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Voorwoord
Cleantech Regio staat voor uitdagende opgaven in de leefomgeving. Voldoende
ruimte voor wonen en werken, een circulair bedrijfsleven, verduurzaming van onze
energievoorziening, anticiperen op klimaatveranderingen en herstel van de balans tussen
natuur en landbouw zijn slechts enkele van de vele voorbeelden.
Bij de aanpak daarvan willen we het eigen karakter en de identiteit van de steden, dorpen
en onze landschappen behouden en verder versterken. Maar wat is dat karakter en waar is
die identiteit op gebaseerd? Wat kenmerkt onze landschappen? Wat is de basis onder onze
ecologische, sociale en economische systemen?
Wie koers zet naar een ambitieuze bestemming heeft kennis en inzicht nodig: deze atlas
helpt om de weg te vinden naar antwoorden op bovenstaande vragen. Hiermee bieden we
kennis: over ons gebied, over onze historie en ons daily urban system. U vindt informatie over
onder andere onze fysieke regio, bodem, lucht en water.
De regio spant zich in voor een bredere welvaart en dat doen we bottom based door
bestuurlijke ambitie te koppelen aan bewegingen vanuit de samenleving. Cleantech Regio
is in essentie een kennis- en netwerkorganisatie en daarom past deze atlas ook zo goed bij
onze werkwijze. Laat deze atlas bijdragen aan gesprekken, discussies en dialogen!
Wij denken dat de gegevens en het kaartmateriaal uit deze publicatie zullen leiden tot meer
inzichten en kunnen bijdragen aan visievorming. Net zoals deze atlas het resultaat is van
een vruchtbare samenwerking, kunnen we in onze regionale ontwikkeling de juiste stappen
zetten door elkaar te versterken. En dat zet ons pas écht goed op de kaart.

Jeroen Joon						Sebastiaan van ’t Erve
Voorzitter dagelijks bestuur Regio Stedendriehoek
De schaapskudde Epe-Heerde loopt zoveel mogelijk op de hei, net als vroeger. Schapen zijn immers de beste heidebeheerders: ze eten het gras en de
boompjes uit de hei en grazen heidestruiken af. (Heerde, Henri van der Beek)
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Cleantech Regio op de kaart
De Atlas Cleantech Regio is het resultaat van de

waarvoor we staan. En van de kansen die

Voorbeelden uit de Cleantech Regio

dit ons biedt! We plaatsen de Cleantech

We zijn al begonnen met deze ambities!

Regio in nationaal perspectief. Hoe

Daarom zijn verspreid door de Atlas enkele

provincies, drie waterschappen, Saxion Hogeschool, GGD,

doen we het ten opzichte van de rest van

voorbeelden of onderzoeken opgenomen

Veiligheidsregio, Kadaster en defensie. De Atlas brengt de

Nederland? En wat betekent dit dan?

om dit te illustreren. Deze intermezzo’s

samenwerking tussen de regio en acht gemeenten, twee

zijn een waardevolle toevoeging aan de

kwaliteiten, kenmerken en structuren van de Cleantech

Nog interessanter wordt het wanneer

Regio op een inspirerende wijze in beeld en laat zien hoe

we de verschillende kaarten ‘op elkaar

objectieve kaarten en infographics.

leggen’: de Cleantech bedrijvigheid op

Leeswijzer

de waterstructuur of de landbouw op de

De Atlas is bedoeld om de regio te

van in de lucht tot onder de grond, van circulair tot cultuur.

bodemkaart. Welke landschapstypen

leren kennen en te ontdekken. Geen

Met deze kaarten kun je de werking van de Cleantech Regio

hebben we en wat betekent dit voor de

chronologisch verhaal, maar meerdere

energietransitie? En vervolgens: wat

kaarten die samen het verhaal van de

betekent dit dan voor onze inwoners of

Cleantech Regio vertellen.

onze bezoekers?

In het eerste deel bespreken we de

rijk en gevarieerd deze regio is. Van energie tot economie,

onderzoeken en begrijpen.
Een feitelijke, gezamenlijke atlas

van de regio. De kaarten en beelden zijn

De Atlas Cleantech Regio kunnen we goed

natuurlijke omstandigheden - ondergrond,

De Atlas Cleantech Regio geeft niet alleen

helder en eenvoudig leesbaar. Kenners en

gebruiken als een bron van inspiratie en

water, natuur & landschap en lucht. Dit is de

feitelijke informatie over de bestaande

niet-kenners krijgen snel een beeld van

als opening van het gesprek over onze

‘een goede basis’ die de regio vooruitgang

ruimtelijke, economische, fysieke en

onze regio. Bestuurders en medewerkers

toekomst.

heeft gebracht. Deze basis is aangepast

sociale kwaliteiten van de regio, maar

van de overheid, het onderwijs, het

ook over haar positie ten opzichte van

bedrijfsleven en maatschappelijke

Agenda Cleantech Regio

komen dan ook de thema’s mensen,

omringende regio’s en Europa.

organisaties kunnen de inzichten over het

Met de Agenda Cleantech Regio

wonen, cultuur & erfgoed en defensie aan

De lagen uit de Nationale Omgevingsvisie

functioneren van de regio gebruiken voor

hebben we scherpe keuzes gemaakt en

de orde. En deze ontwikkelingen zijn ‘nog

zijn als uitgangspunt genomen en daaraan

hun eigen beleid, visie en handelen.

ambititeuze doelen gesteld. De regio

steeds in beweging’ en daarom bespreken

wil haast maken met de overgang naar

we hier bereikbaarheid, economie en

Kennisbank en vraagbaak

duurzame energie en hernieuwbare

toerisme. In het vierde en laatste deel

De Atlas Cleantech Regio bundelt

grondstoffen. In deze atlas hebben we

kijken we vooruit. We geven aan hoe we

Herkenbaarheid van Cleantech Regio

informatie, waardoor we ons bewust

daarom bij de verschillende kaarten een

op het gebied van gezondheid, circulaire

Met de Atlas Cleantech Regio zetten we

worden van overeenkomsten en

link gemaakt met de topambities van onze

economie, energie en voedsel & landbouw

onszelf letterlijk op de kaart. Daarmee

verschillen, maar ook van de samenhang

regio: energietransitie of de circulaire

‘samen sterk voor de toekomst’ zijn.

draagt de Atlas bij aan de herkenbaarheid

tussen onze leefomgeving en de opgaven

economie.

hebben we twee lagen toegevoegd:
mensen en recreatie & toerisme.
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‘naar de hand van de mens’. In dit deel
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REGIO ZWOLLE
INTRODUCTIE

CLEANTECH REGIO
ATLAS CLEANTECH REGIO INTRODUCTIE
Wapenveld

Cleantech Regio is de naam van het
groene gebied rondom en tussen de
HEERDE

steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen,

Veessen

in de provincies Gelderland en Overijssel.
Deze drie gemeenten werken samen
met de omliggende meer landelijke

EPE

Oene

gemeenten Heerde, Epe, Voorst, Lochem

REGIO TWENTE

en Brummen. Er wonen ca 440.000
inwoners en er zijn bijna 40.000 bedrijven

Ernst

gevestigd. In de Cleantech Regio

Diepenveen

komen de IJssel, Veluwe, Salland en de

Vaassen
Schalkhaar

Achterhoek samen.

DEVENTER

Cleantech Regio is ook de naam van de

Bathmen

kennis- en netwerkorganisatie waarbinnen
gewerkt wordt aan het versterken van de

Twello

duurzame, economische ontwikkeling

APELDOORN

van de regio. Onderwijs, ondernemers en

Harfsen

Gorssel

Laren

overheid werken samen aan een vitale,
toekomstbestendige arbeidsmarkt en een
circulaire en energieneutrale economie.
De opgedane kennis wordt ontsloten voor

Ugchelen
Lieren

Klarenbeek

een gezonde leef- en werkomgeving. Denk
aan mobiliteit, Regionale Energie Strategie,
fietsroutes en woonagenda.

LOCHEM

Bleekbergen
ZUTPHEN

iedereen binnen en buiten de regio.
Daarnaast werken de acht gemeenten aan

Eefde

VOORST

Barchem

Hoenderloo
Loenen
Eerbeek

ACHTERHOEK

BRUMMEN

REGIO ARNHEM NIJMEGEN
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INTRODUCTIE

DAILY URBAN SYSTEM
ATLAS CLEANTECH REGIO INTRODUCTIE
Wapenveld

Legenda

De Cleantech Regio is voor veel
mensen een gebied waarin ze wonen
HEERDE

én werken. De 8 gemeenten vormen

Veessen

Aantal autoverplaatsingen per uur

samen een daily urban system (DUS): het

50 - 100

gebied rondom de steden Apeldoorn,

200 - 300

Deventer en Zutphen waarin dagelijks de

300 - 400

EPE

400 - 500

Oene

belangrijkste woon- en werkverplaatsingen

> 500

plaatsvinden.
Aantal OV-verplaatsingen per uur

Ernst

10 - 50

Op de kaart zijn de verplaatsingen tijdens
de ochtendspits vanuit Apeldoorn,

Diepenveen

50 - 100

Vaassen

fiets zichtbaar gemaakt. Tussen de drie

Aantal fietsverplaatsingen per uur

Bathmen

Apeldoorn en Deventer wordt bovendien

0 - 100
100 - 200

veel gefietst en ‘getreind’. Daarnaast vallen

Twello

> 200

APELDOORN

verschillende richtingen op. Ook plaatsen

Harfsen

Gorssel

Laren

net buiten de regio, zoals Raalte, Zwolle of
Arnhem hebben een sterke relatie met de
steden binnen de Cleantech Regio.

> 200

DEVENTER

steden zijn veel autoverplaatsingen. Tussen

de fietsverplaatsingen vanuit Zutphen in

100 - 200

Schalkhaar

Deventer en Zutphen per auto, OV en

Lieren

Eefde

VOORST
Klarenbeek

LOCHEM

Bleekbergen
ZUTPHEN

Iedere plaats heeft zijn eigen daily urban
system. Zouden we bijvoorbeeld Lochem
als meetpunt nemen, dan komen plaatsen
in de Achterhoek en Twente meer naar
voren. De grenzen van een daily urban

Barchem
Loenen
Eerbeek

Bronnen:

BRUMMEN

•

Mobiliteitsscan, Rijkswaterstaat (2018)
Dit scenario is gebasseerd op:
•

system zijn niet hard.

Nederlands Regionaal Model (NRM)
Oost en het nationaal OV- Model
Rijkswaterstaat

•

Uitgaande van dagdeel ochtend op
een doordeweekse werkdag in 2018
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AL EEUWEN EEN RIJKE BODEM
EEN GOEDE BASIS

1 ONDERGROND

Legenda

De bodem is al eeuwen rijk gevuld met
uiteenlopende schatten. Grondstoffen
zijn lang de basis geweest voor de

Grondsoorten

economische ontwikkeling van de regio.

Veen

IJzer is één van deze - vrij onbekende -

Zavel
Leem

schatten. In de vroege Middeleeuwen

Zand

uit klapperstenen gewonnen. De bosrijke
omgeving bood volop mogelijkheden

Tijd van ijzer
Mogelijke ijzerslakken

voor de productie van houtskool,

IJzergieterij 1689-2012

wat nodig was als brandstof voor de
(eenmalige) ijzeroventjes. Het is mogelijk

NAAR DE HAND VAN DE MENS

Klei

werd op de Veluwe op grote schaal ijzer

Bodem als spons

dat deze grootschalige ontbossing heeft

Boringsvrije zone

bijgedragen aan het ontstaan van de

Waterwingebied
Grondwaterbeschermings-

stuifzanden op de Veluwe. Daarnaast

STEEDS IN BEWEGING

gebied

waren de moerassige en drassige

Intrekgebied

beekdalen in de zand- of veengronden
ten oosten van de IJssel ideaal voor
het ontstaan van ijzeroer. Het ijzeroer
werd gesmolten en in de gewenste
vorm gegoten. Eén van de grootste
ijzergieterijen stond in Deventer.

SAMEN STERK VOOR DE TOEKOMST

Daarnaast is de bodem in de Cleantech
Regio gevuld met water. Dit grondwater is
onderdeel van een systeem dat zorgt dat
Bronnen:

de regio een nagenoeg op zichzelf staande
en zelfvoorzienende eenheid is.
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•

Grondsoortenkaart, WUR (2006)

•

IJzer op de Kaart, Damon Oogink
(2020)
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•

Nederlands IJzermuseum, Dik Nas

•

Hoogtelijnen AHN

•

Nationaal Georegister
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AL EEUWEN EEN RIJKE BODEM
1.2 Grondsoortenkaart Nederland

1.1 Paleogeografische kaarten
Paleogeografische kaarten laten zien hoe het landschap sinds het einde van de laatste ijstijd, 11.700 jaar geleden, van gedaante is veranderd en
langzaam de vorm heeft gekregen zoals we het nu kennen. Deze veranderingen zijn het gevolg van natuurlijke processen, zoals de relatieve stijging van
de zeespiegel, de veranderende loop van de rivieren en de vorming van grote veenvlaktes, maar ook van de manier waarop de mens in het landschap
heeft ingegrepen. In onderstaande kaarten is de IJssel goed herkenbaar.
9000 vChr

3850 vChr

EEN GOEDE BASIS

1 ONDERGROND

Leem
Lichte klei
Lichte zavel
Moerig op zand
Veen
Zand
Zware klei
Zware zavel

2750 vChr

NAAR DE HAND VAN DE MENS

100 nChr

Riviervlakte
Veengebied
Stuwwal
Zandgebied
Rivierduinen
Waterloop
1500 nChr

Riviervlakte
Veengebied
Stuwwal
Zandgebied
Rivierduinen
Waterloop

Bron: Alterra WUR, bewerking door MUST

1.3 Indicatieve kaart van archeologische trefkans, 2019

2000 nChr

Land water
Hoge trefkans
Middelhoge trefkans
Lage trefkans
Zeer lage trefkans
Niet gekarteerd

Riviervlakte
Veengebied
Stuwwal
Zandgebied
Rivierduinen
Waterloop

Bebouwd gebied
Riviervlakte
Veengebied
Stuwwal
Zandgebied
Polder
Waterloop
Bron: Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Bron: RCE
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SAMEN STERK VOOR DE TOEKOMST

Riviervlakte
Veengebied
Stuwwal
Zandgebied
Rivierduinen
Waterloop

STEEDS IN BEWEGING

Riviervlakte
Veengebied
Stuwwal
Zandgebied
Rivierduin
Waterloop

Door nieuwe technieken heeft men aannemelijk kunnen maken dat de beroemde ‘sikkel van Moerman’, die in 1956
in het Apeldoornse Orderbos werd gevonden door archeoloog Jaap Moerman, in de omgeving van Apeldoorn is
gemaakt. (Reinier Hardonk, CODA Archief Apeldoorn)

Luchtfoto innamepunt Vossenbroek onderdeel van infiltratieproject Epe (Vitens N.V)
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IJzerslakken, industrieel afval van de Middeleeuwse ijzerproductie, gevonden in het Orderbos bij Apeldoorn.
(CODA Museum Apeldoorn)

Gebouw en Rijksmonument van oerijzergieterij Nering Bögel in Deventer (Cleantech Regio, Ger van Leeuwen)
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DE BLAUWE AORTA
EEN GOEDE BASIS

2 WATER

Legenda

De IJssel is de blauwe slagader van de regio. De

Stromend water

rivier verbindt, vermaakt en voedt de regio al

Waternetwerk

eeuwen lang. Op de hoger gelegen zandgronden

Droogval zomer ‘18 of ‘19

van de Veluwe zijgt het regenwater in. Hieronder

Epe

Reliëf hoog--laag

liggen grote infiltratiegebieden met water van
Leven met water

hoge kwaliteit. In brongebieden op de flanken

Haven

IJsselvallei stromen. Vanuit het oosten stromen de

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Schipbeek en de Berkel richting de IJssel.

Jachthaven

Diepenveen
Schalkhaar

De IJssel heeft twee gezichten, in de winter

Bron van leven

hoog met overstroomde uiterwaarden en in de

Waterwingebied
Waterbeschermingsgebied

Deventer-Ceintuurbaan

zomer (te) laag met foeragerende vogels, vee
en recreanten. Door het veranderende klimaat

Twello

worden de verschillen tussen hoog en laag water

Boringsvrije zone

Deventer-Zutphenseweg

Amersfoortseweg

STEEDS IN BEWEGING

groter. Daarom krijgt de IJssel meer ruimte door

NAAR DE HAND VAN DE MENS

Sluis

ontspringen beken die richting de lager gelegen

Ruimte voor water
Dijk

verschillende Ruimte voor de Rivier projecten,

Uiterwaarden

zoals de hoogwatergeul bij Veessen Wapenveld.

Ruimte voor de Rivier
project

In de laatste zomers was er een tekort met
drooggevallen waterlopen en schade aan onder
andere natuur, landbouw en scheepvaart als
gevolg. Het vasthouden van water en het beperken
Lochem

robuust watersysteem. Het initiatief Industriewater

Schalterberg
Hoenderloo

Eerbeek is daarvan een mooi voorbeeld. Drie
papierfabrieken zuiveren hun proceswater,

Eerbeek

Bronnen:

gebruiken zo min mogelijk onnatuurlijke hulpstoffen

Dijkenkaart, RCE

•

Ecotopenkaart, Vaarweg Informatie
Nederland, PDOK

en winnen grondstoffen uit het afvalwater, waardoor
hun productie vrijwel circulair is.
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•
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•

Waterschap Vallei en Veluwe

•

Waterschap Rijn en IJssel

•

Waterschap Drents Overijsselse Delta

•

Grondwater, RIVM
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SAMEN STERK VOOR DE TOEKOMST

van het watergebruik is noodzakelijk voor een

DE BLAUWE AORTA
2.1 Neerslagtekort in mm, 2020

2.2 Beoordeling ecologische kwaliteit, 2019

2.5 Stilstaande wateren, 2009

2.6 Oppervlaktewateren, 2009

EEN GOEDE BASIS

2 WATER

In het tijdvak 1 apr t/m 30 sep
> 300
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

Goed
Matig
Ontoereikend
Slecht
Niet bekend

Oppervlaktewater

Meren
Kleine meren
Ondiepe veen
Vennen
Brakke wateren
Kanelen
Overige water

NAAR DE HAND VAN DE MENS

Bron: IHW, PBL, CLO

Bron: Kadaster, PBL, CLO

Bron: Kadaster, PBL, CLO

2.3 Kwetsbaarheid voor overstromingen

2.4 Lokaal individueel overstromingsrisico, 2014

2.7 Kwel en infiltratie in Nederland, 2020

2.8 Deelstroomgeieden kaderrichtlijnen water, 2020

Overstromingsgevoelig
gebied
Bebouwd gebied

Laag

Hoog

Sterke kwel (> 2mm/dag)
1 - 2mm/dag
0,5 - 1 mm/dag
Enige kwel
Geen of weinig
Enige wegzijging
0,5 - 1 mm/dag
1 - 2 mm/dag
Sterke wegzijging
(> 2 mm/dag)

Maas
Eems
Rijn-Noord
Rijn-Oost
Rijn-West
Schelde

STEEDS IN BEWEGING

Bron: KNMI, bewerkt door MUST

SAMEN STERK VOOR DE TOEKOMST

Bron: PBL, CBS, RWS

Bron: Deltares, PBL
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Bron: Klimaateffectatlas

Bron: Rijkswaterstraat, CLO, PBL
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De capaciteit van Sluis Eefde, aan het begin van het Twentekanaal, is uitgebreid met de aanleg van de Noordersluis. De
Zuidersluis is een rijksmonument uit 1933 en net gerenoveerd. (Lochem)

Binnen 30 jaar een IJssel die schoon genoeg is om uit te drinken. Dat is de droom van Li An Phoa, initiator van Drinkable Rivers. In de zomer van 2021
liep zij langs de IJssel en heeft ze gesproken met bewoners, schoolklassen, vissers, boeren en burgemeesters over haar droom. Sindsdien werken twintig
organisaties samen aan dit uitdagende vergezicht van een Drinkbare IJssel. (Wim Eikelboom)
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De Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld geeft de IJssel meer ruimte bij extreem hoogwater. In zo’n situatie, die ongeveer eens in een mensenleven
voorkomt, wordt de inlaat geopend en stroomt het water door de geul mee met de IJssel. (Heerde, Henri van Beek)

Door het neerslagtekort van de afgelopen zomers is onder andere de Fliert bij Twello drooggevallen.
(Waterschap Vallei en Veluwe, Maarten Veldhuis)

Atlas Cleantech Regio 25

DE GROTE DROOGTE
VAN DE IJSSELVALLEI

Nienhuis Landschapsarchitectuur
Arjan Nienhuis
Steven van Schuppen (landschapshistoricus)
Nila Taminiau (Waterschap Rijn en IJssel)

- DE IJSSEL ALS LEVENSADER -

Aanleiding

Watertekorten

waterverdelingssysteem zijn nog steeds in het

Het ontwerpend onderzoek ‘De Grote Droogte van

In 2018, net na de afronding van het Ruimte voor

landschap herkenbaar. Denk bijvoorbeeld aan

de IJsselvallei’ is een verkenning naar een

de Rivier programma, was er een uitzonderlijke

de sprengen, dwarskaden, opgeleide beken,

nieuwe generatie klimaatadaptieve ruimtelijke

droogte met nadelige gevolgen voor de landbouw,

retentiebekkens, vloeiweiden en watermolens. Een

maatregelen in het relatief droge oosten van

(stads-)natuur en het vereiste waterpeil in de

flexibeler en veerkrachtiger waterbeheer kan kan

Nederland. Op welke schaal en op welke

rivieren. Omdat dergelijk grote watertekorten

bijdragen aan een duurzaam en natuurinclusief

locaties binnen het watersysteem zijn de beste

zich ook in de toekomst vaker zullen voordoen,

landbouwbeleid. Een beleid waarin de agrarische

kansen aanwezig voor de optimalisering van de

is waterretentie en -buffering belangrijk. Er zijn

functie de duurzame hydrologisch-ecologische

waterstrategieën? En in het verlengde daarvan,

niet alleen nieuwe waterstrategieën voor het

basis volgt en niet andersom, zoals nu vaak het

hoe en vooral in welke mate zijn adaptatie en

voorkomen van wateroverlast nodig, maar ook

geval is.

acceptatie (van droogte) een onderdeel van

voor het oplossen van dreigende watertekorten.

de occupatiestrategieën voor een circulaire

Klimaatverandering betekent steeds sterker

Een circulaire watermachine

voedselmachine en de daarbij passende relaties

optredende en grilliger wordende fluctuaties

De volgende strategieën dragen bij aan de

tussen stad en land? Het doel is een veerkrachtig

in de toevoer van rivier- en hemelwater en

hoofdopgave en het tot stand brengen van een

watersysteem, een duurzame leefomgeving met een

dit stelt nieuwe eisen aan een (meer flexibele)

circulaire watermachine.

grotere biodiversiteit en een landschapsinclusieve

waterstrategie en bijpassend landgebruik.
1.Waterverdeling nationaal Voor een evenwichtig

landbouw in de IJsselvallei. Het doel van deze
verkenning en het daarop aansluitende, in

De systeemkenmerken van het waternetwerk

functionerend watersysteem in en om de delta van

voorbereiding zijnde onderzoek ‘De IJssel als

Dit stelt ook nieuwe eisen aan het denken over de

Rijn, Maas en Schelde is de waterverdeling en de

levensader’ is een betekenisvolle bijdrage leveren

ruimtelijke ordening. De systeemkenmerken van

daarmee samenhangende inrichting van belang.

aan onder andere de strategische keuzes van de

het waternetwerk worden bepalend voor de water-

Daarbij zijn allereerst op nationaal schaalniveau

waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe,

bodemcondities en het type landgebruik. De kaart

de twee riviersplitsingen nabij Lobith in beeld

de provincies Gelderland en Overijssel en het

verschiet van kleur, wat is waar mogelijk? En wat is

zoals de Pannerdensche Kop en de IJsselkop. Door

Integraal Riviermanagement (IRM).

daarbij de verdeling tussen watervraag en -aanbod?

herverdeling van het water zou er meer water via
de IJssel afgevoerd kunnen worden. De IJssel als

Het onderzoek heeft ook gekeken naar

levensader en bron voor het watersysteem van de

waterstrategieën en -technieken uit het

IJsselvallei.

verleden. Sporen van dit vroegere, ingenieuze

Geschikte locaties voor waterberging langs de IJssel zijn te herleiden uit
de inundatievlakten van de IJssellinie. Het water werd door stuwen en
diverse regelwerken over de lagere, binnendijkse gebieden verdeeld.
Een variatie aan werken is nog aanwezig en de ‘getrapte’ werking ervan
kan als inspiratie dienen voor nieuwe waterstrategieën en aangepaste
vormen van agrarisch landgebruik. Een sterkere, landschappelijke relatie
tussen binnen- en buitendijks gebied. Passend bij de aard van de IJssel.

IJsselmeer

2. Vernatting langs de IJssel Door tijdens

4. Moerasvorming bovenstrooms Het

hoogwater ook binnendijks IJsselwater te bergen

watersystemen houdt namelijk niet op bij de

en kwelwater vast te houden ontstaat vernatting

landsgrens, daarom moet ook gekeken worden

langs de IJssel. Geschikte locaties zijn te herleiden

naar de bovenste stroomgebieden in Duitsland.

uit het bereik van de IJssellinie en de recent van

Daar zijn mogelijkheden om in de bovenloop van

het riviersysteem afgesneden uiterwaarden zoals

het stroomgebied water te bufferen in de vorm van

Cortenoever. Met daarbij de kanttekening dat de

veengroei en moerassen.

Waterstrategieën van een circulaire watermachine
1. Waterverdeling nationaal

3. Water in beken vasthouden en vertragen

5. Water opslaan in zandpakketten Het teveel aan

is niet alleen voor de bestrijding van watertekorten

rivierwater uit de retentiezones langs de IJssel kan

ter plekke, maar juist ook om het ‘leegtrekken’ van

via bijvoorbeeld het Twentekanaal en de Oude

het bovenstroomse gebied te verkleinen.

IJssel bovenstrooms gebracht worden. Dit (rivier)

5. Water opslaan in zandpakketten
Epe

2

Vaassen

zandpakketten van potentiële ‘waterbronnen’, zoals

in de beken regenwater vast te houden of vertraagd

Montferland, Lochemse Berg of zuidoostelijke

af te voeren, ontstaan nattere omstandigheden.

uitlopers van de Sallandse Heuvelrug. Hierdoor

Vroeger werd er zo’n 10 % van het debiet afgevoerd

stijgt de grondwaterspiegel en van daaruit kan het

naar de IJssel, nu is dat circa 80%. Kunnen

water (her)verdeeld worden over de beken. Dat

oude regelknoppen in regionale historische

draagt bij aan het reanimeren van bijvoorbeeld

beeksystemen een rol spelen bij het veerkrachtiger

sprengkoppen en de ontwikkeling van (natuurlijke)

maken van het hele systeem? Daarbij speelt niet

moeraszones rondom de beken.

Deventer

2

Apeldoorn

Zutphen

5

3
5
5
Doesburg

Arnhem

water kan opgeslagen worden in ondergrondse
3. Water in beken vasthouden en vertragen Door

4. Moerasvorming bovenstrooms

Heerde

ondergrond van klei moet zijn om ‘leegloop’ van de
retentiebekkens te voorkomen. Deze wateropslag

2. Vernatting langs de IJssel

Zwolle

2

4

3

1

1

Verschillende manieren om water vast te houden of te vertragen in beeksystemen

alleen het oppervlaktewater een rol, maar ook
het grondwater. Denk hierbij aan ingrepen als
vloeiweiden, dwarskaden, tijdelijke dammen,

vloeiweiden

dwarskaden

(tijdelijk)
afdammen beken

retentiebekkens

retentiebekkens of watergangen dempen.

opbouwen
grondwatervoorraad

afbeeldingen: Stromend landschap, 2011

Cleantech Regio als schakel en voorbeeld

tussen stad en land waar de condities van het

De IJsselvallei valt uiteen in vier delen, elk met een

veranderende watersysteem richtinggevend

eigen karakter. De Boven IJssel tussen Arnhem

zijn. De identiteit van de Cleantech Regio is zo

en Dieren (1) grenst aan de sterk geaccidenteerde

te koppelen aan de hydrologische principes en

Veluwezoom en hier wordt de rivier gevoed door

de mogelijkheden van gemengd en verweven

diverse Veluwse sprengen en het water van het

landgebruik. Daarbij doet zich ook onvermijdelijk

stroomgebied van de Oude IJssel. De Midden IJssel

de vraag voor of en hoe een ex- en intensivering

tussen Dieren en Deventer (2) heeft het karakter

van de verstedelijkingsopgave in de regio zich moet

van een vrij diep uitgesneden meanderende rivier,

gaan verhouden tot een mogelijk bredere, vollere

gevoed door Veluwse sprengen en het water van

en steeds vaker en wijder buiten zijn boorden

Achterhoekse en Twents-Sallandse riviertjes en

tredende IJssel. Een en ander stelt onvermijdelijk

beken als Berkel en Schipbeek. In de Beneden

voorwaarden aan de groei van steden in de

IJssel tussen Deventer en Zwolle (3) loopt de

IJsselvallei. Het beperkt de mogelijkheden om

inmiddels minder slingerende rivier door een

in te zetten op allerhande IJsselsprongen. De

open komgebied met weilanden en doorsneden

consequenties van demografische groei voor het

door evenwijdig aan de rivier lopende weteringen.

karakter en de structuur van oude en nieuwe

De IJsseldelta tussen Zwolle en het IJsselmeer

nederzettingspatronen moeten goed doordacht

(4) is een open, laaggelegen en door veel water

worden.

4
IJsseldelta

3
Beneden IJssel

doorsneden gebied. Dat water is behal uit de IJssel
ook afkomstig uit de Sallandse weteringen en het

In potentie kan de Cleantech Regio een schakel- en

uitgestrekte stroomgebied van de Overijsselse

voorbeeldfunctie hebben. Niet alleen op ruimtelijk,

Vecht.

landschappelijk en stedenbouwkundig gebied,

2
Midden IJssel

maar ook bestuurlijk. En tussen de vanouds

komontginning
komontginning
komontginning

De Cleantech Regio ligt op de overgang van de

Veluwse ‘landelijke’ maar in en om Apeldoorn

oeverwal
oeverwal
oeverwal

Midden-IJssel en de Beneden-IJssel en kan een

steeds verder verstedelijkte kant van de IJsselvallei

schakel, en daarmee in potentie ook voorbeeld,

en de van oorsprong trotse (Hanze-)stedelijke

zijn in het ontwikkelen van nieuwe relaties

kant. De regio zal over de schaduw van zijn intern
contradictoire en mede daardoor toch wat bleke
identiteit moeten stappen om in de toekomst deze

parkboslandschap
parkboslandschap
parkboslandschap
stuwwalflank
stuwwalflank
stuwwalflank
bosgebied
bosgebied
bosgebied
deltagebied;
deltagebied;
deltagebied;veenpolders, droogmakerij
aanwassen,
aanwassen,
aanwassen, veenpolders,
veenpolders, droogmakerij
droogmakerij

1

waterlopen; kanalen, weteringen
waterlopen;
waterlopen; kanalen,
kanalen, weteringen
weteringen

Boven IJssel

schakel- en voorbeeldfunctie van betekenis te
vervullen.
De IJsselvallei nader bekeken

verstedelijkt gebied
verstedelijkt
verstedelijkt gebied
gebied

ADEMBENEMEND LANDSCHAP
EEN GOEDE BASIS

3 NATUUR & LANDSCHAP

Legenda

De Veluwe is de grote ‘groene long’ van
Nederland en bestaat uit uitgestrekte

Landschappelijke dragers
(type ontginningen)

bossen, kleine oude dorpen en gehuchten

Heideontginning en bos

en enclaves van heide en stuifzand.

Stroomrug- en
komontginning

Het oostelijke deel is onderdeel van

Rivierterrasontginning

de Cleantech Regio en gaat over in

Kampontginning met
plaatselijk essen

Rijntakken

NAAR DE HAND VAN DE MENS

de IJsselvallei. Deze gradiënt gaat van

Veenontginning

de hooggelegen, grootschalige en
besloten Veluwe via een kleinschalig

Waternetwerk

coulissenlandschap met sprengen

Landgoed

richting het Apeldoorns Kanaal, een
rij nederzettingen en landgoederen
naar de open en weidse IJsselvallei met

Klaar voor klimaatverandering?
Naaldbos

Veluwe

Loofbos

noord-zuid lopende weteringen, oude
verkavelingspatronen en

Natuur en bewoners
Contour N2000
Natuurnetwerk Nederland
Zwijn

In het gevarieerde landschap kom je

Edelhert

verschillende dieren tegen: de grote

Wolf

zoogdieren zoals edelherten, zwijnen

Ganzen en zwanen

en nu ook de wolf vind je op de Veluwe.

Otter

De IJsselvallei is een belangrijke rustplaats

Bever
Weidevogels

Dit adembenemende landschap is door

Landgoederen
Brummen

SAMEN STERK VOOR DE TOEKOMST

voor overwinterende ganzen en zwanen,
maar ook geliefd door vele weidevogels.

Stelkampsveld

onder andere de vele naaldbossen ook
Bronnen:

kwetsbaar voor verdroging.

•

Grondsoortenkaart, WUR (2006)

•

Ontginningstypen, Rijksdienst
Cultureel Erfgoed
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grootschalige landbouw.
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•

PDOK (INSPIRE geharmoniseerd)

•

Open Data Gelderland

•

Geoportaal Overijssel
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ADEMBENEMEND LANDSCHAP
3.1 Ligging van de terreinen van de drie grote terreinbeherende organisaties, 2019
Beheer en/of bezit binnen NNN
Beheer en/of bezit buiten NNN
Overige NNN op land

3.2 Natuurnetwerk Nederland, 2019

Natuurnetwerk Nederland

3.5 Ruimtelijke condities voor landnatuur, 2019

3.6 Voorspelde aantrekkelijkheid landschap, 2017

Percentage doelsoorten waarvoor leefgebied, bij optimale
milieucondities, geschikt is

Rapportcijfer aantrekkelijkheid

0 - 10%
10 - 25%
25 - 50%
50 - 75%
75 - 90%
90 - 100%

EEN GOEDE BASIS

3 NATUUR & LANDSCHAP

<6
6 - 6,5
6,5 - 7
7 - 7,5
7,7 - 8
>8
Bebouwd gebied
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Bron: Wageningen Environmental Research

Bron: Alterra (onderdeel van WUR)

Bron: CLO

3.3 Afstand tot bos, 2016

3.4 Hoeveelheid groen* per buurt, 2019

3.7 Openheid landschap, 2017

3.8 Top 5 getelde tuinvogels bij de Nationale
Tuinvogeltelling, 2020

Aantal kilometer

Percentage

<1
1-2
2-5
>5
Geen gegevens

0 - 50%
50 - 60%
60 - 70%
70 - 80%
80 - 90%
90 - 100%
* Groen: park
en plantsoen,
dagrecreatie terrein,
bos nat en droog
natuurlijk terrein

percentage groen per buurt
0.0 - 0.0
Zichtbaar oppervlakte
(ha)
0.0 - 0.0

≤1
0 - 50
1 - 10
50 - 60
10 - 50
50 - 100 60 - 70
100 - 300 70 - 80
300 - 750 80 - 90
750 - 1.500
0.0 - 0.0
≥ 1.500
Heide
Bebouwd
gebied

Top100NL_26O Terrein
heide

Top100NL_27W Terrein
heide
Top100NL_33O Terrein
heide
Top100NL_33W Terrein
heide

BASIS
ijzerslakkenhopen en mogelijke ijzerkuilen punt
ijzerslakkenhopen en mogelijke ijzerkuilen vlak
Bron: RIVM, bewerkt door MUST

Grondwatertrappen (isohypsen stijghoogte grondwaterpeil)Bron: Vogelbescherming Nederland, visualistie MUST

Bron: Wageningen Environmental Research

Milieumanagementfaciliteit
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Top100NL_27O Terrein
heide

Bron: CBS
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Bron: CLO
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1980
2010
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therlands Architecture Institute at the Architecture Bienniale Venice 2004.
derlands Architectuurinstituut voor de Architectuurbiënnale Venetië 2004.
001 RC Amsterdam - The Netherlands - T +31 (0)20 470 2013 - F +31 (0)20 470 0561 - mail@must.nl - www.must.nl
land - MUST urbanism stedebouw

1890

d

/Hei

therlands Architecture Institute at the Architecture Bienniale Venice 2004.
derlands Architectuurinstituut voor de Architectuurbiënnale Venetië 2004.
001 RC Amsterdam - The Netherlands - T +31 (0)20 470 2013 - F +31 (0)20 470 0561 - mail@must.nl - www.must.nl
land - MUST urbanism stedebouw

d

iva Park/Recreatiegebied
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Bron: MUST

eg

1860
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980 2010
3 NATUUR & LANDSCHAP

3.9 De ontwikkeling van Cleantech Regio in stappen van 30 jaar
EEN GOEDE BASIS

1950

/Hei
ifensiva/Poligono di tiro Verdedigingslinie/Schietterrein

ADEMBENEMEND LANDSCHAP

1920

Door de klimaatverandering neemt de brandbaarheid van de natuur toe. Dit komt onder andere door hogere temperaturen, een
langer groeiseizoen en er ligt meer dood hout in de bossen. Ook groeit er nu meer vegetatie die snel vlamvat.
(Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland)

Ondergelopen uiterwaarden van de IJssel (Heerde, Henri van Beek)
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Het Vossenbroek bestaat in het oosten vooral uit open grasland. Het westelijke deel is meer besloten en bestaat met
elzenbroekbos omgeven door natte graslanden en houtsingels. Opvallend is de grote populatie moerassprinkhanen.
(Waterschap Vallei en Veluwe, Maarten Veldhuis)

Op de Veluwe leven nog grote wilde dieren, zoals edelherten en wilde zwijnen. In de schemering komen zij tevoorschijn. (Visit Veluwe, Jurjen Drenth)
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CLEAN AIR REGIO
EEN GOEDE BASIS

4 LUCHT

Legenda

De kwaliteit van de lucht en de
hoeveelheid kunstlicht hebben invloed

Aantal zichtbare sterren

op de kwaliteit van de leefomgeving. De

<50

Cleantech Regio heeft nog veel donkere

50-100

plekken. Deze donkere plekken zijn goed

100-500

voor de natuur en zorgen ook dat je op

500-1000
NAAR DE HAND VAN DE MENS

1000-2000

heldere nachten veel sterren kunt zien.
Door de vele natuurgebieden beschikt de

Sterrenwacht

regio ook over veel stiltegebieden.
K

Om de lucht schoon en stil te houden,

Radio Kootwijk

Stiltegebieden

moeten we onder andere anders en

Stiltegebied

zuiniger gaan vliegen. Op vliegveld Teuge
bevindt zich het landelijk onderzoek- en

Vliegvelden

T

expertisecentrum elektrisch vliegen: Dutch

Luchtruim

op de algemene luchtvaart en doet samen

Oefengebied
noodlanding

met verschillende onderwijsinstellingen

Parachute springen

onderzoek naar de impact van elektrisch

Laagvlieggebied defensie

STEEDS IN BEWEGING

Electric Aviation Centre. DEAC richt zich

Teuge

vliegen op regelgeving, de infrastructuur
van een vliegveld en het onderhoud.

Atlas Cleantech Regio 40

Atlas Cleantech Regio 41

•

Hemelhelderheid, Atlas Leefomgeving

•

Geoportaal Gelderland

•

LVNL GoDrone
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Bronnen:

CLEAN AIR REGIO
EEN GOEDE BASIS

4 LUCHT

4.1 Concentratie stikstofdioxide, 2019

4.2 Windsnelheid op 100m hoogte

4.5 Fijnstof, 2019

4.6 Donkere plekken in Nederland, 2020

Fijnstofconcentratie (microgram PM10/m3)

Jaargemiddelde (mg/m3)
5.5 - 6.0 m/sec
6.0 - 6.5 m/sec
6.5 - 7.0 m/sec
7.0 - 7.5 m/sec
7.5 - 8.0 m/sec
8.0 - 8.5 m/sec
8.5 - 9.0 m/sec

≤ 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
≥ 40
Let op: EU grenswaarde 40

3.

< 15
15 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 25
25 -39
≥ 39

1. Boschplaat Terschelling

1.

2.

2. Nationaal Park Lauwersmeer
3. Schiermonnikoog
4. Radio Westerbork
5. Veluwe
4.

Bron: Nationale Energie Atlas

Bron: Atlas Leefomgeving, RIVM

Bron: Avondfotografie, bewerking MUST

4.3 Beleving horizonvervuiling, 2006

4.4 Cumulatieve geluidsbelasting, 2012

4.7 Hemelhelderheid in de avond zonder bewoking, 2015

4.8 Hemelhelderheid in de avond met bewoking, 2015

dB(A)

Aantal zichtbare sterren

Aantal zichtbare sterren

0 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
> 65

Geen
Weinig
Vrij veel
Veel
Zeer veel

Bron: RIVM, PBL
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≥ 1940

0

0
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Bron: Alterra, WUR, CLO

≥ 1940
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Bron: RIVM, PB
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5.

Bron: Atlas Leefomgeving, RIVM

Bron: Atlas Leefomgeving, RIVM
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Om de lucht schoon en stil te houden, moeten we anders en zuiniger gaan vliegen. Op vliegveld Teuge bevindt zich het landelijk onderzoek- en
expertisecentrum elektrisch vliegen: Dutch Electric Aviation Centre. Hier wordt samen met verschillende onderwijsinstellingen onderzoek gedaan naar
elektrische luchtvaartinnovatie. (Cleantech Regio, B.J. Floor)

Bij de Publiekssterrenwacht Phoenix in Lochem kun je in het planetarium met een 360° koepelprojectie een spectaculaire reis door de ruimte maken.
(Sterrenwacht Phoenix)
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Voormalig zendstation Radio Kootwijk is een monumentaal pand met een bijzondere geschiedenis, waarin verbinding leggen centraal staat. De
hal werd in 1920 gebouwd voor een grote dynamo van de radiozendapparatuur voor de lange golf. De desolate zandverstuiving bij Apeldoorn
leende zich goed voor een storingsvrije zender. Het gebouw is uniek door de bijzondere art-decostijl. (Martijn Gijsbertsen Fotografie)
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VOORUITSTREVEND EN DIVERS
EEN GOEDE BASIS

5 MENSEN

De Cleantech Regio is een veelzijdig

Klooster
Hulsbergen

Legenda

gebied waarbinnen acht gemeenten

Regionale indeling

bestuurlijk samenwerken. Deze gemeenten

Salland

uit Salland, de Achterhoek, de IJsselvallei
en de Veluwe werken onder andere samen
aan een circulaire en energieneutrale

IJsselvallei
Veluwe

Klooster
Nazareth

Achterhoek
NAAR DE HAND VAN DE MENS

Provinciegrens

economie.

Gemeentegrens

Het is niet voor het eerst dat hier nieuwe,
vooruitstrevende ideeën ontstaan. De
regio is de bakermat van de Moderne
Devotie. Met deze vernieuwingsbeweging
streed de Deventenaar Geert

Groote

Kloosterkapel Diepenveen
Meester Geertshuis
(plaquette)

Onderdak van geloof

(kerk)

Bestaande kerk

Brandeshuis
(sculptuur)

Lamme van Diesehuis

Herbestemde kerk

Kerstekenshuis

(kapel)

Sporen van de Moderne Devotie

Klooster Buyskenshuis

Nog aanwezig

(bibliotheek)

voor een persoonlijke beleving van het
geloof en een eenvoudig en oprecht leven.

Niet meer aanwezig
Heer Florenshuis
(Geert Groote Huis)

STEEDS IN BEWEGING

Deze nieuwe ideeën konden zich snel
verspreiden, mede doordat Deventer en
Zutphen onderdeel waren van het netwerk
van Hanzesteden. In de regio zijn meerdere

Zusterhuis
Kleine Convent

kloosters en restanten van de Moderne
Devotie te vinden, vooral langs de IJssel.

binnen de regio. Leegstaande kerken
worden herbestemd tot woning, kantoor,

Klooster
IJzendoorn

Zusterhuis
Grote Convent
SAMEN STERK VOOR DE TOEKOMST

Religie is nog steeds sterk aanwezig

Heer
Hendrikshuis

Adamanshuis
(woningen)

sportaccommodatie of schoolgebouw.

Bronnen:
•

•
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Kloosterkaart VU, Koen Goudriaan
tijdslijn.eu/html/vrmidd_1.htm
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VOORUITSTREVEND EN DIVERS
5.1 Percentage dat religieuze dienst 1 keer per maand
bijwoont, 2015

5.2 Demografische opbouw, 2011

Aandeel in %

Verhouding 65 t.o.v. 20 tot 65 jarigen

5.5 Streektaal en dialecten, 2008

Minder dan 25%
25 - 35%
35 - 45%
45 of meer%

Minder dan 14%
14 - 21%
21 - 31%
31 - 47%
47% of meer
Onbekend

Bron: CBS

Bron: Nederlandse dialecten

5.3 Middelbaar opgeleid, 2019

5.4 Hoger opgeleid (HBO of WO), 2019

5.6
Vrijwilligers per wijk, 2016
Percentage

Aandeel in %

Aandeel in %

Aandeel in %

> 21
21-25
25-30
30-35
35-53
Geen info

> 21
21-25
25-30
30-35
35-53
Geen info
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Bron: CBS
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1. West-Vlaams
2. Zeeuws
3. Zuid-Hollands
4. Westhoeks
5. Waterlands
6. Zaans*
7. Kennemerlands
8. West-Fries*
9. Bildts, Midslands, Stadsfries en Amelands
10. Kollumerlands
11. Gronings
12. Stellingwerfs
13. Midden-Drents
14. Zuid-Drents
15. Twents
16. Twents-Graafschaps
17. Gelders-Overijssels (Achterhoeks), Sallands,
Noordwest-Overijssels en Urkers
18. Veluws
19. Utrechts-Alblasserwaards
20. Zuid-Gelders
21. Noord-Brabants
22. Brabants
23. Oost-Vlaams

EEN GOEDE BASIS

5 MENSEN
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Bron: CBS

Bron: CBS
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Bron: Gezondheidsmonitor
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Het Adamanshuis was een gesloten woongemeenschap voor zogeheten lekenvrouwen. Het was geen klooster, want vrouwen legden de verplichte
geloften niet af. De bewoners noemden zich gewoonweg zusters. In de loop van de tijd werden meerdere bestaande woningen aan het vrouwenconvent
toegevoegd. (InZutphen)

In de karakteristieke Heilig Hartkerk in Deventer is sinds mei 2020 de School voor Persoonlijk Onderwijs gevestigd. Een mooi voorbeeld van het
hergebruik van leegstaande kerken. (NF Fotografie-Bouwbedrijf de Vries)
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De geloofsbeweging de Moderne Devotie is opgezet door Geert Groote in Deventer. Deze beweging is belangrijk geweest in Nederland en Europa
vanaf ca. 1372 tot aan de reformatie. In Deventer is het Geert Groote Huis een museum over de Moderne Devotie. (Geert Groote Huis)
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HUISJE, BOOMPJE, BEESTJE
EEN GOEDE BASIS

6 WONEN

Legenda

De Cleantech Regio is een regio waar mensen
graag wonen. De reuring en dynamiek van
HEERDE

Apeldoorn, Zutphen en Deventer zorgen

% groen per inwoner

samen met de gevarieerde landschappen

80% - 100%

en natuurgebieden voor een aantrekkelijke

60% - 80%
40% - 60%

woonomgeving. De steden, dorpen en het
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20% - 40%

platteland zijn complementair en onlosmakelijk

0% - 20%

met elkaar verbonden. De regio ligt centraal
in Nederland en wordt goed verbonden met

Mate van stedelijkheid

grote delen van het land door autowegen

Zeer sterk stedelijk

EPE

Sterk stedelijk

en spoorwegen. De woongebieden hebben

Matig stedelijk

veel kwaliteiten, waaronder ruimte, groen

Weinig stedelijk

DEVENTER

en recreatiemogelijkheden om de hoek. De

Gemiddelde woninggrootte

woninggrootte in de drie steden is vergelijkbaar

VOORST

met het gemiddelde in Nederland, in de meer

per gemeente 2020

Gemiddelde Nederland

119 m²

Op het gebied van de verduurzaming van
gebouwen, waaronder woningen, zijn de
ambities groot. Zo wil de Cleantech Regio op

Geldige energielabels woningen

LOCHEM

APELDOORN

Let op: alleen definitief geregistreerde
energielabels. Deze moeten sinds 2015 bij
verhuur of verkoop worden aangevraagd.

A t/m A++
B

innovatieve wijze een groot aantal duurzame

C

woningen realiseren. Daarnaast is het isoleren

D
E

met energielabel B of hoger is ongeveer gelijk

F

BRUMMEN

ZUTPHEN

G

regio zelf scoren Epe Heerde het beste. Daar
heeft bijna de helft van de woningen minimaal

Bronnen:

label B.

•

Percentage groen per inwoner, RIVM

•

Gemiddeld woonoppervlakte, CBS
(2020)
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•

Klimaatmonitor, Rijkswaterstaat (2019)

•

Buurtmonitor, CBS ( 2020)
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een belangrijke opgave. Het aantal woningen
aan het Nederlandse gemiddelde. Binnen de

STEEDS IN BEWEGING

		

landelijke gemeenten zijn de woningen groter.

HUISJE, BOOMPJE, BEESTJE
EEN GOEDE BASIS

6 WONEN

6.1 Verkoopprijs bestaande woning, 2017
Gemiddelde prijs (duizend euro)
Minder dan 200
200 - 250
250 - 300
300 - 350
350 of meer

6.2 Gemiddelde woonoppervlakte per persoon, 2019

Minder dan 50m²		
50 - 60 m²
60 - 70 m²
70 - 80 m²
80 m² of meer

6.5 Aantal inwoners per wijk, 2020

0 - 250		
250 - 500
500 - 1.000
1.000 - 2.000
Meer dan 2.000
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Bron: CBS

Bron: Buurtmonitor CBS

6.3 Verhuisde personen binnen eigen gemeente, 2016

6.4 Bevolkingsgroei 2018 en 2035 (prognose), 2019

6.6 Woonmilieus Cleantech Regio

In procenten

In procenten

Minder dan 36%		
36 tot 44%
44 tot 52%
52 tot 60%
60% of meer

Minder dan -10
-10 tot -5
-5 tot -2,5
-2,5 tot 2,5
2,5 tot 5
5 tot 10

Bron: CBS
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Centrum stedelijk
Stedelijk vooroorlogs
Stedelijk naoorlogs compact
Stedelijk naoorlogs gebonden
Groenstedelijk
Centrum klein stedelijk
kleinstedelijk
Centrum dorps
Dorps
Landelijk bereikbaar
Landelijk perifeer
Industrie
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Bron: CBS

STEEDS IN BEWEGING

Bron: CLO

Bron: ABF Research, bewerkt door MUST
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Het Havenkwartier in Deventer is een karaktervol gebied waarin industrieel erfgoed, creatieve ondernemers, kunst en cultuur, horeca
en wonen gecombineerd worden met een nog werkzame binnenhaven. Naast de vaste inwoners van het gebied (waaronder ruim 90
ondernemers en organisaties) vinden er veel activiteiten in verschillende culturele disciplines plaats. (PUNT, Mike Bink)

Heerde ligt aan de rand van de Veluwe en is een cittaslow gemeente. Dit is een internationaal keurmerk voor gemeenten die goed scoren op het gebied
van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit. (Heerde, Henri van Beek)
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De aanwezigheid van ruimte, natuur en gevarieerde landschappen, zoals de omgeving van Voorst, maakt
de regio aantrekkelijk om te wonen. (Cleantech Regio, Ger van Leeuwen)

Vanaf eind 14e eeuw zijn er al hofjes in Zutphen en die hofjes hadden in het begin iets van een klooster. In de negentiende eeuw werden er vooral hofjes
gebouwd uit liefdadigheid, nu betekent wonen in een hofje vooral wonen in een oase van rust middenin de stad. Op de foto de Agnietenhof. (InZutphen)
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7 CULTUUR & ERFGOED

EEN GOEDE BASIS

GROOT GEWORDEN DOOR DE
OMGEVING
Legenda

De natuurlijke omstandigheden waren goed, waardoor
verschillende industrieën ontstonden in de Cleantech
Inrichting landelijk gebied

Regio. Zo dreven de beken en sprengen aan de oostkant

Gebied grotendeels
ingericht voor 1500

het maken van papier. Voor dat laatste was naast schoon,

Gebied ingericht tussen
1500 en 1850

stromend water ook hout noodzakelijk en dat was ruim

Gebied ingericht na 1850

voorradig in de omgeving van Eerbeek en Loenen.
Profiteren van het water

Langs de IJssel ontstonden vanaf de achttiende eeuw

Papierfabriek

steenfabrieken, vanwege de aanwezige klei en leem.

Verdwenen watermolen

Delen van deze rijke historie is nog steeds aanwezig en
draagt bij aan de identiteit van de regio.

Van goede komaf

NAAR DE HAND VAN DE MENS

van de Veluwe watermolens aan voor de wasserijen en

Steenfabriek

De aan de IJssel gelegen steden Deventer en Zutphen

Landgoed

sloten zicht aan bij het Hanzeverbond, waardoor dit

Veluwsche spoorlijn 		
(stoomtrein)

belangrijke handelscentra werden met veel welvaart.

Baronnenlijn
STEEDS IN BEWEGING

Goederen en ideeën werden snel over Europa verspreid.

Samenwerken

Daarnaast zijn de vele landgoederen en buitenplaatsen

Hanzestad

kenmerkend voor de regio. Dit waren van oudsher

Stadsrechten

plekken die nauw verbonden waren met hun omgeving,
de inwoners en de lokale economie en dat geldt nog
steeds. Zij leveren een bijdrage aan o.a. de kwaliteit
van de leefomgeving, natuurwaarden en toerisme. Een
Baronnenlijn, de spoorlijn tussen Apeldoorn en
Zwolle. Dit spoor is ondertussen opgeheven en nu
een fietsroute. Tussen Dieren en Apeldoorn rijdt sinds

Bronnen:

1975 een toeristische stoomtrein van de Veluwsche
Stoomtrein Maatschappij.
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•

Bosatlas

•

Archeologische landschappenkaart

•

Landschapsatlas RCE

•

Open Data Gelderland

•

Geoportaal Overijssel

•

Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
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aantal van deze landgoederen lag aan de zogenaamde

EEN GOEDE BASIS

GROOT GEWORDEN DOOR DE
OMGEVING
7 CULTUUR & ERFGOED
7.1 Tijdlijn historische industrieën van bovenlokale betekenis

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

750-1200
IJzer: Zutphen, Deventer en Apeldoorn

1190

Deventer stadsrechten

Zutphen stadsrechten

1250-1575
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1123

Bier: Deventer en Zutphen. Voor maken en export

1250-1750
Textiel: Deventer en Zutphen ( blekers, ververs, wandsnijders)

1233

1300-1940

Lochem stadsrechten

Houthandel: Deventer en Zuthpen

1356 - 1450
Bloeiperiode Hanzesteden

1475-1600
Boeken: Deventer (o.a. J.Pafferaet)

1500-1925
Leerlooierijen: Op grote schaal in Deventer en Zutphen

1550-1850
Koper: Epe en Apeldoorn via molens
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1630-heden
Papier: Eerbeek

1618

1730-1834

Papier: Tiemensmolens bij Ugchelsbeek

Lijm: Struik, Structol, NSC, Spruyt. Relatie hout, looierijen

1750-1950
Wasserijen: Grote wasserijcomplexen regio IJsselstroom/Lenderink

1750-1975
Textiel: Deventer, Apeldoorn en Zutphen (Terlenka en Lovable)

1750-1975
Gieterijen: IJzermolen, Deventer (Nering Boegel)

Organisatie

1750-heden

stadsrechten, hanzesteden

Boeken: Zutphen (Thieme, Wansleben, Walburg Pers, Wöhrmann, Buhrmann)

1800-1925

ijzer, koper, houthandel

Aardewerk en steengoed: Deventer (Hamer) Zutphen (Hasselman)

Papierindustrie
papier, boeken, papiermolens, lijm

1850
Evolutie papiermolens

Textielindustrie
textiel, leer, wasserijen

1850

Wasserijen:
Apeldoorn en Deventer

Export
o.a. bier, aardewerk en steengoed

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

Bron: MUST, op basis van uitvraag aan gemeentelijke archeologen
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1900

2000
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Metaalindustrie

De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) is een stoomtreinmaatschappij die een toeristische treindienst exploiteert tussen Dieren
en Apeldoorn. De VSM stopt normaal gesproken op de stations Apeldoorn, Beekbergen, halte Immenbergweg, Loenen en Eerbeek. Op
de terugweg kunnen reizigers in Beekbergen het Museumstoomdepot bezoeken. (VSM)

Door de aanwezigheid van schoon, stromend water en hout is de papierindustrie al sinds 1590 aanwezig in de regio. Op de foto de Middelste Molen in
Loenen. Sindsdien is er veel veranderd, maar deze industrie is nog steeds een belangrijke economische pijler. Op dit moment wordt via het programma
Eerbeek-Loenen 2030 gewerkt aan de thema’s vestigingsklimaat, leefbaarheid en energietransitie. (Visit Veluwe, Jurjen Drenth)
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Met dank aan helder, stromend water en hoogteverschillen zijn er op de flanken van de Veluwe talloze watermolens te vinden. Zij waren nodig voor het
aandrijven van de wasserijen en voor het maken van papier, zoals hier in Eerbeek. (Cleantech Regio, Rob Voss)

Met de komst van de koninklijke familie naar Paleis het Loo kwamen ook andere rijke families naar de Veluwe. Zij bouwden in deze
prachtige omgeving hun vakantiehuis en hiermee kwamen de eerste toeristen naar de regio. En ook nu nog brengt het paleis met zijn
museum en prachtige tuin veel bezoekers naar Apeldoorn en de omgeving. (Cleantech Regio, Paulien Opmeer)
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ENERGIEVISIE VOOR
ERFGOED
Inleiding

- NIEUW SION, DIEPENVEEN Maatwerk

Ons erfgoed – we zijn er met z’n allen trots op. We

Erfgoed en het realiseren van duurzame

en alle generaties die na ons komen. Maar hoe doe

met elkaar. Energiebesparende maatregelen

willen het graag bewaren, ook voor onze kinderen
je dat op een duurzame manier? Hoe kun je als

eigenaar of beheerder monumenten en landschap
verantwoord ontwikkelen, waarbij je rekening

houdt met maatschappelijke tendensen zoals de
energietransitie? Het Oversticht, Eelerwoude en

Overijssels Particulier Grondbezit hebben onder
andere Nieuw Sion in Diepenveen onderzocht.
Wij hebben, uitgaande van de ambities van de

eigenaar, onderzocht welke mogelijkheden de

kerk met voormalig klooster heeft om niet alleen
energie te besparen, maar ook energie op te

maatregelen staan vaak op gespannen voet
die voor de bestaande bouw goed zijn, zijn

niet (altijd) bruikbaar voor monumenten. Een
veld van zonnepanelen of een waterturbine

tast op sommige plekken in het landschap de
erfgoedwaarden teveel aan. Een zorgvuldige

afweging tussen duurzaamheidsmaatregelen en
erfgoedwaarden is nodig. Een energievisie kan

daarbij helpen, maar dit is altijd maatwerk. Ieder

gebied, gebouw of landgoed vraagt om een andere
afweging.

wekken. Dit is vertaald naar een energievisie die

Besparen en opwekken

effecten zijn en wat de kosten. Naast de ambitie

naar mogelijkheden voor besparing, opwek en

laat zien wat mogelijk is, wat de inspanningen en

Voor de energievisie van Nieuw Sion is gekeken

van de opdrachtgever is er het uitgangspunt

de cv-installaties. Daarnaast is gekeken naar

van cultuurhistorie en landschap. Dit vormt het
vertrekpunt bij de vragen: wat versterken we,

waar doen we het minste afbreuk en welke keuzes
adviseren we.

Cultuurhistorische waarden
Bij erfgoed draait het om cultuurhistorische
waarden. Die zijn belangrijk, maar niet per

definitie onaantastbaar. Een waardenstelling

maar veel passender voor dit complex. Zo geeft
de geschiedenis richting aan keuzes voor de
toekomst.

(analyse en waardering) maakt duidelijk waar

transformatieruimte zit, waar je zuinig op moet

zijn en waar mogelijkheden zijn voor ingrepen. Bij

het voormalige klooster in Diepenveen is gekeken
hoe historische thema’s, elementen en gebruiken
die essentieel zijn (of waren) voor het complex

een uitgangspunt kunnen zijn voor toekomstige

ingrepen. De kloosteromgang lijkt een goede plek
voor zonnepanelen, omdat ze daar niet zichtbaar
zijn. Maar de kloosteromgang is samen met de
kerk het hart van het religeuze complex, dus

daarom niet geschikt. De panelen kunnen beter

op de panden en de grond gelegd worden waar
de nutsvoorzieningen , zoals de bakkerij en de

boerderij, zich van oudsher bevinden. Zichtbaarder,

gebouwen, erven, grond, water en groen. Stichting
Nieuw Sion heeft op korte termijn de ambitie de
energierekening omlaag te brengen. Op langere
termijn hoopt men de energierekening op nul te
krijgen en daarmee het eerste energieneutrale
klooster van Nederland te zijn. Vanuit ideeel

oogpunt, maar zeker ook vanuit pragmatisme: dit

zal bijdragen aan de waardering en de branding van
het klooster.

Impressie MagLev-turbine op het erf (Het Oversticht)

Voor de volgorde van maatregelen geldt de Trias Energetica. Door
eerst maatregelen uit stap 1 (vookomen) te nemen, vervolgens over
te gaan op stap 2 (duurzame energie) en uiteindelijk stap 3 (resterend
fossiele energie) wordt zo efficiënt mogelijk gehandeld.

architectonische en landschappelijke

Kleine maatregelen kosten het minst en leveren

ontwikkelingen. Zo kan het in zijn eigen stijl

moet zorgvuldig gebeuren. De verschillende

waarden maken we keuzes voor duurzame

doorgroeien en de historische lijn op te pakken
•

voor toekomstige wijzigingen.

Bij nieuwbouw volop inzetten op

In een oogopslag duidelijk
Uiteraard is energie besparen de eerste logische
stap. Om inzicht te krijgen waar en hoe dit kan

gebeuren, is er naast de huidige energierekening
en de toekomstige energiebehoefte een

maatwerkadvies, speciaal voor monumenten. Het

energiebesparing, comfort, energielabel en impact
op de omgeving. Voor opwek: eigen of andermans

•

toekomstig gebruik en bijdrage aan cultuurhistorie

•

grond, gratis stroomperiode, arbeid, bijdrage aan
en landschap.

advies omhelst o.a. bouwkundige maatregelen en

Energiekeuzepalet Nieuw Sion

van opwekken bekeken: zon, wind, biomassa,

rendement op geinvesteerd vermogen, energie

installaties. Vervolgens zijn verschillende manieren

Bij het energiekeuzepalet is gekeken naar maximaal

water, aardwarmte.

besparen en opwekken, maar met voorkomen van

Kiezen voor het een, betekent vaak inleveren op
het ander. Diagrammen in een energievisie

verduidelijken de keuzes en afwegingen. In

deze energievisie gebruiken we spinnenwebdiagrammen met verschillende paramaters.
Voor besparing: investeringskosten, CO2/

•

het hele complex.

de beperkte hoeveelheid eigen grond zijn de

Het heeft de voorkeur om de panelen op

de panden en gronden te leggen waar de

nutsvoorzieningen van het klooster waren.

Geen zonnepanelen leggen op leien daken
vanwege de monumentale waarden.
De volgorde van de maatregelen is

belangrijk. Het verminderen van het huidige
energieverbruik door energiebesparende

maatregelen moet altijd als eerste gebeuren.

uit de historie aanleidingen te vinden voor nieuwe
ingrepen.

Algemene uitgangspunten zijn:

Het complex bestaat uit een ensemble van
gebouwen met van oorsprong specifieke
kloosterfuncties met daarin een mix van
functies voor contemplatie en activiteit.
Vanuit deze specifieke opbouw en de

aan te leggen.

Als alle energie op het eigen erf opgewekt wordt,

onnodig verlies van monumentale waarden en om

•

maatregelen zijn vrij te combineren en gefaseerd

energie besparen en opwekken met als

randvoorwaarde dat het ten gunste staat van
Voorbeelden van spinnenwebdiagrammen met energiebesparende (links) en energie-opwekkende (rechts) maatregelen

al snel voordeel op. Isoleren kost meer geld en

Impressie zonnepanelen op niet historische daken (Het Oversticht)

blijft alles binnen de eigen invloedssfeer. Vanwege
mogelijkheden echter beperkt.

Energie kan in eerste instantie worden opgewekt

door zonnepanelen op de berceau en op daken. Als
het stroomverbruik toeneemt, kunnen ook kleine
windmolens, zoals een MagLev- of EAZ-molen

geinstalleerd worden. Voor warmte wordt gedacht
aan lokaal ingekochte biomassa. In de toekomst
kan de biomassa eventueel ook in eigen beheer
geteeld worden op andermans grond.

GECAMOUFLEERDE WAARDE
Legenda
Defensie van het verleden

De Cleantech Regio ligt nu centraal in

Ringwalburg
(Vroege Middeleeuwen)

Nederland, maar dat is niet altijd zo geweest.

EEN GOEDE BASIS

8 DEFENSIE

Kasteel
(Late Middeleeuwen)

Vaak was deze regio juist de grens met de IJssel
als natuurlijke barrière. Dit ging door tot en met

Landweer
(14e en 15e eeuw)

de geheime waterlinie tijdens de Koude Oorlog.

Vestingwerk/stadsmuur
(16e eeuw)

Als de IJssellinie in werking was gezet, zou
langs de IJssel onder water komen te staan.

Verdedigingswerken
IJssellinie

Het ‘woeste en ledige’ land van de Veluwe wordt

Ereveld Loenen,
herdekking- en
educatiecentrum

al anderhalve eeuw gebruikt door defensie. De

NAAR DE HAND VAN DE MENS

tussen Nijmegen en Kampen een brede strook

IJssellinie en inundatieveld
(1951-1954)

Defensie van vandaag

uitgestrekte heidevelden waren geschikt voor

Kazerne

grootschalige oefeningen. Door de beperkte

Militair oefenterrein

toegankelijkheid en inrichting van de militaire

MOB-complex

oefenterreinen is hier veel bijzondere natuur
STEEDS IN BEWEGING

Defensie van de toekomst

te vinden. Defensie werkt actief mee aan het

Defensieopleiding

behoud hiervan. Met het verdwijnen van de

Politieacademie

dienstplicht aan het einde van de twintigste
eeuw nam het militaire gebruik van de Veluwe

Herbestemmning

af. Restanten van het militaire gebruik en

Brigade Epe, politiebureau

de verschillende verdedigingswerken, zoals

Van Haeftenkazerne,
woonlocatie

kastelen, landweren en vestingwerken, zijn

Boreelkazerne, restaurant
en winkels
Detmerskazerne,
maatschappelijke functie

de stad. Hier en daar is dit militaire erfgoed

Natura 2000

getransformeerd naar bijvoorbeeld wonen,
bedrijvigheid, horeca of maatschappelijke
functies. In Apeldoorn zijn nog enkele

Bronnen:

opleidingen voor politie en defensie gevestigd.
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•

IKME

•

Linies en stellingen, RCE (2016)

•

Ministerie van Defensie

•

Defensie fotografie

•

KastelenInNederland.nl
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nog steeds zichtbaar in het landschap en

GECAMOUFLEERDE WAARDE
8.2 IJssellinie

8.1 Grenzen door de eeuwen heen

8.3 Oefenterreinen, 2007

De Cleantech Regio heeft niet altijd in het midden van Nederland gelegen. Door de eeuwen heen is in en rondom de regio de grens vaak veranderd.
Door verschillende oorlogen en machtsposities veranderden eigendommen voortdurend, zoals hiernaast te zien is. De IJssel is altijd herkenbaar
gebleven als natuurlijke grens.

Frysia

Sticht
Utrecht

Sticht
Utrecht
Oversticht

Hertogdom
Gelre

Graafschap
Vlaanderen

Sticht Hertogdom
Utrecht
Gelre

Graafschap
Holland

Hamaland

Hertogdom
Brabant
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Graafschap
Holland

Oefenterrein
Af te stoten oefenterrein
Afgestoten oefenterrein
Schietkamp, schietbaan

Frysia

Sticht
Utrecht

Zutphen

Nedersticht

EEN GOEDE BASIS

8 DEFENSIE

Oppergelre

Hertogdom
Brabant
Graafschap
Vlaanderen

1100

1400

Bron: De Bosatlas van Nederland

8.4 Bestaande kazernes, 2007

8.5 Gesloten kazernes, 2007

Groningen

Kazerne die in 2007
nog in gebruik is

Frysia
Friesland

Kazerne die in 2007 niet
meer in gebruik is

Drenthe

Sticht
Utrecht

STEEDS IN BEWEGING

Bron: Stichting Menno van Coehoorn

Habsburg

Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden

Overijssel

Holland

Sticht
Utrecht
Habsburg

Hertogdom
Gelre

Utrecht
Gelderland

Pruisen

Habsburg
Antwerpen
Oost
Vlaanderen

Luik

Limburg
Zuid Brabant

Habsburg

1500

1815

Bron: MUST, op basis van o.a. Lyria Mapping (The history of the Netherlands, every year)
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Bron: De Bosatlas van Nederland

Bron: De Bosatlas van Nederland
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Noord Brabant
Zeeland

Tijdens de Koude Oorlog verrezen honderden mobilisatiecomplexen in Nederland. Deze complexen hadden een magazijnfunctie voor
bijvoorbeeld munitie, brandstof of voertuigen. Veldhuizen bij Loenen is zo’n MOB complex dat ondertussen is getransformeerd naar
bedrijvenpark. (MOB Veldhuizen, Martin Bos Defensiefotografie Nederland)

Op 18 oktober 1949 werd het Nationaal Ereveld Loenen geopend, een begraafplaats voor ongeveer 4.000 oorlogsslachtoffers midden in de natuur van
de Veluwe. (Oorlogsgravenstichting)
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In Zutphen worden de vestingwerken op een eigentijdse manier zichtbaar, bruikbaar en beleefbaar gemaakt en ingezet om Zutphen klimaatadaptief
in te richten. De vesting als kapstok voor opgaven op het gebied van erfgoed, waterbeheer, klimaat, energietransitie, economie, ecologie en toerisme.
(InZutphen)

Het voormalige rooms-katholieke kleinseminarie in Apeldoorn van architect Jan van Hardeveld is omgevormd tot de
Politieacademie, waar studenten worden opgeleid tot bekwame agenten. Door restauratie, renovatie en nieuwbouw is de
originele schoonheid van het Rijksmonument grotendeels teruggebracht. (Atelier PRO architekten, Thea van den Heuvel)
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SCHOON EN VERBONDEN
EEN GOEDE BASIS

9 BEREIKBAARHEID

Legenda

De Cleantech Regio ligt op het kruispunt van
verschillende wegen, spoorlijnen en waterwegen
elkaar. Door de ligging aan de A1, het spoor (o.a.

Auto

Berlijnlijn) en het Twentekanaal is de regio goed

N50

verbonden met zowel de Randstad als met Duitsland.

Waterstof tankstation

25 min

Snellaadlocatie

30 min

Deze A1 corridor is onderdeel van het Europese

Nederland door de A50, de IJssel en het spoor.
1u , 15 min

Met het Mobiliteitsnetwerk Cleantech Regio wil de
regio een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren

Water

CLEANTECH
REGIO

Vaarroute
Haven

Openbaar vervoer en fiets

NAAR DE HAND VAN DE MENS

P+R

TEN-T netwerk. Maar ook richting het noorden en
zuiden is de regio goed verbonden met de rest van

Snelweg

Spoorlijn

van de bereikbaarheid én het terugdringen van de

Treinstation

CO2-uitstoot, o.a. door het stimuleren van fietsen,

Snelfietsroute
55 min

deelauto’s en waterstof. Zo wordt gewerkt aan vlotte

STEEDS IN BEWEGING

Lucht

en veilige routes, waar ongehinderd, veilig, snel en

Elektrisch vliegen

comfortabel gefietst kan worden. Hierdoor wordt
het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden
de fiets te pakken. Dat draagt bij aan een bereikbare,
gezonde en aantrekkelijke Cleantech Regio.
Hetzelfde geldt voor Zero Emissie Stadslogistiek,
in met name Deventer en Apeldoorn. Daar moet
45 min

SAMEN STERK VOOR DE TOEKOMST

schone en slimme bevoorrading bijdragen aan
leefbare binnensteden voor bewoners, bezoekers en
ondernemers. Ook het goederenvervoer over water
wordt steeds belangrijker. De havens van Deventer,

Bronnen:

Zutphen en Lochem zijn belangrijke overslagpunten
in dit netwerk.

50 min
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•

Oplaadpalen Fastned

•

TENT corridor

•

ANWB

•

vlotveiligfietsen.nl

•

CEMT-Klasse

•

RRReis

•

ArcGIS Hub
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9 BEREIKBAARHEID
9.1 Fietsgebruik, 2015 - 2017

9.2 Fietssnelwegen in Nederland

9.5 TEN-T Corridors

Bron: CBS, OViN

Bron: Tour de force

Bron: TENT

9.3 Bereikbaarheid arbeidsplaatsen (auto, 2020)

9.4 Bereikbaarheid arbeidsplaatsen (OV en fiets, 2020)

9.6 Afstand tot treinstation, 2015

Percentage per gemeente bij afstand van < 7,5 km
< 25%
25 - 35%
35 - 40%
40 - 45%
> 45%

NAAR DE HAND VAN DE MENS

Aantal arbeidsplaatsen (duizend)
< 200
200-400
400-600
600-800
800-1000
> 1000

Score Fietsersbond
< 5 km
5 - 10 km
10 - 25 km
25 - 50 km
> 50 km

10
20
30
30
40
50

STEEDS IN BEWEGING

9.7 Fietsstad, 2020
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Bron: CLO,LISA, Bewerking PBL

Bron: CLO, LISA, Bewerking PBL
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Bron: CBS

Bron: Fietsersbond
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De gemeente Deventer wil vanaf 2025 alleen nog maar bestel- en vrachtverkeer zonder uitstoot (emissievrij) toelaten in de
binnenstad en ondernemers stimuleren om bezorgingen zoveel mogelijk te bundelen. (Cleantech Regio)

Door het spoornetwerk is de Cleantech Regio zowel intern als extern goed verbonden. Vanaf de trein overstappen op de fiets is de meest voorkomende
mulitmodale verplaatsing. (Cleantech Regio, Vincent Tollenaar)
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Cleantech Regio is een knooppunt van verschillende corridors. Noord-zuid en oost-west verbindingen kruisen elkaar, zoals de
IJssel en A1 bij Deventer (Deventer)

De IJssel en het Twentekanaal zijn belangrijke vaarwegen. Zij zijn niet alleen belangrijk voor de economie van de Cleantech Regio, maar voor
heel Oost-Nederland. (Cleantech Regio, Vincent Tollenaar)
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VEELZIJDIG EN INNOVATIEF
EEN GOEDE BASIS

10

ECONOMIE

Legenda

De economie van de Cleantech Regio is veelzijdig en
innovatief. In de acht gemeenten zijn met name de
sectoren gezondheidszorg, groot- en detailhandel en

Veelzijdig

industrie goed vertegenwoordigd. Het verduurzamen

Bedrijven vanaf 10 werknemers
Gezondheidszorg

van die economie is een topthema binnen de regio.

Groot en detailhandel

Cleantech staat voor ‘meer met minder’: meer
productiviteit, meer banen en meer efficiency met

Advies en onderzoek

minder energieverbruik, minder verspilling van

Vervoer en opslag

grondstoffen en minder impact op het milieu. Er wordt

Logies en maaltijd

NAAR DE HAND VAN DE MENS

Industrie

Overheidsdiensten

niet alleen geïnvesteerd in schone technologie die

Bouwnijverheid

bijdraagt aan een duurzame wereld, maar ook in het
versterken van het vestigingsklimaat, de economie

Innovatief

en innovatie. Clustering, bereikbaarheid, maar ook de

Bedrijf in Circulaire 		
Innovatie Top 20

nabijheid van (praktijk)onderwijs is belangrijk. Met dat

Circulaire Fabriek
Praktijkonderwijs

plaatsvinden.

Theoretisch onderwijs

STEEDS IN BEWEGING

laatste kan uitwisseling tussen onderwijs en praktijk

Hardware

Binnen de Cleantech Regio zijn verschillende

Bedrijventerrein

bedrijven(terreinen) bezig met circulariteit. Zo zijn

Stedelijk gebied

er op bedrijventerrein De Mars in Zutphen al heel

Snelweg

wat circulaire bedrijven gevestigd. Met het project

Hoofdweg
Spoor

Circulaire Bedrijventerrein, onderdeel van de Regio

Vaarweg

Deal Toekomstbestendige Bedrijventerreinen, wordt dit

SAMEN STERK VOOR DE TOEKOMST

Overslaghaven

verder uitgebouwd. Het project Circulaire Fabrieken is
ook onderdeel van de RegioDeal en biedt 5 bedrijven
intensieve ondersteuning bij het realiseren van de eigen
circulaire ambities. Er worden flinke stappen gemaakt,

Bronnen:

zoals ook de Overijsselse en Gelderse Circulaire
Innovatie Top 20 laten zien met 7 bedrijven uit de regio!
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•

Biro, Provincie Overijssel (2019)

•

IBIS bedrijventerreinen (2019)

•

MBO Raad

•

Vereniging Hogescholen

•

Gelderse Circulaire Innovatie Top 20
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VEELZIJDIG EN INNOVATIEF
ECONOMIE

10.1 Aantal arbeidsplaatsen per gemeente, 2017

5000
50.000
100.000
500.000

10.2 Nabijheid van arbeidsplaatsen, 2018

10.5 Familiebedrijven per gemeente, 2018

Index (gemiddelde Nederland = 100)

Aandeel familiebedrijven in vestigingen
bedrijven en instellingen

< 50
50 - 75
75 - 100
100 - 125
125 - 150
> 150

EEN GOEDE BASIS

10

< 17%
17 - 20%
20 - 23%
23 - 26%
> 26%

NAAR DE HAND VAN DE MENS

Bron: CBS, LISA, bewerking PBL

Bron: CBS

10.3 Verandering nabijheid van arbeidsplaatsen

10.4 Aantal kleine innovatie bedrijven, 2018

10.6 Verhouding tussen wonen en werken, 2017

Verandering bereikbare banen 1996 - 2018
1.000
2.500
10.000
20.000

< -10%
-10 - -5%
-5 - 0%
0 - 5%
5 - 10%
> 10%

Meer werken
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Bron: CLO, LISA

Meer wonen

Bron: CBS
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Bron: CBS, LISA, Bewerking PBL

Bron: CBS, LISA
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Onderwijs en bedrijven werken samen aan innovatie in de regio. Zo leren studenten van Aventus over duurzame innovatieve
technologieën in hun vak, maar ook creativiteit en ondernemerszin. (Cleantech Regio, Vincent Tollenaar)

De Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20 is de circulaire challenge van Nederland voor ondernemers, bedrijven en instellingen die met innovaties de
Nederlandse economie circulair maken. De circulaire matras van Koninklijke Auping heeft in 2022 de juryprijs in ontvangst mogen nemen. De circulaire
kozijnen van WEBO Kozijnen heeft de publieksprijs ontvangen. (Circulaire Innovatie Top 20/VNO-NCW Midden)
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Deventer kent van oudsher een sterke maakindustrie. Denk bijvoorbeeld aan bedden, boeken, chemische producten, CV-ketels,
fietsen, kruidkoek of worst. Cleantech staat hier hoog op de agenda en bedrijfsleven, onderwijs en overheid zetten maximaal in op
schone technologie. (Deventer)

Het programma Eerbeek-Loenen 2030 wil de (papier)industrie, en daarmee de werkgelegenheid, voor de toekomst verbinden aan de regio en
tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in beide dorpen. (Gelderland)
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11 TOERISME

EEN GOEDE BASIS

NATUUR EN CULTUUR ALS
MAGNEET VOOR TOERISME
Legenda

De natuur en cultuur in de Cleantech
Heerde

Regio heeft een grote aantrekkingskracht

Toeristische trekkers

op toeristen en recreanten. Ook inwoners

Hanzestad

ontsnappen in hun eigen omgeving even
de regio zit in de variatie aan dynamiek,

Epe

In beweging
Wandelpad

NAAR DE HAND VAN DE MENS

Sallandse
Heuvelrug

aan het dagelijkse leven. De kracht van

Klompenpad

steden en landschappen. Mountainbiken

Fietsroute

over de Veluwe, fietsen langs de IJssel,

Mountainbikeroute

wandelen langs de boerenerven en

Veerpont

landgoederen in Salland of klompenpaden
Overnachten

in de Achterhoek. Bovendien drie

Camping

Nationale Parken om de hoek. Daarnaast is

Bungalow en villapark

er reuring in de Hanzesteden of bij trekkers,

Chalet en stacaravanpark
Deventer

zoals de Apenheul en Museum MORE.

Gemengd vakantiepark

Hotel

H

Greenkey Certificaat

Apeldoorn

De verschillende toeristen verblijven op
campings, vakantieparken en hotels in de
regio. Ook deze ondernemers zijn bezig

STEEDS IN BEWEGING

Natuurkampeerterrein

Voorst

met verduurzamen. Een aantal daarvan

Lochem

heeft een Greenkey Certificaat, een
internationaal keurmerk voor duurzame
Daarnaast is eind 2021 een Fieldlab
Vitale Vakantieparken gestart om de
energietransitie handen en voeten te
geven in de recreatiebranche.

Brummen
Bronnen:

De Hoge
Veluwe

•

NRIT/Nijdam (2021)

Veluwezoom
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Nationale Database Verblijfsrecreatie,
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•

Greenkey

•

Fietsplatform

•

Wandelnet

•

Vrienden van de voetveren
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Zutphen

recreatie en vrije tijdondernemers.

11 TOERISME
11.1 Aantal banen in horeca, recreatie en toerisme per gemeente

11.3 Nationale parken, 2018

11.4 Hanzesteden

Bron: PWE Gelderland

Bron: LNV, CLO

Bron: MUST

11.2 Werkgelegenheid in toerisme en recreatie

11.5 Heatmap fietsen

EEN GOEDE BASIS

NATUUR EN CULTUUR ALS
MAGNEET VOOR TOERISME
12 000

10 000

8 000
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6 000

4 000

2 000

Apeldoorn

Brummen

Deventer

Epe
2018

Heerde
2019

Lochem

Voorst

Zutphen

2020

elkaar en toont op die manier waar wereld wordt gefietst. Aan de
kleur van de weg kun je zien waar het meeste gefietst wordt.

10%
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Strava legt met een heatmap de ritten van gebruikers als het ware over

9%
8%
7%
SAMEN STERK VOOR DE TOEKOMST

Apeldoorn
Brummen

6%

Deventer
Epe
Heerde

5%

Lochem
Voorst

4%

Zutphen

2013

2014

2015

2016

2017

Bron: PWE Gelderland

2018

2019

2020

Bron: Strava
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Natuurkampeerterrein De Haverkamp in Voorst heeft het Greenkey Certificaat. Bedrijven met dit certificaat doen er alles aan om het
milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zo gebruikt De Haverkamp onder andere duurzame energie,
slimme verlichting, waterbesparende kranen en douches en wordt afval gescheiden. (Natuurkampeerterrein De Haverkamp)

De 22 Nederlandse Hanzesteden, waaronder Zutphen en Deventer, zijn belangrijke toeristische trekkers en zij werken nog steeds nauw samen op het
gebied van marketing en communicatie. Op de foto het prachtige uitzicht vanaf de Wijnhuistoren in Zutphen. (InZutphen)
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Het kunstwerk van Marianne Lammersen bij Brummen was onderdeel van de IJsselbiënnale 2021. Deze tweejaarlijkse internationale
kunstroute vindt plaats langs de oevers en in de uiterwaarden van de IJssel. Tijdens de biënnale worden naast de buitententoonstelling
tal van activiteiten georganiseerd, zoals wandelingen, lezingen, workshops en theater. (Overijssel)

In de Middeleeuwen had Veessen al een veerdienst naar de overzijde van de IJssel en deze veer vaart ‘s zomers nog steeds. Het huidige veer is een
voormalige Belgische garnalenkotter. (Heerde, Henri van der Beek)
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VAKANTIEPARKEN

TOEKOMSTBESTENDIG VANUIT HET
DUURZAAMHEIDSPERSPECTIEF
Inleiding

Stroom

De vrijetijdseconomie, met onder andere

In het onderzoek is eerst gevraagd

in de Cleantech Regio. Het zorgt voor veel

wordt op de parken. De deelnemers

de vakantieparken, is een belangrijke sector

naar het soort stroom dat gebruikt

werkgelegenheid en bedrijvigheid in de regio.

konden kiezen uit groene stroom (ingekocht),

aantal opgaven, zoals de veranderende behoefte

stroom. Uit het onderzoek is gebleken dat op veel

Tegelijkertijd staan de vakantieparken ook voor een
van de consument, permanante bewoning en

verduurzamig. Om aan de slag te gaan met de

verduurzaming van vakantieparken is het allereerst
belangrijk om te weten hoe de sector er nu
voorstaat.

Nienke Herman, student aan Hogeschool

Saxion, heeft vakantieparken uit heel Nederland

uitgebreid ondervraagd over hun energieverbruik
en de duurzame maatregelen die zij treffen.
Daarnaast heeft zij van ruim 150 parken de

verbruiksgegevens gekoppeld aan het aantal

accommodaties, standplaatsen en gastnachten

op de parken. Het onderzoek geeft inzicht in de

innovatiemogelijkheden, quick wins en uitdagingen
voor vakantieparken om mee te gaan in de

grijze stroom (niet duurzaam) of zelf opgewekte
parken gebruik gemaakt wordt van verschillende

soorten stroom. Een veel voorkomende combinatie
is het gebruik van zelf opgewekte stroom

gecombineerd met ingekochte groene of grijze
stroom. Een aanname is dat deze combinaties

In het onderzoek hebben de deelnemers het

Gas

Hieruit blijkt dat het verbruik op de parken

aangegeven welk soorten gas

stroomverbruik van het vakantiepark ingevoerd.

Daarnaast hebben de deelnemers

gemiddeld hoger is dan bij een huishouden.

(aardgas of groen gas) zij gebruiken

Mogelijke verklaringen hiervoor zijn 1) de extra

en wat daarvan de verbruiksgegevens zijn. Uit de

snackbars of 2) bezoekers gaan minder zuinig om

Een klein deel van de vakantieparken gebruikt

faciliteiten, zoals indoor speeltuinen, cafes en

met stroom omdat hier geen aparte kosten voor
gerekend worden.

Daarnaast zijn de verbruiksgegevens vergeleken
met de verbruiksgegevens van een hotel.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat op een

vakantiepark het gemiddelde stroomverbruik per
gastnacht lager is.

analyse blijkt dat bijna 60% nog aardgas gebruikt.
zowel aardgas als groen gas en 20% maakt geen
gebruik meer van gas. Het laatste resultaat kan

niet met volledige zekerheid vastgesteld worden.

In het onderzoek is slechts gevraagd naar aardgas
en groen gas. In de praktijk is gebleken dat op

vakantieparken naast aardgas ook gebruik gemaakt
wordt van andere soorten gassen.

nodig zijn, omdat de hoeveelheid zelfopgewekte

stroom niet voldoende is om het gehele park van

stroom te voorzien. Daarnaast is uit het onderzoek
gebleken dat van alle deelnemers 8% volledig
zelfvoorzienend is in hun stroom.

Om in 2050 aan de doelstelling te voldoen, zullen
de parken die op dit moment nog gebruik maken

van grijze stroom binnen 30 jaar over moeten gaan
op groene stroom of zelfopgewekte stroom.
Soorten stroomgebruik

duurzame ambities van de overheid.

31%

59%

31%

grijze stroom

groene stroom

zelf opgewekt

De onafhankelijke beroepsvereniging Facility Management Nederland reikt jaarlijks de FMN Student Awards uit voor
de meest impactvolle scripties. Nienke Herman is met haar scriptie een van de drie finalisten in de Bachelor categorie.

Vakantiepark RCN De Jagerstee heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en daarom heeft het park een gouden Green Key certificaat. Van zuinig
omgaan met energie tot milieuvriendelijk schoonmaken en biologische voeding. In het nieuwe sanitaire gebouw wordt het douchewater verwarmd door
twee warmtepompen, zeven zonnecollectoren en warmteterugwinning uit douchewater. (RCN De Jagerstee)

Afval

Soorten gasgebruik

Op het gebied van afval scheiden
liggen nog veel kansen voor de

57%
aardgas

23%

20%

groen gas

gasvrij

10%
combi

Ten aanzien van het aardgasgebruik zullen nog

grote stappen gezet moeten worden. Zoals eerder
benoemd, heeft Nederland het doel om in 2050
CO2 neutraal te zijn. Dit betekent onder andere
dat alle gebouwen en woningen dan aardgasvrij

moeten zijn. Uit het onderzoek blijkt dat 57% van
de deelnemers de komende 30 jaar moet gaan

ondernemers. Het scheiden van

afval is getoetst vanuit de gast en vanuit de

organisatie. Er is gevraagd welke soorten afval

de gast scheidt en welke er vanuit de organisatie

worden gescheiden. In het onderzoek hebben de

deelnemers aangeven of gasten plastic, papier, glas
en GFT scheiden.

In het onderzoek hebben de deelnemers het
gasverbruik op het vakantiepark ingevoerd.

Ook nu kan weer geconcludeerd worden dat het
gasverbruik op de parken gemiddeld hoger ligt

dan bij een huishouden. Hiervoor gelden dezelfde
mogelijke verklaringen als bij het stroomverbruik.

heeft een kleine impact op de piek. Een andere

restafval vergeleken met de totale hoeveelheid

van deze 48% heeft de Green Key behaald. Dit

mogelijke verklaring is dat combinatieparken vaak
familiebedrijven zijn die duurzaamheid belangrijk

97%

98%

55%

plastic

papier

glas

GFT

Het valt op dat bij minder dan de helft van de

deelnemers gasten plastic scheiden. Uit de analyse
blijkt verder dat bij 32% van de deelnemers de

eigenaarschap, waardoor de eigenaar van het park

leveren aan een circulaire economie. Wanneer

op huisjesterreinen veelal sprake is van gedeeld

weinig tot geen invloed heeft op de mate van afval
scheiden binnen de vakantiewoning.

Ook hier valt op dat plastic en daarnaast textiel
lager scoren dan de overige afvalsoorten. Uit

gesprekken met ondernemers komt naar voren

dat zij vaak afhankelijk zijn van afvalinzamelaars,
waardoor goed scheiden lastig is.

onderzoeken of er verschillen aanwezig zijn. Een
opvallend resultaat is dat 48% van de gasten van
combinatieparken alle soorten afval scheidt. Dit

plastic

papier

99%
glas

72%
GFT

is het noodzakelijk dat er stappen gezet gaan

onderzoeken uitgevoerd. Uit de Integrale Circulaire
Economie Rapportage (2021, Planbureau voor de

Leefomgeving) is gebleken dat in de afgelopen 10

jaar de hoeveelheid grondstoffen niet of nauwelijks
is veranderd. De hoeveelheid restafval, met

name huishoudelijk restafval, is momenteel bijna
het dubbele van de voor 2020 en 2022 gestelde
niveaus. Zoals het op dit moment gaat, gaan de
gehaald worden.

analyse is onderscheid gemaakt tussen campings,
89%

gekeken wordt naar de ambities van de overheid,

doelstellingen voor een circulaire economie niet

Mate van afvalscheiding organisatie

56%

nog veel werk te verzetten is om een bijdrage te

worden. Er zijn op initiatief van de overheid diverse

gasten alle vier soorten afval scheiden. Binnen de
huisjesterreinen en combinatieparken om te

afval, kan de afvalscheiding verbeterd worden.

Al met al blijkt dat op het gebied van afval scheiden

blijkt dat 14% alle genoemde afvalsoorten scheidt.
45%

Wanneer men op de hoogte is van de hoeveelheid

vinden. De laatste mogelijke verklaring is dat

afvalscheiding vanuit de organisatie. Uit de analyse

groen gas. Daarnaast komt naar voren dat 23%
die parken is dit een positief gegeven.

geven. Hier ligt een kans voor deze ondernemers.

Daarnaast is gekeken naar de mate van

Mate van afvalscheiding gasten

investeren in aardgasvrij of moet overgaan op

momenteel al gebruik maakt van groen gas. Voor

Green Key gecertificeerde parken. Een derde deel

26%
textiel

72%

78%

elektr.
apparaten

grofvuil

Materiaalgebruik
Door het opraken van en de

groeiende behoefte aan grondstoffen
is het van belang dat grondstoffen

is een piek vergeleken met het gemiddelde van

Naast de soorten afval die de parken scheiden is

worden hergebruikt of worden gerecycled.

campings (31%) en de huisjesterreinen (6%). Om de

restafval afkomstig is van het vakantiepark. Niet alle

Bij hergebruik wordt het product of materiaal in

alle deelnemers (32%) en de resultaten van de

piek te verklaren is gekeken naar de hoeveelheid

gevraagd naar de afvalproductie, dus hoeveel kilo
deelnemers (23%) konden hier een antwoord op

Tussen hergebruiken en recyclen zit een verschil.
dezelfde staat opnieuw gebruikt voor al dan niet

hetzelfde doel. Bij recyclen wordt de afvalstof of

Gezien de ambities van de overheid zijn de

Innoverde

een nieuw product. In het onderzoek is gevraagd

verbetering. Ongeveer de helft van de parken heeft

Saxion speelt in op ondernemerschap in de regio

het materiaal van het product opnieuw gevormd tot
of de deelnemers gebruik maken van recyclebaar
of herbruikbaar materiaal bij de renovatie en/of

nieuwbouw van een accommodatie of voorziening
op het park.

Van alle deelnemers heeft 51% aangegeven dat
zij gebruik maken van recyclebaar materiaal

bij de nieuwbouw van accommodaties en/of

voorzieningen op het vakantiepark. Bij renovatie
is dat 54%. Daarnaast hebben de deelnemers

aangegeven hoeveel procent van het materiaal
recyclebaar is. Het gemiddelde percentage bij

zowel nieuwbouw als renovatie is 40%. De variatie
binnen de antwoorden ligt tussen 5% en 100%.

Voor herbruikbaar materiaal zijn dezelfde vragen
gesteld. Uit het onderzoek blijkt dat 54% van de

deelnemers bij nieuwbouw van accommodaties

of voorzieningen gebruik maakt van herbruikbaar
materiaal. Bij renovatie maakt 50% gebruik van
herbruikbaar materiaal. Bovendien is uit het

onderzoek gebleken dat gemiddeld 40% van het
materiaal herbruikbaar is, met ook nu weer een
grote variatie tussen 5% en de 100%.

resultaten positief, maar is er ook ruimte voor

Het Lectoraat Regio-ontwikkeling van Hogeschool

aangegeven dat zij gebruik maken van recyclebaar

en helpt bedrijven slim gebruik te maken van

en herbruikbaar materiaal. Wat een bijzondere
uitkomst is, is dat de percentages van de

hoeveelheid recyclebaar en herbruikbaar materiaal
zo sterk varieren. Dit betekent dat sommige

ondernemers kansen zien om mee te gaan in de
circulaire ambities van de overheid en hier dus

ook al mee begonnen zijn. Uit deskresearch blijkt
dat de huidige wetgeving een belemmering is

voor het gebruik van secundaire materialen. Toch
weten sommige ondernemers uitsluitend gebruik
te maken van secundair materiaal. Hierin kunnen

bijvoorbeeld regionaal bepaalde vestigingsfactoren.
Er wordt samengewerkt met bedrijven uit de
regio en de wederzijdse expertise helpt om

(technologische) innovatie, concurrentiekracht en
duurzaamheid te realiseren. Het onderzoek van

Nienke Herman is onderdeel van de onderzoekslijn
‘hospatility sector als motor’.

Een ander project uit deze onderzoekslijn is

Innoverde (een samentrekking van de woorden
innovatie en verde (Spaans voor groen)), het

project in een notendop. Op dit platform kunnen
ondernemers alle informatie op het gebied van
circulair ondernemen, duurzame energie en

relevante wet- en regelgeving vinden, zo is de
bedoeling. Studenten van Hogeschool Saxion

werken vanuit meerdere disciplines al enkele jaren
aan een protoype dat voorziet in een duidelijke

behoefte van de recreatieondernemers. Tevens

wordt bij de ontwikkeling van het platform duidelijk
de samenwerking gezocht met de overheid en
brancheorganisaties.

ondernemers elkaar ondersteunen.

Tot slot is ingegaan op losmaakbaarheid. Dit is

cruciaal voor het hergebruiken van materialen.

Bij het demonteren van bouwmaterialen blijven
veel materialen over die niet geschikt zijn voor

hergebruik, omdat ze niet meer te scheiden zijn
door met name chemische verbindingen. Door
de schaarste aan grondstoffen is het belangrijk

om producten weer terug te brengen in de keten,

hier speelt losmaakbaarheid een grote rol (Broek,
2019). Uit het onderzoek is gebleken dat de helft

van de ondernemers bij de bouw en/of renovatie
van gebouwen en voorzieningen rekening houdt
met de losmaakbaarheid van materialen.

Een prototype van het platform Innoverde. Studenten van Saxion werken al meerdere jaren aan dit digitale platform, waar ondernemers informatie
kunnen vinden over allerlei duurzaamheidsvraagstukken; van energietransitie tot best practices op het gebied van circulair bouwen en van geschikte
leveranciers tot scenario’s waarbij de diverse terugverdientijden worden weergegeven.

VITAMINE G
EEN GOEDE BASIS

12 GEZONDHEID

Ervaren gezondheid weerspiegelt het

Legenda

HEERDE

oordeel over de eigen gezondheid.
Hierbij spelen verschillende aspecten een

Welbevinden

rol, zoals de aanwezigheid van ziekten,

% dat gezondheid als (zeer) goed

(gezonde) leefstijl en psychosociale

ervaart vanaf 19 jaar
65 - 70%

factoren. De Cleantech Regio scoort hier

NAAR DE HAND VAN DE MENS

70 - 75%

hoog op, minstens 75% van de inwoners

75 - 78%

ervaart zijn of haar gezondheid als goed of

78 - 82%

zeer goed. De omgeving draagt hier ook

82% - 88%

aan bij met natuur in je achtertuin, een

DEVENTER

EPE

groot buitengebied met een uitgebreid

Zorg dragen
Ziekenhuis

H

wandel- en fietsnetwerk en volop

Polikliniek

ruimte om een sport te beoefenen (rijk

Huisartsenpraktijk

verenigingsleven).

Verzorgingstehuis

landelijk gemiddelde de regio veel punten
haalt op een aantal deelindicatoren die
de bewegingskwaliteit meten, zoals de

Bos

VOORST

Fiets- en wandelroutes
Sportvereniging

APELDOORN

Sport beoefend op locatie

aanwezigheid van buitengebied, routes en

LOCHEM

sport- en speelplekken.

STEEDS IN BEWEGING

Actief zijn

Daarnaast zie je dat ten opzichte van het

Deelindicatoren
beweegvriendelijkheid (0 - 5)
Sport- en speelplekken

van energietransitie en circulaire economie

Buitengebied

natuurlijk bij aan de kwaliteit van leven en

BRUMMEN

ZUTPHEN

Routes

een gezonde economie, ofwel onze ‘brede

2,2 2,2

2,4

t.o.v. gemiddelde NL

welvaart’.
Bronnen:
•

Gezondheidsmonitor Volwassen en
Ouderen GGD’en, CBS, RIVM (2020)
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•

Stichting Landelijk Fietsplatform

•

nocnsf.nl (2018)

•

Mulier Instituut

•

BIRO / LISA (2019)
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Tot slot dragen de ambities op het gebied

VITAMINE G

Resultaten Gezondheidsmonitor
Jongvolwassenen

GEZONDHEID

EEN GOEDE BASIS

12

2019

Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

12.1 Fietsgebruik, 2015 - 2017

12.2 Sportbondleden, 2020

Percentage per gemeente, bij afstand van <7,5 km

Percentage per gemeente, personen met een of meer lidmaatschappen

12.3 Mantelzorgers, 2020

12.4 Voldoen aan beweegrichtlijnen, 2020

Percentage per gemeente, 18 jaar en ouder

Percentage per gemeente, 18 jaar en ouder

9 - 13%
13 -- 16%
16 - 19%
19 - 24%

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen, GGD’en, CBS, RIVM

van de 16-17-jarigen heeft
schulden van 500 euro of meer

11%

van de 18-25-jarigen heeft
schulden van 500 euro of meer

56%

31%

77%

49% 78%

voelt zich (zeer) vaak
gestrest

heeft een verhoogd
risico op psychische
problemen

ervaart zijn/haar
gezondheid als
(zeer) goed

heeft last van het
gehoor na het
luisteren van muziek

Meestal vanwege...

gebruikt niet altijd
oordoppen op een
plek met harde muziek

school of huiswerk
alles wat ze moeten
doen
eigen problemen

26%

eet dagelijks
fruit

42%

eet dagelijks
groente

Wa te r dri nke n

79%

drinkt dagelijks
water

B ewe ge n e n s porte n

17%
76%

van de 16-17-jarigen
beweegt dagelijks
1 uur (Beweegnorm)

van de 18-25-jarigen
beweegt minimaal 5 dagen per
week een halfuur (Beweegnorm)

11% 20%

36%

22%

van de 16-17-jarigen
drinkt niet

van de 16-17-jarigen is
een zware drinker

24%

28%

van de 18-25-jarigen
drinkt maximaal 1
glas per dag

van de 18-25-jarigen is
een zware drinker

van de 16-17jarigen rookt
dagelijks
Zware drinker: het
drinken van wekelijks
minstens 4 (vrouwen) of 6
(mannen) glazen alcohol
op één dag

gebruikt
hasj/wiet

22% 12%
van de 18-25jarigen rookt
dagelijks

gebruikt andere
middelen (bijv. lachgas
of XTC)

Bron: Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2019, GGD Noord- en Oost-Gelderland

Heeft seksuele
gemeenschap gehad

35%

gebruikte bij de laatste keer
een condoom
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4%

17%
heeft in de afgelopen
6 maanden een
naaktfoto/seksfilmpje

S EK S U E L E

Atlas Cleantech Regio 100

1%

heeft in de afgelopen
12 maanden mantelzorg
gegeven

SAMEN STERK VOOR DE TOEKOMST

GE NOT MID DE L E N

GGD-regio’s

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen, GGD’en, CBS, RIVM

heeft een
(bij)baan

Fru i t en g roe n te

36 - 44%
44 - 48%
48 - 52%
52 - 58%
58 - 70%
Geen gegevens

GGD regio’s

80%

25%

STEEDS IN BEWEGING

Bron: NOC*NSF

volgt een
opleiding

S c h u l de n

VOE D ING EN B EW EGI N G

Bron: CBS, OViN

76%

Ma n te l zorg

NAAR DE HAND VAN DE MENS

G E ZON DH EID

O pl e idin g e n wer k

AC HT ERGRO ND KEN MER KE N

13,1 - 20%
20 - 24%
24 -- 28%
28 - 33%
33 - 43,5%

≤ 25%
25 - 35%
35 - 40%
40 - 45%
≥ 45%

12.5 Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen, Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe, 2019

De Cleantech Regio is rijk aan mooie wandel- en fietsroutes door een afwisselend en aantrekkelijk landschap
(Heerde, Henri van der Beek)

Een groot buitengebied met natuur in je achtertuin nodigt uit tot bewegen, zoals hier zwemmen in de IJssel bij Deventer. (Deventer Marketing)

Atlas Cleantech Regio 102

Aan wielerbanen heeft het nooit ontbroken in Apeldoorn. De eerste wielerbaan werd in 1914 in gebruik genomen. De wielerbaangeschiedenis
heeft in 2008 een hoogtepunt bereikt met de eerste overdekte wielerbaan in Nederland in het Omnisportcentrum. (Gert Bonestroo)

Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen en buitenpoliklinieken in
Lochem, Epe en Dieren. Er werken ruim 3.500 medewerkers, 300 medisch specialisten en 300 vrijwilligers.
(Medische fotografie Gelre ziekenhuizen)

Atlas Cleantech Regio 103

AFVAL IS GOUD
EEN GOEDE BASIS

13 CIRCULAIRE ECONOMIE

Legenda

Nederlands zet in op een circulaire ecnomie
in 2050 waarin grondstoffen steeds opnieuw
worden gebruikt. In andere woorden: afval is goud.

Textiel

Circulaire economie is één van de topthema’s

Sorteercentrum

van de Cleantech Regio en er zijn grote ambities.

Textielbak

Er wordt o.a. ingezet op het verminderen en
E-novation Hub
Kringloopwinkel

Twee voorbeelden daarvan zijn op de kaart

Milieustraat

weergegeven. De eerste E-novation Hub van
Bereikbare bedrijventerreinen

Nederland is op het Zwitsal terrein in Apeldoorn

Milieucategorie 4

gerealiseerd. Het doel van de hub is om de waarde

NAAR DE HAND VAN DE MENS

Inleverlocaties

verwaarden van huishoudelijk afval.

Milieucategorie 5

en het hergebruik van ingezameld elektronisch

Snelweg

en elektrisch afval (e-waste) met minimaal 10% te

Spoorweg

verhogen. In de E-novation Hub wordt kennis over

Vaarweg
STEEDS IN BEWEGING

en ervaring opgedaan met het testen, repareren
en eventueel certificeren van elektronisch afval.
Ook textiel kan goed hergebruikt worden. Op
dit moment gaat het meeste textiel naar het
buitenland of naar de verbrandingsoven. Om
hergebruik te bevorderen is het belangrijk om
textielbakken in de straat. Daarnaast is het nodig
om te weten welk textiel er binnenkomt en waar

Bronnen:

het naartoe gaat. Dit gebeurt onder andere in het

•

CBS Buurtmonitor (2019)

•

CirkelWaarde

sorteercentrum ReShare van het Leger des Heils in

•

Circulus

•

Textiel en Ewaste kilo’s, CBS (2019)

Deventer.

•

Biro, Provincie Overijssel (2019)

•

IBIS bedrijventerreinen (2019)

•

Lectoraat Regio-ontwikkeling, Saxion
Hogeschool
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de inzameling te verbeteren, bijvoorbeeld met

500

AFVAL IS GOUD
EEN GOEDE BASIS

Figuur 3.1
Activiteiten circulaire economie per gemeente, 2018
Alle transitieagenda's

13.1 Activiteiten circulaire economie, 2018

pbl.nl

CIRCULAIRE ECONOMIE
pbl.nl

13

13.2 Circulaire initiatieven in de maakindustrie, 2018

Maakindustrie

Aantal activiteiten

AantalAantal
activiteiten
initiatieven
50 of minder

< 50
51 - 250
251 - 500
501 - 1000

< 10

51 – 250

11 - 25
Aantal
initiatieven
251 – 500
26 - 50

10 of minder

501 50
– 1000
- 100

> 100

11 – 25

> 1000

Meer dan 1000

26 – 50
51 – 100

pbl.nl

pbl.nl

Bron: PBL

Bron: PBL

Bron: PBL

1

Ontwerp- en productiefase

Ontwerp- en productiefase
Uitgaande Huidige
van desituatie
geografische spreiding van activiteiten per onderwerp uit de1transitie
Producenten, ontwerpers,
Huidige situatie
agenda’s (zieIngezameld
paragraaf 2.2), blijkt dat deze veelal verspreid over het
land
voorkomen,
met ontwerpers,
kledingbedrijven
Producenten,
3 Afdankfase
Direct
kledingbedrijven
textiel
hergebruik
Ingezameld
Afdankfase
3
Direct
wederom een
accent
in
de
grote
steden.
Alleen
de
activiteiten
uit
de
transitieagenda
Recyclers,
textiel
hergebruik
Verbrand
2 Gebruiksfase
afvalinzamelaars,
Recyclers,
Biomassa & Voedsel tonen
activiteiten in het
Verbrand er zijn relatief meersorteerders
Rest naar een ander patroon:
2 Gebruiksfase
afvalinzamelaars,
Recycling
huishoudelijk
afval
Inkopers, consumenten,
Rest naar
sorteerders
Recycling
(noord)oosten van het
land
(figuur
3.2).
Het
gaat
hier
voornamelijk
om
vergisters
en
huishoudelijk afval
e-commerce-sector
Inkopers,
consumenten,
e-commerce-sector
pelletkachels.

FEIT: Nederland kan jaarlijks 975 kiloton CO2
FEIT: Nederland
kan
jaarlijks3975
kiloton CO2
besparen
wanneer
iedereen
kledingstukken
besparen wanneer
3 kledingstukken
per jaariedereen
minder koopt.
per jaar minder koopt.

EINDDOEL
EINDDOEL
Gezamenlijk de textielketen sluiten
Gezamenlijk
textielketen
sluiten
door dezede
circulair
te maken.
door deze circulair te maken.

Bewust kopen
Bewust
Aanschafkopen
minder nieuwe kleding
Aanschaf
minder
nieuwe kleding
Kleding langer
goedhouden
(reparatie)
Kleding
langer kleding
goedhouden
Tweedehands
kopen(reparatie)
Tweedehands
kleding
kopen en
Meer hergebruik
(tweedehands
Meer
hergebruik (tweedehands en
kledingruil)
kledingruil)
Labelsysteem
Labelsysteem
Op Europees niveau
Op Europees niveau

2035
2030
2035
2030
De ecologische voetafdruk is gehalveerd
50% van het ingezamelde textiel dat niet herbruikbaar is,
50%
van
het ingezamelde textiel dat niet herbruikbaar is,
wordt
gerecycled
wordt gerecycled
Textielproducten bestaan voor 50% uit duurzaam
Textielproducten
bestaan
voor30%
50%gerecycled
uit duurzaam
materiaal, waarvan
minimaal
materiaal, waarvan minimaal 30% gerecycled

De ecologische voetafdruk is gehalveerd

2050
2050
Heel Nederland circulair met
Heel
Nederland
circulair met
een sluitende
textielketen
een sluitende textielketen

In Deventer is momenteel het landelijke sorteercentrum van het Leger des Heils Reshare gevestigd. Al meer dan honderd jaar zamelen zij gebruikte
kleding en textiel in om deze een tweede leven te geven. (Leger des Heils ReShare, fotograaf: Denn=fotografie)

Bron: CirkelWaarde, Circulus

Atlas Cleantech Regio 106

Atlas Cleantech Regio 107

SAMEN STERK VOOR DE TOEKOMST

Alle
kleding
die wordt geproduceerd
bevat
20% recyclaat
bevat 20% recyclaat

3 Hoe ziet de circulaire economie in Nederland eruit? | 31

2 Ambitie - Gebruiksfase
2 Ambitie - Gebruiksfase

Textiel naar inzamelbakken i.p.v. huishoudelijk afval
Textiel
naarsorteren,
inzamelbakken
huishoudelijk afval
Inzamelen,
recycling,i.p.v.
hergebruik
Inzamelen, sorteren, recycling, hergebruik

2025
2025
Alle kleding die wordt geproduceerd

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)
Uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid
(UPV)
Producent eindverantwoordelijk
voor textiel
Producent
eindverantwoordelijk
voorworden
textiel hierdoor
Producenten,
retailers en importeurs
Producenten,
en importeurs
hierdoor
geprikkeld omretailers
kosten van
inzameling,worden
sortering,
recycling
geprikkeld
kosten
vanlevensduur,
inzameling,hergebruik
sortering, en
recycling
te verlagenom
door
langere
te
verlagen
langere levensduur, hergebruik en
recycling
te door
stimuleren
recycling te stimuleren

FEIT: De totale uitstoot van broeikasgassen in de
FEIT: De totaleis uitstoot
vanton
broeikasgassen
de
textielindustrie
1,2 miljard
per jaar. Dit isinmeer
textielindustrie
is 1,2 miljardluchtton per
Dit is meer
dan alle internationale
enjaar.
zeevaart.
dan alle internationale lucht- en zeevaart.

Ingezameld textiel
Ingezameld textiel

3 Ambitie - Afdankfase
3 Ambitie - Afdankfase

1 Ambitie - Ontwerp- en productiefase
1 Ambitie - Ontwerp- en productiefase

STEEDS IN BEWEGING

Circulair
Circulair Textiel
Textiel

gericht op lokale reparatie en recycling (denk aan het inzamelen en verwerken
van kopen jaarlijks gemiddeld
FEIT: Nederlanders
FEIT:
Nederlanders kopen
gemiddeld
20het
kledingstukken
en 6jaarlijks
paar schoenen.
zwerfplastic in de wijk), voedsel produceren en consumeren in de wijk,
uitwisselen
20 kledingstukken en 6 paar schoenen.
van boeken via een Minibieb en het delen van andere producten.

Verwerking textiel

Foenix is een kringloopwinkel opgericht om te werken aan een duurzame en betrokken samenleving. Door de hergebruikte spullen te
verkopen in de kringloopwinkel creërt zij werkplekken voor jongeren. (Cleantech Regio, Rene Mathon Koele)

Bron: PBL

13.3 Textielinzameling

Verwerking
textiel
30 | Circulaire
economie
in kaart
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Meer dan
100

STAPSGEWIJS IN TRANSITIE
EEN GOEDE BASIS

14 ENERGIE

Legenda

De naam van de regio zegt het al: in de
Cleantech Regio wordt hard gewerkt aan
schone technologie. Energietransitie is

Vraag

één van de belangrijkste thema’s en de

Mate van stedelijkheid

ambitie ligt hoog. Om deze ambitie te

Bedrijventerrein

halen, moeten ook bedrijven overstappen

Grootverbruiker gas
NAAR DE HAND VAN DE MENS

naar duurzame energie. Daarbij ligt de
Aanbod

focus vooral op de grote, sterke sectoren

Windenergie

uit de regio: agro & food, papier, chemie
en reststoffenverwerkers. Voor het

Transport

verduurzamen van gebouwen wordt gekozen

Hoofd gasnetwerk

voor een gebiedsgerichte, integrale aanpak.

Regionaal gasnetwerk
Voor openbare distributie
Naar industriele gebruiker

Duurzame energie bestaat op dit moment

Elektriciteitsnetwerk

vooral uit zon- en windenergie. Alternatieven,
STEEDS IN BEWEGING

Initiatieven en kennis

zoals geothermie, waterstofproductie en

Windenergiepark

synthetisch gas, worden onderzocht en

Zonnepark

gestimuleerd.

Waterstof

Dit levert nieuwe Cleantech business en

Warmtetransitie

banen op en vraagt innovatiekracht, (top)

Labs in de regio

talenten en een goede samenwerking tussen

Kennisinstellingen op
gebied van duurzame energie

onderwijs, ondernemers en overheid. Op

SAMEN STERK VOOR DE TOEKOMST

de kaart is te zien dat dit al aan de gang
is. Kennisinstellingen, ingenieursbureaus,
bedrijven en overheid werken samen aan
nieuwe oplossingen. Kleinere initiatieven
kunnen opgeschaald worden. Kennis en
Bronnen:

innovatie kunnen toegepast en geëxporteerd
worden.

•

CBS Buurtmonitor (2019)

•

Gasunie (2015)

•

Initiatieven en kennisinstellingen
verzameld door desk research
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STAPSGEWIJS IN TRANSITIE
EEN GOEDE BASIS

14 ENERGIE

14.1 Energietransitie ontwikkelingen Oost-Nederland

14.4 Aardgasverbruik, 2019
Grootverbruik aardgas (m3)
0 - 60.000
60.000 - 1.500.000
1.500.000 - 3.000.000
3.000.000 - 4.500.000
4.500.000 - 6.500.000
6.500.000 - 17.000.000
17.000.000 - 135.000.000
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Afbeelding 3.1 Groene elektriciteitsambitie RESsen gehele Cleantech Regio (inclusief Deventer)

Bron: Routekaart Waterstof 2020-2030 Cleantech Regio
Bron: Oost-Nederland living-lab voor smart energy hubs, Oost NL, november 2020

< 5 ton/inwoner
5 - 5,99 ton/inwoner
6 - 9,99 ton/inwoner
> 10 ton/inwoner
geen gegevens

14.3 Zonne-energie potentiegebieden (excl Deventer)

STEEDS IN BEWEGING

14.2 C0₂ uitstoot per regio per inwoner, 2019

14.5 Smart energy hubs

kansrijke gebieden

Met de ambitie om tot 2030 0,96 TWh en uiteindelijk totaal 1,71 TWh zonne-energie en tot 2030 0,51 TWh
kansrijke gebieden nabij onderstations
en uiteindelijk 0,79 TWh wind energie op te wekken zien we dat de focus ligt op een flinke uitbreiding van
minder kansrijke
gebieden
groene stroomproductie,
met name
middels zonne-energie. (zie Afbeelding 3.2). Overigens is er in de
Cleantechniet
Regiokansrijke
7,41 TWh aan
duurzame energie nodig om volledig energieneutraal te worden.
gebieden

gerealiseerde en vergunde zonneparken

Afbeelding 3.2 Zonne-energie potentiegebieden Cleantech Regio (exclusief Deventer) [RES Cleantech Regio, 2020]

Grootverbruik aardgas 2019 (m3)
0 - 60.000
60.000 - 1.500.000
1.500.000 - 3.000.000
3.000.000 - 4.500.000
4.500.000 - 6.500.000
6.500.000 - 17.000.000
17.000.000 - 135.000.000
Mogelijke locaties voor opwek duurzame energie
Zonneakkers
Windturbines

Belangrijke transportaders
Autosnelweg
Binnenvaartroute

Bron: Nationale energie atlas

Bron: Routekaart Waterstof 2020-2030 Cleantech Regio
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22 | 51

Bron: Routekaart Waterstof 2020-2030 Cleantech Regio

Witteveen+Bos | 119242/21-001.541 | Definitief
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Ruimte op het elektriciteitsnet
Geen transportcapaciteit beschikbaar
Zeer beperkt transportcapaciteit beschikbaar
Beperkt transportcapaciteit beschikbaar
Transportcapaciteit beschikbaar

De Cleantech Battle is de duurzaamste wedstrijd van Oost-Nederland, waarin studenten MBO, HBO en WO strijden om het meest innovatieve
Cleantech-idee. (Cleantech Regio)

Armhoede is het eerste grootschalige zonnepark van Lochem. Op de voormalige vuilstortplaats wordt nu voor ongeveer 2.500 huishoudens energie
opgewekt. Opgaand groen rondom, bloemrijke graslanden en insectenhotels dragen bij aan de biodiversiteit. Omwonenden kunnen meeprofiteren van
de opbrengsten van het park. (TPSolar)
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De Groene Fabriek is een gebiedsgerichte strategie om de energietransitie van de kanaalzone Lochem vorm te geven. In Lochem zijn bedrijven en
industrie verantwoordelijk voor 80% van het elektriciteitsverbruik en voor 71% van het gasverbruik (2015). Om dit terug te dringen is een collectieve
aanpak voor de langere termijn noodzakelijk. (Lochem)

Kiwa en Alliander hebben in Apeldoorn het Hydrogen Experience Centre ontwikkeld. Dit is een als woonhuis ingerichte demo- en
opleidingslocatie waar vakmensen leren hoe ze de aardgasvoorziening in woonwijken geschikt kunnen maken voor waterstof. In het
demohuis wordt de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving naar de praktijk gebracht. (Kiwa)
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15 VOEDSEL & LANDBOUW

EEN GOEDE BASIS

LOKAAL BOODSCHAPPEN 			
DOEN
Legenda

In de Cleantech Regio is de agro & foodsector
ruimschoots aanwezig, iets meer dan het gemiddelde

Landbouwgrond

in Nederland. Dat is gezien de geografische ligging

Grasland

en structuur van de regio ook niet verwonderlijk.

Akkerbouw
Voedergewassen

leveren aan de ambities op het gebied van

NAAR DE HAND VAN DE MENS

Kassen

De agro & food sector kan een grote bijdrage

Korte ketens

energietransitie en circulaire economie. De regio

Winkel

werkt daarom aan een systeemverandering met een

(Boerderijwinkel-landwinkel-pantry)

duurzame landbouw in een hoogwaardig landschap.

Supermarkt met lokale
producten

Dat betekent dat ‘small wins’ worden gestimuleerd.
Dit zijn mooie voorbeelden van natuurinclusieve

Verkoop aan huis
(Oogsttuin-imker-pluktuin-bakker-wijn-

landbouw, korte keten productie, een betere relatie

eieren-melk)

tussen boer en burger en duurzaam agrotoerisme.

Welzijn
STEEDS IN BEWEGING

(Zorgboerderij-educatieboerderij-

Op de kaart kun je zien dat het werkt. Er zijn

koe knuffelen)

veel lokale verkooppunten, zoals landwinkels of

Agrotoerisme

verkoop aan huis. In meerdere supermarkten liggen

(Kinderboerderij-recreatieboerderij-

verse producten van onze grond in de schappen.

camping--vakantieboerderij)

Bovendien is in Wilp de eerste duurzame, kleine,
onbemande buurtwinkel geopend. De Pantry
wordt bevoorraad door agrariërs uit de buurt
SAMEN STERK VOOR DE TOEKOMST

die producten willen afzetten naar de lokale
consument. Daarnaast zien we boerenbedrijven met
recreatieve en welzijnsfuncties. Dit alles leidt tot een
robuust economisch systeem met een toenemende
productie en consumptie uit de korte keten, nieuwe
verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw

Bronnen:

en agrotoerisme.
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•

BRP gewaspercelen (2020)

•

Desk research naar korte ketens
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15.4 Streekproducten uit de gemeente Voorst

De gemeente Voorst is rijk aan heerlijke en gezonde
streekproducten! Van groenten en fruit tot wijn en kaas, het
is er allemaal. Combineer een prachtige fietsroute door de
rijke landschappen met het kopen van uiteenlopende verse
streekproducten.

15 VOEDSEL & LANDBOUW

15.1 Vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland, 2015

15.2 Vrijkomende agrarische bebouwing Overijssel, 2020

2012 - 2030
lage dichtheid

Met alle verscheidenheid aan streekproducten en landschappen
kun je culinair op reis in je eigen gemeente! Je steunt onze lokale
economie met je directe aankoop van gezonde producten. En het

is ook beter voor ons landschap en het milieu.
Het aanbod zal je verrassen: zuivelproducten op het boerenland,
kersen in de uiterwaarden van de IJssel, brood van de dorpse
molen en de wijngaarden in het weidse landschap. Zo proef, ruik
en beleef je de natuur van dichtbij.

EEN GOEDE BASIS

Koop je producten lokaal

beter voor onze economie, het landschap, milieu en je gezondheid

Meer informatie
www.bezoekvoorst.nl/streekproducten

2018 - 2030
lage dichtheid

Bron: WUR
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hoge dichtheid

hoge dichtheid

Bron: WUR, bewerking provincie Overijssel

STEEDS IN BEWEGING

15.3 Aandeel topsector Agro & Food in totaal aantal banen

20%

15%

10%
SAMEN STERK VOOR DE TOEKOMST

5%

0
Apeldoorn

Brummen

Deventer

Epe

Heerde

Bron: Cleantech Regio Monitor, LISA

Lochem

Voorst

Zutphen

Nederland

Bron: Gemeente Voorst
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In de Cleantech Regio is de agro & foodsector ruimschoots aanwezig, iets meer dan het landelijke gemiddelde. (Heerde,
Henri van der Beek)

De Ulebelt wil de bewoners van de gemeente Deventer stimuleren om een eigen bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving.
Daarnaast wil zij met een educatief milieucentrum en een kinderboerderij mensen en kinderen in nauw contact brengen met de natuur en de
dierenwereld. (Overijssel)
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In Wilp is de eerste duurzame kleine onbemande buurtwinkel van Nederland geplaatst. De Pantry werkt met een app waardoor consumenten kunnen
zien welke producten aanwezig zijn in de Pantry. Boeren kunnen via de app zien hoeveel en welke producten nog voorradig zijn of aangevuld moeten
worden. Het concept is zeer geschikt voor kleine kernen waar voorzieningen zoals de buurtwinkel verdwenen zijn. (Pantry)
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