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Congestie, inefficiënt woon- en werkverkeer, hogere emissies. 

Al deze aspecten vragen om een omkering van onze mobiliteit-

behoefte. In feite gaat het om een geheel nieuwe manier van 

denken over transport en mobiliteit waarbij duurzaamheid en 

vergroening niet meer weg te denken zijn. “Transport is prach-

tig, duurzaam transport is krachtig”, rijmt Elske van de Fliert.
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Passie 
voor duur-
zaam transport

Van de Fliert is directeur van Zero-e uit 
Amersfoort. Een bedrijf dat sinds een paar 
jaar behoorlijk aan de weg timmert om 
bedrijven en instellingen een stap te laten 
maken hun transport en mobiliteitsbe-
hoefte te verduurzamen. Of het nu gaat 
om individuele projecten of programma’s 
die de vergroening van transportsysteem 
in bedrijfseconomische context behelzen, 
Zero-e wijst ondernemers de weg. Van 
ontwikkeling tot en met implementatie.  

Besparingen
“Ik verschaf bedrijven en overheden 
inzicht wat zij op het gebied van het 
verduurzamen van hun transport- en mo-
biliteitbehoefte kunnen bereiken”, vertelt 
Elske van de Fliert in haar kantoor in 
Calveen dat uitzicht biedt op de dagelijkse 
verkeersstromen op de A1. Zij  studeerde 
industrieel ontwerpen aan de TU Delft en 
studeerde af bij DAF op het onderwerp 
levenscyclusanalyse van katalysatoren voor 
vrachtwagens. “Van kindsbeen af houd 
ik van transport. En als we de mobiliteit 
kunnen verduurzamen, kan de mensheid 
er nog lang van profiteren. Olie is immers 
eindig. Bovendien zal de uitstoot van CO2 
vanuit de transportsector, die nu al goed is 
voor bijna een kwart van de wereldwijde 
uitstoot, verdubbelen als er geen maatre-

gelen worden getroffen. In dit kader ben 
ik als projectconsulent betrokken bij onder 
meer “IJmond rijdt alternatief’. In dit 
gebied adviseer ik ondernemers of wagen-
parkbeheerders over hoe zij met alter-
natieve brandstoffen als groengas of bio-
ethanol een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan een schoner milieu. Belangrijk 
is ook de financiële component. Binnen 
vier jaar zijn de verlaagde mobiliteitslasten 
merkbaar in de bedrijfsportemonnee.” 

Werkplaatstoetsing
Naast dit onafhankelijk consulentschap 
voor het aanzwengelen van duurzame 
mobiliteit, is Zero-e onmisbaar voor 
bedrijven in het MKB om een mobiliteits-
scan te laten maken. “Dat gebeurt via de 
mobiliteitsvouchers. Dit is een tegoedbon 
van de overheid waarmee de genoemde 
bedrijven gratis of tegen gereduceerd ta-
rief mij kunnen inschakelen. Ik onderzoek 
dan via een mobiliteitscan hoe ambulante 
medewerkers slimmer kunnen reizen. De 
voordelen zijn legio, zoals het reduceren 
van de reiskosten, het verhogen van de 
productiviteit en het wegnemen van de 
parkeerproblematiek rond het bedrijfs-
pand. Bedrijven kunnen daarnaast via 
Zero-e profiteren van mijn expertise als 
het gaat om werkplaatstoetsing wanneer 

het garagebedrijf voertuigen op aardgas/ 
groen gas onderhoudt of op grote schaal 
stalt. En voor alle genoemde disciplines die 
ik via Zero-e uitvoer geldt een ding: Wan-
neer de implementatie is afgerond, is de 
ondernemer of iemand uit de organisatie 
voldoende gepokt en gemazeld om daarna 
bij alle vervolgtrajecten zelfstandig te 
kunnen handelen. Uiteraard heeft Zero-e 
ook de nodige verduurzaming ondergaan. 
Elske van de Fliert heeft behalve een elek-
trische scooter een Volvo C30 die op bio-
ethanol rijdt. “Daarnaast lees ik voor aan 
volwassenen met een verstandelijke handi-
cap. Ik verleen dus graag mijn energie aan 
dergelijke maatschappelijke componenten. 
Duurzame energie, welteverstaan.”
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