

Yilmaz (29), in het dagelijks leven 

korporaal bij de marine. Terwijl ze 

in de buitenlucht een smakelijk 

eigen recept bereidt, vertelt ze 

wat de populaire tv-kookwedstrijd 

haar allemaal heeft gebracht: 

van haar boek ‘Veel Lekkers van 
Anna’ tot een trotse oma. 

“Hazelnootschuimtaart”, antwoordt Anna 
Yilmaz zonder aarzelen op de vraag waar 
je haar ’s nachts voor wakker mag maken. 
Voor ZEST Magazine bereidt ze echter 
een andere lekkernij, in de buitenkeuken 
van Nh1816: maanzaadcake met citroen-
zest. “Lekker compact, knisperig en toch 
fris door de crèmelaag van slagroom en 
mascarpone, met een topping van verse 
aardbeien, frambozen en blauwe bessen.”
Het is de eerste keer dat ze in de ‘Big 
Green Egg’ bakt. Weer eens wat anders 
dan de 35 jaar oude oven in haar eigen 
piepkleine keukentje. Ze woont in het 
appartement waar ze met haar moe-

der en zusje opgroeide. Uiteindelijk 
kocht ze het ouderlijk huis, waar ze nu 
alweer 26 jaar woont. “Na mijn overwin-
ning vroeg iedereen: nu ga je zeker een 
nieuwe oven kopen? Maar nee, ik ben 
zo aan deze gewend; zolang hij het nog 
doet, blijf ik hem gebruiken.” 
Het bakken is er bij Yilmaz met de pap-
lepel ingegoten. Van haar Nederlandse 
oma leerde ze klassieke baksels maken, 
zoals boterkoek en appeltaart. Tijdens 
vakanties in Istanbul hielp ze haar tante 
met het maken van Turkse specialiteiten 
als baklava. Twee keer eerder meldde ze 
zich aan voor Heel Holland Bakt, maar 

Anna Yilmaz

‘Mijn leven is een
 achtbaan’

r u b r i e k
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Ed van der PolNatasja Admiraal In de keuken met…

werd afgewezen. Ze lacht: “Driemaal is 
scheepsrecht.”

Ode aan Nederlandse oma
De stoere korporaal is trots op haar 
Turks-Nederlandse roots. Haar winnaars-
boek Veel Lekkers van Anna is dan ook 
een combinatie van de Nederlandse en 
Turkse keuken. Er staan toegankelijke 
recepten in voor elke thuisbakker, zowel 
zoete als hartige. Haar befaamde bak-
lava-notentaart mocht niet ontbreken, net 
zo min als het spektakelstuk waarmee ze 
de finale van Heel Holland Bakt won: de 
tulpentaart. “Het boek is ook een ode aan 
mijn oma: de appeltaart, zoals ik die van 
haar heb geleerd, staat erin en een paar 
recepten waar ik haar heel blij mee kan 
maken. Ik vind dat ze dat wel verdiend 
heeft.” Na de finale kwam iedereen in het 
bejaardenhuis haar grootmoeder felicite-
ren. “Vier miljoen kijkers, dat is voor een 
Brabants boerenvrouwtje van 86 jaar 
niet te bevatten. Zelf heeft ze geen tele-
visie. Elke maandagochtend keek ze de 
uitzending terug bij mijn tante.”

Instortmoment
Yilmaz vult de springvorm met het deeg. 
Ondertussen vertelt ze over de opnames 
van het bakprogramma: negen weeken-

den lang moest ze iedereen voorliegen. 
“Vriendinnen wilden graag afspreken, 
maar ik had altijd wel een smoesje. Ook 
daarna gold strikte geheimhoudings-
plicht. Tussen de opnames en de uit-
zendingen zaten ruim drie maanden. In 
totaal heb ik negen maanden een dub-
belleven geleid!” Voor haar winnende 

spektakelstuk wilde Yilmaz alles uit de 
kast halen. “Omdat je constant met 
meerdere dingen tegelijk bezig bent, 
had ik opgeschreven dat ik zeven meng-
kommen nodig had. De productieleider 
reageerde verbaasd: zóveel?” Lachend: 
“Tja, ik ga tussendoor toch niet afwas-
sen? Daar heb je echt geen tijd voor.” 
Het dieptepunt was het moment dat 
haar soezentoren instortte. “Toen die 
aflevering werd uitgezonden, heb ik de 
hele dag met buikpijn rondgelopen.”

Vijf maanden op zee
Naast haar Turkse familie keken ook haar 
collega’s van de marine naar de finale, 
vanaf het schip dat toevallig in Turkije 
lag. In haar vorige functie was Yilmaz  

‘Negen 
maanden lang 
leidde ik een 
dubbelleven’

In de buitenkeuken van Nh1816 maakt Anna een zomerse maanzaadcake met citroenzest

V.l.n.r.: Dorien, Anna, Rémon, Anton, Natasja, Janwillem
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leidinggevende van de logistieke dienst. 
Ze stuurde een team aan dat zorgt dat 
er in de kombuis altijd genoeg voedsel-
voorraad is om de maaltijden te berei-
den. “In de haven worden alle producten 
met de hand aan boord de koelcellen 
in gesjouwd. Daarnaast heb je allerlei 
neventaken, zoals brandbestrijding en 
medische handelingen. Op zee is geen 
dag hetzelfde.” Ze was regelmatig ruim 
vijf maanden van huis. Haar privacy 
miste ze dan het meest. “Ik sliep in een 
hut met nog drie vrouwelijke korporaals. 
Het enige moment van afzondering is, 
als je ’s avonds je bedgordijntje dicht-
trekt. In het begin vond ik dat doodeng. 
Het is alsof je in een kist ligt, je kunt net 
rechtop zitten.”

De smaak van thuis
Aan boord nam Yilmaz vaak zelfgemaakte 
havermoutkoeken mee. Iets lekkers van 
thuis, tegen de heimwee. “Het versterkt 
ook het saamhorigheidsgevoel. Omzien 
naar elkaar is bij de marine een vanzelf-
sprekendheid. Als iemand niet lekker 
in zijn vel zit, heb je dat gauw genoeg 
door. Er is tegenwoordig gewoon wifi 
aan boord, dus het is ook snel bekend 
als er thuis iets aan de hand is.” Tussen 
de tien en twintig procent van het mari-
nierspersoneel is vrouw. Voor haar vaak 
jongere mannelijke collega’s zal het niet 
altijd gemakkelijk zijn geweest om door 
een vrouw te worden aangestuurd, ver-

moedt ze. “Maar als ik dan iets lekkers 
bakte, was het meestal snel weer goed. 
Liefde gaat door de maag.”

Koningsdagtaart 
Als ze Heel Holland Bakt niet had 
gewonnen, was Yilmaz weer operatio-
neel gegaan. Nu heeft ze een pr-functie 
bij Defensie, aan wal dus. Die is beter te 
combineren met haar liefde voor bakken 
en wat daar sinds haar winst allemaal 
bij komt kijken. Zo is ze om de week te 
zien bij Tijd voor Max. Ook kreeg ze een 
eervolle taak op Koningsdag dit jaar. 
“Vooraf was de geheimhouding daarover 

nog strenger dan bij de Heel Holland 
Bakt-finale”, vertelt ze. De taart die ze 
in haar woonplaats Amersfoort aan de 
koninklijke familie aanbood, werd met 
veel dank aanvaard. Een mooie ervaring: 
“Ik denk dat menig vrouw Máxima-fan is. 
En Willem-Alexander heeft natuurlijk 
een verleden bij de marine en is zelfs 
getrouwd in zijn nette uniform.”

Stip op de horizon
Yilmaz opent het deksel van de Big 
Green Egg en schuift haar creatie erin. 
“Nou, daar gaat-ie dan.” Even later stijgt 
er een heerlijke geur op. Zorgvuldig 
bestrijkt ze de bovenkant van de cake 
met de slagroom-mascarponecrème. 
Daarop schikt ze het zomerfruit. Tijd 
voor de gewetensvraag: blijft ze bij de 
marine of kiest ze toch voor een car-
rière in het bakkersvak? “Het is altijd 
mijn droom geweest om ooit iets voor 
mezelf te beginnen. Een eigen koffie-
tentje in Amersfoort bijvoorbeeld. Met 
op het menu lekkere taarten én gezonde 
lunchgerechten, om van je schuldgevoel 
af te komen.” Yilmaz snijdt de nog warme 
cake in royale punten en besluit dan: 
“Maar voorlopig vind ik de combinatie 
nog veel te leuk. Ik grijp aan wat er op 
mijn pad komt en zie wel waar het schip 
strandt.” 

‘Aan boord 
nam ik vaak 
zelfgemaakte 
havermout-
koeken mee’

r u b r i e k
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NEMO - DigiDaan Maatschappelijk partnerFrank Heinen

De naam zegt het al: in het NEMO Science Museum  

in Amsterdam draait het allemaal om wetenschap 

en technologie. NEMO, het grootste wetenschaps-

museum van Nederland, bestaat al bijna een eeuw 

en trekt jaarlijks rond de 655.000 bezoekers. Op vijf 

verdiepingen vol tentoonstellingen, experimenten, 

demonstraties en workshops ontdekken bezoekers 

hoe bijzonder alledaagse dingen zijn. Niet alleen door 

te kijken, maar vooral door ze te ervaren. 

Om wetenschap en technologie nog dichter bij het publiek te 
brengen, hebben NEMO Science Museum en de Stichting 
Goede Doelen Nh1816 de handen ineengeslagen. Die samen-
werking krijgt vanaf november zichtbaar vorm in de nieuwe inter-
actieve tentoonstelling Humania. De afgelopen vier jaar onder-
gingen alle verdiepingen van NEMO een grondige verbouwing. 
Humania, een tentoonstelling die de rijkheid van de mens cen-
traal stelt, is het sluitstuk van de verbouwing en wordt mede 
gerealiseerd met steun van Stichting Goede Doelen Nh1816.

Maatschappelijke waarden
De samenwerking tussen NEMO en Nh1816, die van beide kan-
ten als ‘natuurlijk’ wordt gevoeld, is belangrijk voor het stimuleren 
van publiek toegankelijke plekken. Wat Humania voor Nh1816 
extra relevant maakt, is dat de maatschappij per definitie geïnte-
resseerd is in allerlei aspecten van de mens en diens persoonlijk-
heid. Hoewel we allemaal dezelfde biologische basiskenmerken 
delen, gedragen mensen zich heel verschillend. Humania behan-
delt een heleboel onderwerpen die iets zeggen over wie je bent: 
van je naam tot hoe je je verjaardag viert en van je hoeveelheid 
wilskracht tot de cellen waaruit je bent opgebouwd. “Tijdens 
onze zoektocht naar partnerorganisaties kwamen we al snel uit 
bij Stichting Goede Doelen Nh1816”, vertelt Michiel Buchel, 
directeur van NEMO. “Er was direct een klik. De maatschappe-
lijke waarden van Nh1816 sluiten prima aan bij onze doelgroep. 
NEMO is een museum voor iedereen. We zijn er voor jong en 
oud en proberen wetenschap toegankelijk te maken voor een zo 
breed mogelijk publiek.” 

Wie ben ik?
In Humania kom je meer te weten over je eigen soort: de mens. 
Door mee te doen aan fysieke uitdagingen en je brein te breken 

over allerlei dilemma’s ontdek je hoe je lijf en geest werken. 
Je komt verrassende dingen over jezelf te weten die je niet had 
willen missen! De biologie, sociologie en psychologie van de 
mens zijn de thema’s van deze tentoonstelling. Het is een ont-
dekkingstocht met drie hoofdvragen: wie ben ik, waar kom ik 
vandaan en wat maakt mij bijzonder?

Wetenschap voor het hele gezin
Als familiemuseum programmeert NEMO in de vakanties extra acti-
viteiten voor het hele gezin. Deze zomer, van 5 juli t/m 1 september 
2019, staat het museum met Fantastische Fietsen in het teken 
van de fiets. Het gratis toegankelijke dakplein van NEMO is de 
hele zomer tot 21.00 uur open, met elke donderdag livemuziek. 

Kijk voor een leuke ledenkorting bij NEMO Science Museum 
op pagina 33 en doe hier je voordeel mee.

NEMO Science Museum
Ontdek de wereld om je heen

‘De thematiek van Humania past 
bij Nh1816 en is de reden voor de 
samenwerking tot en met 2024’ 

– Voorzitter Stichting Goede Doelen Nh1816, Hein Aanstoot

Hein Aanstoot, Dorine van Basten, Michiel Buchel

 Meer informatie: www.nh1816.nl/nemo-science-museum
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Razende reporters ontdekken…

NEMO Science Museum

Het dak van NEMO is het thuis van twee 
honingbijenvolken, die door 

wetenschappers worden onderzocht. 

In NEMO, het grootste science museum van Nederland, valt van alles te ontdekken voor jong en 

oud. Razende reporters Yentle en Danine nemen de proef op de som en ondergaan er allerlei 

wonderlijke experimenten. Zo maken de vriendinnen kennis met statische elektriciteit en houden ze 

hun hersens voor de gek in een bijzondere kamer. 

NEMO reporters

Yentle (11)

Danine (11)

Danine: “Zo tof, 
dit wil ik thuis ook!”

Yentle en Danine: “We zijn echte BFF’s, 
Bubble Friends Forever!”

Danine doet haar staart los en legt twee 
handen tegen een metalen bol: de Van de
Graaff-generator. Langzaam wordt de 
lading opgevoerd en het volgende moment 
staan haar haren recht overeind!

Met de bliksembol van de beroemde 
uitvinder Nikola Tesla ervaar je hoe 
elektriciteit door je heen gaat zonder 
het te voelen.  

Danine: 
“Kijk, mijn haar! Gaaf!”

“Cool!”
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NEMO - DigiDaanNEMO Dagje uit

Bezoek Nemo
met korting

Je kunt NEMO Science Museum 
met korting bezoeken. 

Kijk op pagina 33 hoe je de 
entreebewijzen online bestelt.

Stroomt elektriciteit door 
water? Danine en Yentle 

trekken allebei een labjas 
aan, zetten een veiligheidsbril 
op en onderzoeken dit in het 

laboratorium van NEMO.

Danine: 
“Ja, hij brandt!”

Yentle: 
“Oké, ik zet de stroom aan…

kijken wat er gebeurt!”

In de Ames-kamer houd je je ruimtelijk 
inzicht voor de gek. In films worden dit 
soort kamers gebruikt om mensen groter 
of kleiner te laten lijken.

Yentle: “Wow, Danine 
is een stuk groter dan ik.”

Yentle: “Je kunt 
de hele stad zien!”

Na hun bezoek aan het museum 
nemen Danine en Yentle nog 
een kijkje op het dak van het 

bijzondere gebouw. Hier is de gratis 
buitententoonstelling Energetica te 

zien over zon, wind en waterkracht en 
duurzame energie.

Danine: 
“Mag ik kijken!?”

Thuis een kettingreactie bouwen 
of andere proefjes doen? 

Kijk voor meer proefjes op 
www.nemosciencemuseum.nl/ontdek
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Pauline van Dongen 

Dialoog tussen 
kleding en drager

Modeontwerper Pauline van Dongen verwierf internationale 

bekendheid met haar project Wearable Solar: kleding en accessoires 

met zonnecellen, waarmee je een smartphone binnen twee uur kunt 

opladen. Maar wearables zijn voor haar zoveel meer dan functioneel. 

“Technologie moet bijdragen aan de expressie van de drager.” 
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Carola van Dalen InnovatieNatasja Admiraal 

Het is vrijdagmiddag. Pauline van 
Dongen bestelt een latte met haver-
melk en oogt ontspannen. En dat terwijl 
ze een extreem drukke periode achter 
de rug heeft, waarin ze haar studio op 
een laag pitje zette om zich volledig te 
kunnen focussen op het afronden van 
haar proefschrift. In 2013 werd zij voor 
dit promotieonderzoek (PhD) gevraagd 
(zie kader). Uniek, aangezien mode in 
Nederland hoofdzakelijk wordt onder-
wezen aan hogescholen en kunstaca-
demies. “Het is bij ons vrij ongewoon 
om als modeontwerper universitair 
promotie onderzoek te doen. In andere 
landen is dat al veel gebruikelijker.”
Gelukkig wordt ‘ontwerpend onderzoe-
ken’ ook in Nederland steeds meer op 
waarde geschat.
Dat ze voor haar wetenschappelijk onder-
zoek nauw samen mocht werken met 
professoren van de Radboud Universiteit 
Nijmegen, ArtEZ Hogeschool voor de 
Kunsten Arnhem en TU Eindhoven zag 
Van Dongen als een mooie kans. “Toen 
ik met het onderzoek begon, had ik net 
mijn Wearable Solar Dress gemaakt, 
in samenwerking met wetenschapper 
Christiaan Holland en zonnecellenexpert 
Gert Jan Jongerden. Het prototype was 
echter nog erg houtje-touwtje. Ik besefte 
dat er veel onderzoek nodig was om het 
ontwerp naar een hoger niveau te tillen. 
Als ontwerper wil ik niet alleen weten 
hoe een zonnecel is opgebouwd, nog 
belangrijker is de vraag hoe het materi-
aal zich gedraagt. Kun je er met de naai-
machine overheen? Hoe ver kun je het 
buigen totdat het breekt?”  

Geprinte elektronica
De grootste uitdaging is om de zon-
necellen voldoende robuust te krijgen, 
weet Van Dongen intussen. Wanneer je 
op het lichaam gaat werken, kun je het 
beste filmzonnecellen gebruiken, legt ze 
uit. “Deze dunne folies zijn flexibel en 
buigbaar. Ik ben er veelvuldig mee gaan 
experimenteren op het lichaam.” Bij de 
Solar Dress zat alle bedrading aan de 
binnenkant van het kledingstuk. Voor 
haar tweede project, het Solar Shirt, per-

fectioneerde ze de techniek in samen-
werking met Holst Centre, een onafhan-
kelijk onderzoekscentrum. “Door losse 
zonnecellen te combineren met geprinte 
elektronica is er geen bedrading meer 
nodig. Een ander voordeel is dat je de 
geprinte elektronica een mooi patroon 
kunt geven, dat zichtbaar is aan de bui-
tenkant van het shirt. Esthetiek is heel 
belangrijk in de mode: ik zie zonnecellen 
als nieuw materiaal, dat je ook decoratief 
kunt inzetten.”

Wandelend oplaadstation
Om het Solar Shirt zelf te ervaren, 
droeg ze het prototype voor het eerst 
tijdens South by Southwest (SXSW), 
een muziek- en technologiefestival in 
Austin, Texas. “Het was prachtig weer”, 
blikt ze terug. “Toen ik door al die rechte 
Amerikaanse stratenblokken liep, reali-
seerde ik me dat ik steeds de zonnige 
kant van de straat opzocht. Grappig, 
want normaal gesproken blijf ik liever in 
de schaduw. Door het shirt werd ik mij 

dus meer bewust van de weersomstan-
digheden. Misschien is dit ook wel het 
geval als je het Solar Shirt naar kantoor 
draagt: ik kan me voorstellen dat je dan 
wordt uitgenodigd om vaker even naar 
buiten te gaan.” Dat het shirt ook beper-
kingen heeft, merkte ze toen ze haar rug-
zak op deed, waardoor de zonnecellen 
op haar schouders werden bedekt.

Functionaliteit voorbij
Ook ’s avonds op het festival, toen de 
zon onder was, verloor het kledingstuk 
zijn functie. Op zo’n moment wil je je als 
drager nog steeds comfortabel voelen 
in het shirt. Daarom was Van Dongen 
blij verrast dat verschillende festival-
gangers haar complimenteerden met 
haar outfit: zij hadden helemaal niet door 
dat het zonnecellen waren en vonden 
het gewoon een mooi patroon. Verder 
merkte de ontwerpster dat ze extra voor-
zichtig met het kledingstuk omging. “Je 
ontwikkelt er toch een andere verhou-
ding mee dan met een willekeurig T-shirt. 
Het is een mooi gegeven dat je zo direct 
in contact staat met de energiebron en 
de energie letterlijk op je lichaam aan 
het oogsten bent. Die intimiteit is in mijn 
ogen een belangrijke kracht van het 
kledingstuk.”

Geen eendagsvlieg
Het materiaal en de technologie zijn voor 
Van Dongen niet het enige uitgangspunt, 
ze ontwerpt altijd vanuit een sociaal maat-
schappelijke context. “Bij sommige 

‘Ik zie zonnecellen 
als nieuw 
materiaal, dat je 
ook decoratief 
kunt inzetten’

Het Solar Shirt is geperfectioneerd 
ten opzichte van de Solar Dress; 
de zonnecellen kunnen decoratief 
ingezet worden
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wearables vraag ik me af: wat voegen ze 
toe? Daar mogen we best kritisch over 
blijven. Zelf heb ik jaren geleden bewust 
afstand genomen van het traditionele 
modesysteem, uit frustratie over de mas-
saproductie en overconsumptie. Als we 
met technologie net zo onzorgvuldig 
omgaan, is het einde zoek. Veel mode-
merken willen graag innovatief zijn en ‘iets 
met technologie doen’. Vervolgens krijg je 
allemaal eendagsvliegen. Projecten die 
vooral zijn gericht op marketing. Maar 
hoe krijg je een product nu echt modieus, 
draagbaar én schaalbaar? Dat is nog de 
allergrootste uitdaging.”

Nicheproduct
De dunne filmzonnecellen waar Van 
Dongen mee werkt, zijn nu nog relatief 
duur, daardoor kom je al snel uit op een 
nicheproduct. Ook haar nieuwe ontwerp 
– de rugzak ‘Radius’, die is voorzien van 
zonnepaneelkraaltjes – wordt nog niet in 
grote oplagen geproduceerd. Een vol-
gende stap zou mogelijk een samenwer-
king zijn met een modemerk, om de pro-
ducten op te schalen en toegankelijker 
te maken voor een groot publiek. Of er 
bepaalde merken op haar wishlist staan? 
Ze denkt even na: “Een outdoor georiën-
teerd merk als Patagonia zou een goede 

match zijn. De toepassing sluit perfect 
aan bij de doelgroep: natuurliefhebbers 
die graag in de buitenlucht sporten en 
hiken. Het is bovendien een bedrijf dat 
hoog scoort op het vlak van duurzaam-
heid, een kernwaarde die zit verweven in 
het DNA van dit merk.”

Intelligente jas
Haar laatste project heet Issho, Japans 
voor saamhorigheid. Ze ontwierp een 
denim jas met sensoren die gevoelig 
zijn voor aanraking. Deze zitten op de 
schouders en naast een grote zak op 
de voorzijde. Zo houdt de jas de hoe-
veelheid sociale interacties bij door te 
meten hoe vaak je je telefoon pakt en 
hoeveel ontmoetingen – een omhelzing, 

een hand op je schouder –  je met men-
sen in je omgeving hebt gehad. Als het 
te veel wordt, reageert de jas hierop en 
geeft dan een subtiele streling over de 
rug. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen 
Van Dongen gestrest in een overvolle 
Londense metro zat. “Een wake-up-call 
dat ik moest relaxen. Ja, er zit zeker een 
mindfulness-gedachte achter: de tech-
nologie brengt je weer even in contact 
met je lichaam. Er ontstaat een dialoog 
tussen het kledingstuk en de drager.” 
Toch gelooft ze niet dat we voor alles en 
elk moment technologie nodig hebben. 
In dit geval fungeert het als trainings-
mechanisme: een steuntje in de rug of 
subtiele reminder, waarna de techno-
logie misschien wel overbodig wordt. 

Crafting Wearables
Sinds 2013 werkt Van Dongen aan haar promotieonderzoek binnen het project 
Crafting Wearables, een samenwerkingsverband tussen Radboud Universiteit 
Nijmegen, Technische Universiteit Eindhoven, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, 
Textielmuseum Tilburg, MODINT en verschillende bedrijven. Centraal thema in haar 
onderzoek is de vraag hoe prototypes van wearables en smart textiles omgezet 
kunnen worden in concrete producten. In Van Dongens visie kan de fysieke, 
zintuigelijke ervaring van kleding een nieuwe dimensie aan mode toevoegen. Haar 
proefschrift komt naar verwachting eind 2019 bij ArtEZ Press uit.
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Citroencake met maanzaad, frisse crème met rood fruit en citroenzest

Ingrediënten citroencake
180 gr boter (kamertemperatuur)
180 gr suiker
3 eieren
180 gr bloem
1 tl bakpoeder
Mespuntje zout
Sap en rasp van 2 citroenen
20 gr maanzaad

Materiaal
Handmixer/staande keukenmachine
Springvorm 20 cm
Taartrooster 

Bereiding
• Verwarm de oven voor op 175 graden
• Mix de boter en suiker in een kom 

tot een luchtige massa
• Voeg de eieren één voor één toe 
• Zeef de bloem en het bakpoeder en 

voeg dit samen met het mespuntje 
zout toe aan het beslag

• Was de citroenen, rasp ze met een 
fijne rasp en pers ze daarna uit

• Giet het citroensap met de rasp 
bij het beslag; als alles goed is 
opgenomen, voeg dan het maanzaad 
toe en spatel alles goed door elkaar

• Bekleed de bodem van de 
springvorm met bakpapier en giet 
het cakebeslag erin

• Bak de cake in 30 minuten gaar

• Haal de cake hierna uit de oven. 
Verwijder de springvorm en laat de 
cake afkoelen op het taartrooster

Ingrediënten frisse crème
150 gr mascarpone
100 ml slagroom
20 gr poedersuiker
1 citroen

Materiaal
Handmixer/staande keukenmachine
Citruspers
Zesteur

Bereiding
• Klop de slagroom samen met de 

poedersuiker op tot yoghurtdikte
• Voeg hier de mascarpone aan toe 

en meng alles goed tot een crème
• Was de citroen en gebruik een 

zesteur om dunne reepjes te maken
• Pers hierna de citroen uit en voeg 

naar smaak wat sap toe aan de crème

Garnering
100 gr aardbeien
100 gr frambozen
100 gr blauwe bessen

Afronding 
Smeer de frisse crème op de cake en 
garneer met rood fruit en citroenzest.

Recept

Bakken met Anna 

Frisse 
citroenzest-cake

Winnares Anna Yilmaz van de 

televisie-hit Heel Holland Bakt 2019 

deelt exclusief met ZEST Magazine 

een bijzonder lekker eigen ‘baksel’: 

een zomerse maanzaadcake met 

citroenzest. Binnenkort verschijnt 

Anna’s eigen bakboek: Veel 
lekkers van Anna. Speciaal voor 

ZEST geeft zij een eenvoudig en 

super lekker voorproefje.  

Zest
Zest is de naam van het raspsel 
van de schil van citrusvruchten, al 
dan niet gemengd met suiker. In 
figuurlijke betekenis staat zest voor: 
enthousiasme, levenslust, fris, scherp 
en prikkelend. 
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Fietsen en de Van Kessels, ze vormen al 
sinds jaar en dag een gouden combina-
tie. Arno stapt graag op de racefiets om 
zijn eigen batterij op te laden. Eerst als 
wedstrijdrenner, tegenwoordig als tour-
renner. Voor Chantal is de fiets vooral 
haar belangrijkste vervoersmiddel: bood-
schappen doen, naar de sportschool, 
naar haar werk in de winkel: alles doet 
ze op haar elektrische fiets. “Ik heb mijn 
fiets nog geen jaar, maar er staat al 3000 
kilometer op de teller”, vertelt ze. 
Die kilometers zijn niet alleen afkomstig 
van haar dagelijkse ritjes. Want samen met 
Arno, die naast zijn racefiets ook een elek-
trische fiets heeft, maakt ze graag fiets-
tochten. “Heerlijk om er met z’n tweeën 
opuit te gaan”, zegt Arno. “En dan niet op 

standje ‘bijna automatisch’. We willen zelf 
wel echt kracht blijven leveren. De elektri-
sche aandrijving is er voor ons vooral om 
verder te komen, want dan zien we meer. 
Eigenlijk heb ik op mijn elektrische fiets 
altijd wind mee, zo voelt het.” 

Mee op vakantie
De twee fietsfanaten uit Waalwijk heb-
ben al heel wat gezien, want de elektri-
sche fiets gaat ook op vakanties mee. 
“Afgelopen jaar maakten we bijvoorbeeld 
grote tochten door de Alpen. We heb-
ben in totaal 1700 meter geklommen”, 
vertelt Chantal enthousiast. “Dan ben je 
wel blij met je elektrische fiets, hoor. En 
zelfs dan moet je nog behoorlijk aan de 
bak.” Arno vult aan: “De energie die ik 

erin stop, krijg ik wel direct terug bij het 
zien van de prachtige landschappen. Of 
van de koebellen, die je in de verte al 
hoort, nog voordat je het vee ziet.”

Ontwikkelingen
Chantal en Arno zouden niet meer zon-
der hun elektrische fiets willen en laten 
hiermee ook zien dat deze allang niet 
meer specifiek voor een oudere doel-
groep is. “Het is gewoon de meest 
comfortabele manier van fietsen”, vindt 
Arno. Als ondernemers – en liefheb-
bers – hebben hij en Chantal de hele 
ontwikkeling van de elektrische fiets van 
dichtbij meegemaakt. “We verkopen nu 
al vijftien jaar elektrische fietsen. Zelf 
probeer ik elk jaar een nieuw model uit 
om zo de nieuwste producten en tech-
nieken te testen. Bij de laatste modellen 
is de accu naar de middenas verplaatst. 
Daarmee wordt het gewicht beter ver-
deeld en zit je beter in balans.”
De aanschaf van een elektrische fiets is 
voor veel mensen een flinke investering. 

Eropuit met 
de elektrische fiets

‘Altijd 
wind mee’
Arno van Kessel en zijn vrouw Chantal runnen al ruim 20 jaar hun 

fietsspeciaalzaak ‘De Fietsspecialist’ in Waalwijk. Maar hun liefde voor de 

fiets is niet alleen zakelijk. Als het maar even kan, stappen ze in hun vrije 

tijd op een tweewieler. Samen eropuit, op de elektrische fiets. 
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Kostbaar bezit

3 Tips van Veilig Verkeer Nederland
In 2018 was het aantal fietsdoden (228) bijna net zo hoog 
als het aantal autododen (233). Bij het aantal fietsdoden 
zijn senioren het meest vertegenwoordigd, zij zijn fysiek 
kwetsbaarder. Het gaat voornamelijk om eenzijdige onge-
lukken. Denk aan gladheid, paaltjes bij fietspaden en het op- 
en afstappen. Daarom adviseert Veilig Verkeer Nederland  
senioren met een elektrische fiets:
1. De snelheid van de elektrische fiets naar beneden bij te 

stellen. Zonder trapondersteuning fietst iemand gemiddeld 
16 kilometer per uur. Een elektrische fiets gaat maximaal 
25 kilometer per uur. Door de snelheid bij te stellen naar 
20 kilometer per uur kun je goed blijven anticiperen op het 
verkeer én genieten van de vrijheid van de elektrische fiets.

2. Het zadel op heuphoogte in te stellen: zo kan je met je voe-
ten plat op de grond. Dit is veiliger bij het op- en afstappen 
en bij het vinden van stabiliteit.

3. Rustig door de bochten te fietsen. Anticipeer, rem een 
beetje af en schakel terug. Een elektrische fiets gaat snel-
ler. Bij een zachte ondergrond, als er wat zand op de grond 
ligt bijvoorbeeld, slip je gemakkelijk weg. Fiets daarom  
rustig door de bochten, zo glijd je niet uit.

Je kostbare fiets goed verzekerd
Heb je een Combipolis bij Nh1816, dan kun je als aanvulling 
op je inboedelverzekering je elektrische fiets meeverzekeren. 
Afhankelijk van de werkelijke waarde van je fiets (inclusief 
accessoires) ben je maximaal tot € 4000,– verzekerd tegen 
diefstal en beschadigingen na aanrijding. Je fiets is de eerste 
3 jaar zelfs verzekerd voor de volledige aanschafwaarde. 
Je adviseur vertelt je graag meer.

Jules Pulles Pulles & Pulles

“Elektrische fietsen zijn inderdaad prijziger 
dan de klassieke, niet-elektrische fietsen. 
Toch ken ik niemand die nog terug zou 
willen”, vertelt Chantal. “En gezien de 
investering is het de moeite waard ook 
naar de verzekeringsopties te kijken. Het 
verzekeren van een elektrische fiets is niet 
duur en je voorkómt er veel ellende mee.” 

Eigen verzekeringen
Wat hun eigen verzekeringen aangaat, 
hebben de Van Kessels al jaren een 
goede relatie met verzekeringskantoor 
Van de Mierden in Waalwijk. “Ad (van 

Fietstip!
Van 9 t/m 12 juli 2019 is Nh1816 
hoofdsponsor van Fiets4Daagse 
De Peel. Deelnemers kunnen 
elke dag starten vanuit Deurne, 
Stiphout, Weert of Meijel voor 
diverse afstanden. Veilig Verkeer 
Nederland is dit jaar als goed doel 
verbonden aan het evenement,  
dat de mooiste plekjes van De Peel 
laat zien.

tie. Waar de reis naartoe gaat, is nog 
onbekend, maar de elektrische fiets gaat 
zeker mee. Misschien wel een nieuw 
model. “Ik rijd alweer bijna een jaar op 
deze fiets. Voor mij dus tijd om te kijken 
of ik een nieuw model kan gaan testen”, 
zegt Chantal. Tot die tijd staan er eerst 
nog tochten door de eigen regio op het 
programma. “Dat kan hier in de buurt 
zijn, omdat we aan de rand van de mooie 
Loonse en Drunense Duinen wonen, 
maar misschien ook verder Nederland 
in”, besluit Arno. “Als we er maar lekker 
opuit kunnen.” 

de Mierden) en ik kennen elkaar van een 
andere sportieve uitspatting”, vertelt Arno 
lachend. “We kwamen elkaar tegen op 
het voetbalveld en er was direct een klik. 
Dan is het een logische stap om te kijken 
wat je voor elkaar kunt betekenen. Ik ver-
trouw volledig op de expertise van Van de 
Mierden en weet dat als er iets gebeurt, 
ik altijd snel en vertrouwd word geholpen.  
Ik heb één aanspreekpunt voor al mijn ver-
zekeringen en dat werkt prettig. Daardoor 
maak ik me ook totaal geen zorgen.”
Het ondernemerspaar kijkt inmiddels 
alweer uit naar een volgende fietsvakan-

Wat hun verzekeringen aangaat, hebben de Van Kessels al jaren een goede relatie  
met Natalie van de Mierden van verzekeringskantoor Van de Mierden in Waalwijk
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Genieten in een zeer luxueuze 

hotelkamer, die tegelijkertijd 

bijdraagt aan een betere wereld. 

Klinkt tegenstrijdig? Dat het kan, 

bewijst het vorig jaar geopende 

hotel QO Amsterdam, dat zijn 

gasten sustainable luxury biedt. 

QO Amsterdam is een van de meest 
duurzame en innovatieve hotels in 
Europa. Het wordt niet voor niets de 
‘Tesla’ onder de hotels genoemd. Met 
de natuur als inspiratiebron en vinding-
rijkheid als leidraad zorgt deze nieuwe 
hotspot in het Amstelkwartier ervoor dat 
gasten zich direct thuis voelen. Voor het 
ontwerp van het opvallende gebouw 
heeft het hotel samengewerkt met pio-
niers in het vakgebied.
Schatten van de sloop kregen een nieuw 
leven: een derde van het gebruikte 
beton voor de bouw is afkomstig van 
het iconische oude Shell-gebouw in 
Amsterdam. Eén van de meest zichtbare 

circulaire elementen is de bewegende 
gevel. Deze ‘intelligente façade’ bestaat 
uit 1638 bewegende panelen aan de 
buitenzijde van de ramen, die de hotel-
kamers op temperatuur houden. Onder 
invloed van het weer, tijdstip, jaargetijde 

QO Amsterdam 
Luxueus én duurzaam 
overnachten in Amsterdam

‘Sfeervolle 
kamers boordevol 
technische snufjes’
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TodayBrewNatasja Admiraal Bijzonder overnachten

én de wensen van de gast verandert de 
dynamische gevel continu. Bijzonder is 
ook dat het hotel voor honderd procent 
draait op Nederlandse windenergie.

Tapijt van visnetten
Daarnaast maakt het hotel zo veel 
mogelijk gebruik van natuurlijk dag-
licht: dankzij de grote raampartijen van 
vloer tot plafond is er overdag minimale 
elektrische verlichting nodig. Zeventig 
meter onder de grond bevindt zich het 
energieopslagsysteem. Verwarmd water 
uit het hotel dat in de zomer ongebruikt 
blijft, wordt hier opgeslagen totdat het 
weer nodig is, bijvoorbeeld in de winter. 
Omgekeerd gebeurt dat met het over-
schot aan koud water. Ook het interi-
eur is waar mogelijk circulair. Zo is het 
tapijt in de hotelgangen gemaakt van 
gerecycled garen, afkomstig van oude 
visnetten.  

Energieke geuren
De luxe kamers van het hotel zitten 
boordevol hightech snufjes. Zo is elke 
kamer voorzien van een iPad, waarmee 
de gast het licht, de verwarming en de 
zonwering naar eigen voorkeur afstelt. 
Roomservice bestellen? Een fitnesstrai-
ning reserveren op de holistische well 
being-etage? Ook dat kan eenvoudig via 
de iPad. De perfecte sfeer in de hotel-
kamer roep je op met verschillende licht-
scenario’s. Er is zelfs een kleine kas 

Review Ger en Loes Hoogenhoud – Nh1816-verzekerden
“Op een druilerige dag arriveren we op een plek in Amsterdam die niet direct 
kan worden omschreven als romantisch. Maar zodra we het QO Amsterdam 
binnenkomen, zijn we ons al niet meer bewust van deze omgevingsfactoren. Bij 
het inchecken maken we kennis met het klantvriendelijke hotelpersoneel, dat ons 
hele verblijf zeer aangenaam zal maken. Onze sfeervolle kamer is voorzien van 
de nieuwste snufjes: zo kun je met een iPad de televisie, verlichting en gordijnen 
bedienen. We zitten op de negentiende verdieping, met een geweldig uitzicht 
over Amsterdam. Veel tijd om hiervan te genieten is er niet, want cocktailbar 
Juniper & Kin lonkt. Even later genieten we van een mooie cocktail in een 
geweldige setting, met een panoramisch uitzicht. Daarna wacht ons een diner 
in Persijn, met voortreffelijke, oer-Hollandse gerechten. De volgende ochtend 
doen we ons tegoed aan een smakelijk ontbijt, met heerlijke koffie. Een perfecte 
afsluiting van dit verwenarrangement in het hippe én duurzame hotel.”

9.3

Restaurant PersijnCocktailbar Juniper & Kin met een panoramisch uitzicht
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Maak kans OP 
een overnachting 
inclusief ontbijt

Kijk op 
zest-magazine.nl/qoamsterdam 

voor de voorwaardenmet kruiden aanwezig om energieke of 
juist rustgevende geuren te creëren. En 
wanneer je ’s nachts uit bed stapt, laat 
een bewegingssensor onder het bed het 
licht van de spiegel naast het toilet zacht 
oplichten. 

Eigen dakkas
Bij Juniper & Kin, de skybar op de 21e

verdieping, geniet je van een adembene-
mend uitzicht over Amsterdam. Nippend 
aan je favoriete cocktail vang je een glimp 
op van de kas op het dak. Hier kweekt het 
hotel onder gekleurde ledverlichting eigen 
groenten, fruit, kruiden, eetbare bloemen 
en zelfs vis. Deze hightech kas levert de 
ingrediënten voor de kleine gerechten van 
Juniper & Kin en de diners van restaurant 
Persijn op de begane grond. Zo speelt 
QO in op de trend van ‘urban farming’ 
met producten die rechtstreeks van de 
bron op je bord terechtkomen. Verser en 
groener krijg je het niet! 

QO speelt in op 
‘urban farming’ 
met producten die 
rechtstreeks van 
de bron op je bord 
terecht komen

De hightech kas levert verse ingrediënten

De bar van restaurant Persijn

r u b r i e k
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Knuffelkussen
Zintuiglijke ervaringen zijn extra belangrijk 
voor mensen met een verminderd geheugen. 
Met KozieMe kunnen dementerende ouderen zelf geluiden 
uitzoeken en beluisteren. Dit zachte kussen werkt intuïtief: door 
aanraking activeer je de ingebouwde speakers. Deze innovatieve 
zorgoplossing is ontstaan uit het kunstproject Tactile Orchestra
van Kunstlab Arnhem en Studio Roos Meerman. 
Door middel van een SD-kaart kan de KozieMe ook eenvoudig 
met persoonlijke berichten of muziek gepersonaliseerd 
worden. KozieMe, vanaf € 485

Gamechangers
Technische snufjes worden steeds slimmer, kleiner en vooral duurzamer. 

Gadgets die gebruikmaken van de kracht van water of de zon winnen aan 

populariteit. ZEST Magazine selecteerde de must-haves van dit moment.

Zonnebril met camera
Een opvallende verschijning: de Snapchat Spectacles. Deze hightech zonnebril 
is uitgerust met twee ingebouwde camera’s in het frame. Met één druk op de 
knop kun je handsfree korte HD-video’s van maximaal tien seconden maken, in 
een speciaal rond formaat, en ook foto’s. Die worden automatisch opgeslagen 
in ‘Herinneringen’ op Snapchat. De spectacles lichten op, zodat anderen 
kunnen zien dat je aan het filmen bent. De zonnebril kan worden opgeladen 
in de meegeleverde felgele oplaadkoker. 
Snapchat Spectacles, € 175

Zonnebloemlamp op zonne-energie
Dit vrolijke lampje in de vorm van een zonnebloem, laadt 

zichzelf op met zonne-energie. Handig voor als je gaat 
kamperen, een festival bezoekt of een avondje naar het 
strand gaat. Eenmaal vol heb je vier uur fel licht óf vijftig 

uur gedimd licht. Door de frisse vormgeving is Little 
Sun ook geliefd bij kinderen. Zij leren hiermee hoe zonne-

energie werkt en worden gemotiveerd om de kracht van de 
zon te gebruiken. Met de aankoop steun je een goed doel.

Little Sun Lamp, € 24,95

Natasja Admiraal Gadgets & innovaties

P R O D U C T I E

Eerste doucheradio 
op waterkracht
Met de H2O Power Water Radio wordt 
(mee)zingen onder de douche nóg leuker. 
Het is de eerste radio ter wereld die voor 
zijn eigen energievoorziening gebruikmaakt 
van waterdruk. Je kunt hem direct op de 
douchekraan monteren. De kracht van het 
water wordt omgezet in energie en voilà: 
de muziek begint te spelen. Slim bedacht 
is dat de radio ook een oplaadbare batterij 
bevat, waardoor de muziek nog een tijdje 
doorspeelt nadat je de kraan hebt uitgezet.  
H2O Power Water Radio, vanaf € 49
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Perla SchippersMarieke Balk

Duurzaamheid is vandaag de 

dag een hot maatschappelijk 

item. Met bijzondere aandacht 

voor klimaatverandering, milieu en 

vergroening. A.A.S. Schadeherstel 

neemt zijn verantwoordelijkheid 

op dit gebied met een duur-

zaam schadeherstelbeleid. 

De coöperatie, waarbij zo’n 85 

zelf standige autoschade herstel-

bedrijven zijn aangesloten, is 

strategisch partner van Nh1816. 

ZEST ging op bezoek bij A.A.S. 

Autoschade Van Kalsbeek in Sneek. 

Onder het genot van een goede kop koffie  
praten we met Klaas van Kalsbeek, 
eigenaar van A.A.S. Autoschade Van 
Kalsbeek, en Nicole Spenkelink, direc-
teur van A.A.S. Schadeherstel. “We 
werken al ruim acht jaar samen”, vertelt 
Nicole. “Nh1816 selecteert het schade-
herstelnetwerk en zorgt ervoor dat de 
processen voor de tussenpersonen en 
hun klanten zo efficiënt mogelijk verlo-
pen.” Het mes snijdt volgens Klaas aan 
drie kanten. “Onze samenwerking heeft 
voordelen voor de klant, omdat hij volle-
dig wordt ontzorgd, én voor de schade-
herstelbedrijven én de tussenpersonen, 
waarvoor duidelijke processen gelden. 
De samenwerking is zonder meer pret-
tig en goed voor iedereen.”

All-in cabines
Terwijl de zon door de ramen van het 
kantoor van Van Kalsbeek schijnt, vertelt 
hij hoe A.A.S. Schadeherstel bijdraagt 
aan duurzaam autoschadeherstel. Met 
all-in-one cabines  bijvoorbeeld, die bin-
nen de keten aan een opmars bezig zijn. 

Hierin worden kleine autoschades her-
steld. In combinatie met het gebruik van 
speciale lakken zorgen de reparaties in 
deze all-in-one cabines voor een opmer-
kelijke daling van het energieverbruik 
ten opzichte van traditioneel schade-
herstel. Klaas zelf zet overigens al veel 
langer bedrijfsbreed in op alternatieve 
milieu-ontlastende reparatietechnieken. 
“Vroeger spoot je bij kleinere schades 
al gauw een heel onderdeel, zoals een 
deur of bumper, maar met de lakken van 
nu kunnen we kleine plekjes bijspuiten. 
Dat scheelt in het materiaal.” 

Nieuwe technieken
Zijn autoschadebedrijf maakt als het 
maar even kan gebruik van technieken 
die bijdragen aan minder afval en minder 
energieverbruik. Zo kunnen auto’s nu 
vaak worden uitgedeukt zonder spuiten 

– en dus zonder gebruik van de spuit-
cabine – en worden kunststof onderde-
len bij voorkeur gerepareerd in plaats 
van vervangen. Ook nieuw is, vertelt Van 
Kalsbeek, het drogen op lucht in plaats 
van warmte. “Dat scheelt enorm in ener-
gie.” En dan zijn er ook de nieuwe verf-
spuiten. “Daar komt minder nevel vanaf, 
dus heb je minder verspilling. Bovendien 
kunnen we hiermee de lak veel nauw-

A.A.S. Schadeherstel
DuurzaAM autoschadeherstel: het kán

Eigenaar Klaas van Kalsbeek en directeur van A.A.S Schadeherstel Nicole Spenkelink

‘Onze samenwerking 
heeft voordelen 
voor de klant, het 
mes snijdt aan drie 
kanten’
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keuriger wegen, op een tiende gram, 
waardoor er minimaal restafval is. Vaak 
hoeft een product dan niet meer in de 
spuitcabine of het kan op lagere tempe-
raturen, waardoor veel minder energie 
wordt verbruikt.” 

Eisen en keurmerken
Elk autoschadebedrijf in ons land moet 
voldoen aan een reeks energie- en milieu-
eisen, waaronder het ‘Activiteitenbesluit 
Milieubeheer’. Per 1 juli komt daar een 
informatieplicht bij. Bij Autoschade Van 
Kalsbeek hangen diverse certificaten 
aan de muur, die laten zien dat het bedrijf 
veel aandacht voor ‘vergroening’ heeft.  
Zo zijn alle A.A.S. bedrijven gecertifi-
ceerd bij stichting Duurzaam Repareren, 
zowel voor auto als voor ruitschade. En 
het gebruik van duurzame producten bij 
het herstel wordt gegarandeerd door het 
milieulabel Eco Pro. Daarnaast hanteren 
alle A.A.S. schadeherstelbedrijven een 
volledig geregistreerd afvalverwerkings-
systeem. Vorig jaar was er nog een proef 
met het Autoglas Recycling Programma. 
Daarbij ging A.A.S. Schadeherstel een 
samenwerking met een aantal partijen 
aan om het recyclingspercentage van 
autoglas structureel naar een hoger 
niveau te brengen.  

Meten is weten
“We monitoren ons energieverbruik 
nauwlettend. Meten is immers weten”,  
vertelt Klaas. “Het begint met inzicht.” 
Via A.A.S. Schadeherstel heeft hij een 
energiescan van zijn bedrijf laten maken. 
Hierin staan ook tal van aanbevelingen, 
waaronder tips om CO2-reductie te rea-
liseren. Nicole: “Inmiddels heeft ruim 
zeventig procent van onze aangesloten 
bedrijven meerdere maatregelen door-
gevoerd. Van heel simpel het licht uit-
doen tijdens pauzes tot het plaatsen van 
zonnepanelen op het dak van de werk-
plaats. Een aantal van onze nieuwe vesti-
gingen wordt al niet meer verwarmd met 
aardgas, maar via biomassa. Uiteraard 
zijn wij als A.A.S. Schadeherstel enorm 
trots op dit soort initiatieven. Net als op 
alle ideeën om vervangend vervoer te 

‘vergroenen’ en klanten bijvoorbeeld een 
vervangende fiets aan te bieden, als een 
leenauto niet per se nodig is. Dat is niet 
alleen goed voor het milieu, maar ook 
voor de gezondheid van onze klanten!” 

Tips voor autobezitters
Natuurlijk kan de autobezitter zelf ook bij-
dragen aan duurzaamheid. Door te kiezen 
voor die leenfiets bijvoorbeeld en voor 
een ‘milieubewuste’ auto. Maar ook door 
te letten op de rijsnelheid onderweg. Hoe 
harder er wordt gereden, des te hoger 
de CO2-uitstoot. Bandenspanning is ook 
belangrijk. Klaas: “Met de juiste banden-
spanning bespaar je brandstof. Bij vijftien 
procent te lage bandenspanning verbruikt 
de auto al ruim twee procent meer. En élke 
autoband verliest spanning. Wij adviseren 
minstens één keer per maand de banden-
spanning te (laten) controleren. Je rijdt 
dan niet alleen zuiniger, maar zorgt hier-
mee ook voor meer grip en een kortere 
remweg. Wij checken elke herstelde auto 
die onze werkplaats verlaat standaard op 
de bandenspanning. Alle beetjes helpen.” 

Samen het verschil maken 
“Als ondernemersgroep kunnen we samen 
het verschil maken”, zegt Nicole. “Zo willen 
we met alle A.A.S.-bedrijven onderzoeken 
hoe we met extra maatregelen een bij-
drage kunnen leveren aan het klimaat-
akkoord, naast de wettelijke eisen die al 

aan ons worden gesteld. De plannen en 
de realisatie van onze extra inspanningen 
worden visueel gemaakt bij de balies van 
de bij A.A.S. aangesloten bedrijven, zodat 
ook de klanten van Nh1816 de voortgang 
kunnen volgen. Want je kunt wel róepen 
dat je ‘iets voor het milieu’ doet, maar het 
wordt pas concreet als je de resultaten 
zichtbaar maakt.” 

A.A.S. Van Kalsbeek is gecertificeerd door stichting Duurzaam Repareren



A DMINISTRATIES

A DMINISTRATIES
Postadres: 
Postbus 255  |  6900 AG Zevenaar

Bezoekadres: 
Kampsingel 5A  |  6901 JC Zevenaar

T 026-3554371
info@adferm.nl

| adferm.nl

| Fiscaal advies 

| Loonadministratie 

| Jaarrekeningen

| Belastingaangiften 
Inkomsten-, vennootschaps-, 

omzet-, erf- & schenkbelasting

66
r u b r i e k t e k s tf o t o g r a f i e

xxx xxx xxx

Carre agenda

5 december
2019

Carré Cirque
Cirque Éloize, FLIP Fabrique, 

Circa, Gravity & Other Myths

Rodin
Boris Eifman Ballet

Boléro 
Russische 

Nationale Opera

Anna
Karenina
Boris Eifman Ballet

2 t/m 11 juli
2019

6 & 7 december
2019

10 t/m 12 januari
2020

19 t/m 21 september 2019

Freek de Jonge - De Suppoost 
Freek staat voor het eerst sinds jaren weer solo op het toneel van 

Carré. In De Suppoost volgen we hem tijdens zijn avonturen als 

zaalwacht in een museum. 

B e k i j k  d e  v o l l e d i g e  a g e n d a  e n  b o e k  d i r e c t  o p  c a r r e . n l

Boek nu op carre.nl met actiecode “FREEKZEST” 

en ontvang 20% korting op eersterangs kaarten.

september & 
oktober 2019
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Met de auto of het vliegtuig, dichtbij of ver weg, alleen of met je 
gezin, ontspannen of actief? Wat je ook doet, met een doorlopende 

reisverzekering vier je onbezorgd vakantie. Eindeloze vakantiepret dus. 
Zelfs bij een tegenvaller. Nieuwsgierig? Je adviseur vertelt je graag meer.

Altijd onbezorgd op vakantie!

24/7 bereikbaar en hulp van de Nh1816 Hulpdienst

Uitstekende voorwaarden en prima schadeafhandeling

Ook reis voor studie, stage of vrijwilligerswerk verzekerd 

Dekking voor maximaal 180 aaneengesloten dagen 

Ruime basisdekking met veel uitbreidingsopties 

DE VOORDELEN OP EEN RIJ:

Meer informatie vind je op Nh1816.nl
Sluit de vernieuwde doorlopende reisverzekering af bij een adviseur bij jou in de buurt.


