
De prijs voor ‘Biltse on-

dernemer van het Jaar’

kent drie categorieën:

Winkeliers (winnaar:

Landwinkel De

Hooierij/Nieuw Bure-

veld), Starters (winnaar:

Gilde Personeel B.V.) en

Overige Bedrijven, ge-

wonnen door Green-

link van Maarten

Strengers. De jury

schrijft: 'Maarten levert

zowel onafhankelijk ad-

vies als gegarandeerd

werkende en renderen-

de totaaloplossingen.'



VERBINDEND ONDERNEMEN
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GREENLINK

Afrika krijgt
stroom
TerwijlzijnechtgenotenamenshemdeprijsvoorBiltseonderne-
mervanhetjaar2015inontvangstnam,landdeMaartenStren-
gersophetvliegveldvanNairobi.Hijiserkindaanhuis.
 TEKST: WWW.VANROOIJCOMMUNICATIE.NL FOTO'S: PETER DRENT

E
enavontuurlijkevrijbuiter.Eenge-
drevenondernemerdiekansenziet
engrijpt.En:eenentrepreneurdie
niet(enkel)gemotiveerdwordt
doorgeldelijkgewin.Datishet
beelddatjekrijgtalsMaartenStren-

gersverteltoverzijnbedrijfGreenlink.

Niet (echt) onveilig
Maarten(1970)studeerdeinUtrechtindu-

striëleautomatisering.Nogtijdenszijnstudie
kreeghijeenbaaninFrankrijk.ViadatFranse
bedrijfkwamhijinAfrikaterecht.InEgyptewas
hijbetrokkenbijdebouwvaneenbetonfabriek,
inOegandabijdebouwvaneenverpakkingsfa-
briekenineensuikerfabriekinEthiopiëzorgde
hijervoordatdeinstrumentatiewerkte.‘Ge-
vaarlijk?Datishetbeeldvanhetwesten.Toenik
inOegandawerkte,stondhetlandteboekals
onveiligenkreegikextratoeslagen.Gevaren-
geld.Maarikreedgewoondoorstedenals

KampalaenEntebbeinmijnToyotaatjeStarlet
naarmijnwerk.’


Sinds2006richtMaartenzichuitsluitendop

groeneenergie–vooralinAfrikamaarookin
Nederland.'Groeneenergiewashelemaalnieuw
voorme.Ikwerdgevraagdeen
zonne-energieprojectinGambiavlottetrekken
datmaarnietvandegrondkwam.Sommigein-
stallatieswerktenwel,andereniet.Ikhebme
erinvastgebetenencontactgezochtmetfabri-
kantenenspecialisten.Zohebikuitgevogeld
wateraandehandwas.Datismijnkracht.Ik
kendesystemenvanhavertotgortenloshet
op.InEuropawerkenweheelanders.Hier
brengteenconsultanteenadviesuitenbouwt
iemandandershetsysteem.Zowerkthetnietin
Afrika.Teomslachtig,teduur.’


Datene,succesvolleprojectopendevoor

MaartendedeurnaardeAfrikaansemarktvoor37
52
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Maarten Strengers is Biltse
Ondernemer 2015. Het gaat

zijn bedrijf Greenlink voor de
wind. En de zon.

groeneenergie.‘DejongendiemedoorGambia
rondreed,kendeiemanddieookeen
zonne-energiesysteemhaddatnietwerkte.Daar
beniktoennaargaankijken.Zoishetballetje
gaanrollen.’Ongeveer85%vandeomzetvan
GreenlinkkomtuitAfrika.Enderekeningen
wordenkeurigvoldaan.Maarten:‘Gedoemet
betalingenhebikalleenmetNederlandsebe-
drijven.Waarwehierheelsnelietsaanmoeten
doen,ishetfaillissementsrecht.Bedrijvenlaten
eenbvfaillietgaanenmakeneendoorstart.De
kleinemkb’erszijndedupe.Ikbentweekeer
voor€35.000hetschipingegaanenbijnafail-
lietgegaan.Datvindikmisdadig.'InAfrikazal
hemdatnietsneloverkomen,vermoedthij.
'Daargajeeenpersoonlijkerelatiemetelkaar
aan.Jedrinktsamenkoffieensluiteendeal.Als
ikjounietbetaal,schaadikonzerelatieenlijdik
gezichtsverlies.Endatwilikniet.’


Voorbereiden en improviseren
AlstechneutwerkeninAfrikaisheelleer-

zaam.‘Eengoedevoorbereidingiscruciaal.Als
jeeenbelangrijkonderdeelvergeet,hebjeeen
probleem.Hetkannamelijkwekendurenvoor-
dathetgeleverdis.Hetmoetdusinéénkeer
goedzijn.Maarjemoeterookrekeningmee
houdendathettegenvaltofnietwerkt.Endan
komthetneeropgoednadenken,pragmatisch
handelenensomsimproviseren.’


OphetplattelandvanAfrikaisvaneenelek-

triciteitsnetwerkgeensprake.Weliserveelzon.
Deenergiediedaarmeewordtopgewekt,wordt
opgeslageninaccu’s.Maarsomsookniet.‘Wij
hebbenhetsysteemgeleverdvooreenlodge:
eenuitvalsbasisvoorsafari’sinTanzania.Alsde
keukenaanhetwerkgaat,vergtdatheelveel
stroom.Danzettenweeengeneratorindieop
dieselwerkt.Zo’ngeneratorisprimaompiek-
belastingenoptevangen.Maarjewiltvoorje
elektriciteitsvoorzieningnietvanzo'ndieselge-
neratorafhankelijkzijn.Devrachtwagendiede
dieselbrengt,doetnamelijktweedagenoverde
heen-entweeoverdeterugreis.Dieselkange-
stolenwordeneneengeneratorveroorzaakt



NIET BEZUINIGEN
OP COMFORT
De temperatuur in huis

een graadje lager. Korter

douchen. Maarten Stren-

gers gruwt van dergelijke

campagnes om het ener-

gieverbruik terug te drin-

gen. ‘Mensen willen niet

inleveren op comfort.

Hoeft ook niet. Neem

mijn eigen huis. Ik woon

er net een jaar. Het was

moeilijk te verkopen

want het heeft een bin-

nenzwembad. De ener-

giekosten bedroegen €

14.000 per jaar. Ik heb

een aantal maatregelen

getroffen: 3 collectoren

en 24 zonnepanelen ge-

plaatst en een warmte-

pomp geïnstalleerd. Het

huis is nu energieneu-

traal.'
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herrieenstank.Dekunstiseengoedemixte
maken,waarbijdecontinuïteitvandeenergie-
voorzieninggewaarborgdis.'


IngebiedeninAfrikawaarwéleenelektrici-

teitsnetwerkligt,isdeelektriciteitvaakmaar
beperktbeschikbaar,bijvoorbeeldtussenzesen
twaalf’sochtendsenzevenennegen'savonds.
Maarten:'Demensenkunnendaarmeewelle-
ven,maareenbankniet.Moetdiedanmaar
dichtvanaftwaalfuur?Hetalternatiefiseenge-
nerator,maardatisheeldurestroom.Wijleve-
reninzo’ngevalvooreencompleetenergiesys-
teemmetzonnepanelen,inclusiefenergiezuini-
gepc’senlicht.Weleasendatsysteemenon-
derhoudenhet.'Debeschikbaarheidvanelektri-
citeitheefteenpositiefeffectopdeontwikke-
lingvanAfrika.'Bedrijvenkunnenbeterwerken,
kinderenkunnenopschoolleskrijgenopeen
computeren'savondsbijkunstlichthunhuis-
werkmaken.Dankzijelektriciteitverbeterthet
onderwijsenkrijgtdeeconomieeenboost.'

Stukjes op hun plaats
Ookzijneigenbedrijfkreegintienjaartijd

eenenormeboost.'Mededankzijmijn
echtgenote,AdélkaVendl.Ikzitiederjaareen
paarwekeninAfrika.Zijheeftdan,naasthaar
eigenbedrijf,dezorgoveronzedriezonen.Ver-
derishetsuccesmedetedankenaanmijnpart-
nersSulayman,Pepijn,JaapenBert.'Defonkel-
nieuwevestiginginKeniabiedtsamenmetde
vestigingeninTanzania,GambiaenNederland
werkaanzo'ndertigmensen.OokNederland
draagtbijaanhetsucces.Greenlinkbouwtduur-
zameenergieoplossingen,zoalseenbestaande
flatvaneenwoningcorporatiedievoortaan
evenveelenergieopwektalshijverbruikt.

Achterafgezienvallendestukjesmooiop
zijnplaats,mijmertMaarten.‘Toenikeenjaarof
zeventienwas,lagikindezonenzeiiktegen
mijnmoeder:‘Dieenergiezoudenwemeer
moetengebruiken.'Nuverdienikermijnbrood
mee.’37
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