
 

 

   

          Duurzaamheid! 
 

Themamaand Rotary Club Drechterland,  maart 2017 
 

We leven in een samenleving, waarbij we naarstig op zoek zijn naar duurzame oplossingen van zowel 

bedrijven als wetenschap. Tijdens onze jaarlijks terugkerende themamaand in maart hebben wij oog 

voor het thema duurzaamheid. Zowel vanuit het bedrijfsleven, de wetenschap als lokale ondernemers 

die internationaal aan de weg timmeren. Met onderwerpen als duurzame technologie en design, de 

toekomst van energieneutraal bouwen en de noodzakelijke duurzame samenwerking tussen 

wetenschap en bedrijven.  

 

Met het centrale onderwerp “Duurzaamheid” zijn wij bijzonder verheugd een drietal topsprekers te mogen 

presenteren: 

1. Op dinsdag 14 maart 2017 Kim Liebregts (country manager Benelux van Tesla) over ‘Tesla 

staat voor duurzaam vernieuwen’ (inclusief een demo van een Tesla model!) 

2. Op dinsdag  21 maart 2017 Donald Harte (directeur Warmtebelang) over het ‘Huis van de 

toekomst, energieneutraal bouwen!’ 

3. Op dinsdag 28 maart 2017 Antoine Heideveld (directeur van Het Groene Brein): over de 

‘Duurzame verbinding tussen bedrijven en wetenschap’. 

Elk benaderen zij vanuit een verschillende invalshoek hun antwoorden op het thema: “Duurzaamheid”. U 

wordt van harte uitgenodigd om één of meerdere avonden te bezoeken op onze locatie Brasserie 

Westwoud (Golfbaan Westwoud), Zittend 19 te 1617KS Westwoud (vrij parkeren). 

 

Opgave en onkosten: 

Belangstellenden kunnen zich tot 3 dagen tevoren opgeven via rcdrechterland@gmail.com o.v.v. de 

volgende gegevens: 

 

 
 

De bijdrage in de onkosten is € 27,50 per avond. Dit is inclusief het diner én 2 drankjes. Indien u drie 

avonden deelneemt ontvangt u een korting en betaalt u € 75,00. Indien u zich individueel aanmeldt, 

verzoeken wij dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL75 RBRB 0898 1988 95 op naam van 

Rotary Drechterland o.v.v. “Themamaand” en de datum / data. Indien u zich aanmeldt via een club 

(Rotary of andere businessclub) dan verloopt de facturering via de penningmeester. 

 

Indeling van de avonden op 14, 21 en 28 maart: 

18.00 – 18.30 uur : ontvangst 

18.30 – 19.15 uur : diner (inclusief twee drankjes) 

19.15 – 20.30 uur : presentatie 

Vanaf 20.30 uur : gelegenheid tot nagesprek en borrel in de bar 

 

We kijken uit naar een bijzonder informatief programma!  

Arjen Grave, Math Hoenen en Gertjan Dekker  

Vocational Service RC Drechterland 

Naam gast: 

Dieetwensen: 

Privé: Naam, adres, postcode woonplaats en e-mailadres: 

Zakelijk: Bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres: 

Rotary: Naam Rotary Club en e-mailadres: 

Rotary-lid: ja/nee 



 

 

 

Dinsdag 14 maart 2017: Kim Liebregts (Tesla) 

‘Tesla staat voor duurzaam vernieuwen!’ 
 

 
 

Elon Musk is de markante oprichter en CEO van Tesla. Hij staat voor duurzame vernieuwing, 

innovaties en nieuwe ideeën. Namens Tesla zal Kim Liebregts (country director Tesla) tijdens de 

bijeenkomst op 14 maart een presentatie komen geven. Zij weet als geen ander dat Tesla staat voor 

echt vernieuwen! 

 

Sterk gedreven door hun missie is Tesla niet zomaar een autofabrikant: het is een technologie- én 

design-bedrijf met een focus op energie innovatie. Het bedrijf heeft zijn succes onder andere te 

danken aan briljante innovaties, waar Tesla dan ook meerdere prijzen voor heeft gewonnen, zoals 

de Tech Car of the Year-award van Autoblog en eenzelfde award van technologie-platform CNET. 

 

Kim Liebregts, country manager Benelux van Tesla, introduceert de wereld van Tesla tijdens haar 

presentatie. Liebregts weet in haar functie precies hoe Tesla internationaal succes heeft bereikt en 

dat ook doorzet. Volgens haar bestaat de mogelijkheid om echt te vernieuwen, zolang je dit maar 

wilt. Voor meer informatie kijk alvast naar https://www.tesla.com/nl_NL/?redirect=no. 

 

Over Kim Liebregts 

Liebregts begon haar carrière in het toerisme waarbij ze veel tijd in het buitenland doorbracht op 

verschillende bestemmingen in Europa. In 2011 maakte ze de stap naar de wereld van elektrisch 

vervoer. Als early adapter werd ze verantwoordelijk voor de verkoop van Renault ZE producten 

voor acht vestingen. Na twee jaar pionieren in de elektrische autobranche stapte ze halverwege 

2013 over naar Tesla. Net voor de komst van de Tesla Model S in Nederland. Na slechts vier 

maanden als Store Manager in Eindhoven werd ze verantwoordelijk voor de sales in de Benelux en 

Country Director. 

 
 

 
  



 

 

 

Dinsdag 21 maart 2017: Donald Harte (Warmtebelang) 

‘Huis van de toekomst, energieneutraal bouwen!’ 
 
Donald zal spreken over het huis van de toekomst: de BENG norm, “bijna energie neutraal gebouw” 

wat in 2020 al ingaat, over de manier waarop huizen in de nabije toekomst eigen stroom zullen 

opwekken en opslaan. 

 

Bij zijn presentatie op 21 maart zal het deels over de Tesla accu gaan, waardoor huizen niet meer op 

het stroomnet zullen worden aangesloten maar op de lantaarnpaal! Ook zal men niet meer zijn 

aangesloten op het gasnet. Er wordt namelijk geen gas meer uit de Nederlandse bodem gehaald! 

Verder natuurlijk ook over de warmtepomp, wat het is, hoe het werkt en waarom we over 30 jaar 

allemaal zo’n duurzaam apparaat hebben i.p.v. een cv ketel. 

 

      
 

Over Donald Harte 

Donald Harte, 52 jaar, is al 17 jaar directeur van Warmtebelang (www.warmtebelang.nl) 

Het is een van de weinige BRL gecertificeerde grondgebonden warmtepomp installateurs van 

Nederland. Warmtebelang wordt regelmatig gevraagd om hun expertise door gemeentes, 

Hogescholen en Universiteiten.  

 

     

 

 
  



 

Dinsdag 28 maart 2017: Antoine Heideveld  

(Het Groene Brein) 

‘Duurzame verbinding tussen bedrijven en wetenschap’ 
 

Het Groene Brein (http://hetgroenebrein.nl/) is een netwerkorganisatie van 117 wetenschappers van 

alle universiteiten en vele hogescholen en zoekt een duurzame verbinding tussen bedrijven en 

wetenschap. 

 

 
 

Het Groene Brein heeft als doel op basis van concrete vragen van bedrijven en kennis vanuit  de 

wetenschap een duurzame economie te realiseren. Lekker concreet en tastbaar. Op 28 maart geeft 

Antoine Heideveld een presentatie met veel aandacht voor duurzame businessmodellen, de 

circulaire economie en concrete voorbeelden van de samenwerking tussen wetenschap en 

bedrijfsleven.  

 

Concreet biedt Het Groene Brein de volgende mogelijkheden: 

• Voor Ondernemers: Werk samen met wetenschappers bij het oplossen van vraagstukken rondom 

duurzaamheid. 

• Voor het Onderwijs: Ontwikkel met wetenschappers nieuwe lesprogramma’s rondom de 

principes van de nieuwe economie. 

• Voor de Overheid: Stimuleer wetenschappers, bedrijfsleven en onderwijs om interdisciplinair 

samen te werken en geef zo invulling aan beleid. 

 
 

 

 

 

Over Antoine Heideveld 

Antoine Heideveld is directeur van Het Groene Brein. Hij geeft leiding aan een uniek, landelijk 

dekkend netwerk van prominente wetenschappers verbonden aan universiteiten en hogescholen. 

Samen ontwikkelen zij nieuwe kennis voor de nieuwe economie. In Het Groene Brein werken 

wetenschappers samen met bedrijven en andere partijen bij het ontwikkelen van duurzame 

verdienmodellen. Zo werkt Het Groene Brein als katalysator voor een versnelde transitie naar de 

nieuwe economie. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Op onze website vindt u informatie over de activiteiten die Rotary Club Drechterland organiseert, wie wij 

zijn, waar we voor staan en verder algemene informatie over Rotary (zie www.rotarydrechterland.nl of kijk 

op onze Facebookpagina www.facebook.com/RotaryclubDrechterland). 

 
Bent u geïnteresseerd en zou u geheel vrijblijvend nader willen kennismaken met onze club, neem dan 

contact op met Tineke Sijp (tinekesijp@outlook.com). U bent van harte welkom! 
 


