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Jong ondernemers zijn 
Toekomst-Makers
Maandag 12 november 
is Pim Duterloo (21) de 
Toekomst-Maker in de reeks 
lunchlezingen in de Deventer 
Schouwburg. Pim won in 
2017 tijdens het Cleantech 
Tomorrow Event de Battle. 
Vervolgens ontving hij 
een bijdrage van het Rabo 
Impactfonds en sinds juli dit 
jaar is hij afgestudeerd en 
- samen met Pieter Luinstra 
(24) - fulltime met zijn bedrijf 
Airsave bezig. In deze reeks 
lunchlezingen deelt elke 
week een jonge denker, doe-
ner of maker onder de 30 jaar 
uit Oost-Nederland zijn of 
haar bijdrage aan een duur-
zame toekomst.

Energiebesparing
Pim en Pieter willen onder-
nemingen helpen om ener-
gie te besparen. Door pers-
luchtlekkages op te sporen en 
te verhelpen is dit mogelijk. 
Daarnaast bieden ze preven-
tief onderhoud, procesopti-
malisatie en consulten, waar-
mee zij het totaalplaatje wil-
len verzorgen aan bedrij-
ven binnen onder andere 
de papier-, karton-, chemie- 
en verpakkingsindustrie. De 
heren merken een toenemen-
de vraag naar hun product. 
“De technische dienst moet 
aan veel eisen voldoen”, legt 
Pim uit. “Zij hebben part-
ners nodig, zoals wij, die 
hen ontzorgen. De techniek 
die wij met Airsave toepas-
sen om persluchtlekkages op 
te sporen is direct inzetbaar. 
Daarnaast hebben wij inzich-
telijk gemaakt wat de kosten 
zijn en hoeveel er te bespa-
ren valt op zowel financieel 
gebied als in CO2-reductie. 
Bedrijven kunnen in één oog-
opslag zien dat ze de investe-
ring veelal in een jaar terug-
verdienen.” 

CO2-reductie
Airsave kan misschien het 
probleem van de grote hoe-
veelheid CO2-uitstoot niet 
oplossen, maar wel een sig-
nificante bijdrage leve-
ren. Pieter: “En daar heb-
ben we de hulp van bedrij-
ven bij nodig. Leveranciers als 
Duursma Apeldoorn en ster-
ke merken zoals Festo, teza-
men met de naamsbekend-
heid vanuit het winnen van 
de Cleantech Battle, zijn al 
instrumenteel geweest in het 
benaderen van bedrijven.” 

Duurzaamheid
Pim vindt duurzaamheid ont-
zettend belangrijk, maar er 
moet wel een hoop gebeuren 
op dit vlak. “Ik heb het idee 
dat het vooral tegen wordt 
gehouden door de techniek.” 
Pieter vindt het begrip duur-
zaamheid onzin. “En daar 
bedoel ik mee dat het een 
containerbegrip is geworden. 

Begrijp mij niet verkeerd, het 
concept is heel belangrijk. 
Maar het begrip wordt te pas 
en te onpas gebruikt door 
bedrijven zonder concreet 
plan. Dat maakt duurzaam-
heid een leeg begrip en ver-
liest zijn waarde in de percep-
tie van de klant. Wij commu-
niceren wel in duurzaamheid, 
maar geven concreet aan hoe 
men duurzamer wordt door 
onze diensten.”

Toekomst-Makers: 
elke maandagmiddag in 
de Deventer Schouwburg
Toekomst-Makers vindt tot 
en met 3 december iedere 
maandagmiddag van 12.00 
tot 13.00 uur plaats in de 
Deventer Schouwburg. Kom 
luisteren en meepraten onder 
het genot van een biologi-
sche lunch (tegen een klei-
ne prijs). Toegang is gratis, 
aanmelding kan via www.
deventerschouwburg.nl. Na 
afloop is er vanaf 17.00 uur een 
podcast te beluisteren waar-
in de Toekomst-Maker wordt 
geïnterviewd. Bekijk www.
toekomst-makers.nl voor de 
diverse platforms waarop u 
deze kunt beluisteren.

Samen naar een schone toekomst. Daar koersen wij op in de 
Cleantech Regio. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, 
Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen werken met ondernemers, 
onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale en duur-
zame economie en samenleving. Economie en ecologie gaan hand 
in hand. Lees meer over de ambities, projecten, succesverhalen,
evenementen en cleantech nieuws uit de regio: www.cleantechregio.nl.
Meld je aan voor de nieuwsbrief en volg ons via: 

 Facebook @cleantechregion

 Twitter @cleantechregio 

 Linkedin @Cleantech Regio 

Voor meer informatie kun je ook 
mailen naar: info@cleantechregio.nl

Waterstof verwarmt binnenkort poppodium Apeldoorn
De knoop is doorgehakt. 
In 2019 gaat het Huis voor 
de Schoone Kunsten in 
Apeldoorn, waar onder ande-
re poppodium Gigant huis-
vest, gedeeltelijk over op 
waterstof. Daarmee komt de 
realisatie van de Cleantech 
Regio-doelstellingen weer 
een stap dichterbij. 

Gemeente Apeldoorn had het 
voornemen om de warmteop-
wekking voor de locatie Huis 
voor de Schoone Kunsten 
te vervangen. Met steun 
van de Cleantech Regio gaf 
gemeente Apeldoorn advies-
bureau Dijkoraad opdracht 
om een haalbaarheidsonder-
zoek te doen voor een alter-
natief warmteopwekking-
systeem voor het poppodi-
um. Momenteel geschiedt 

de warmteopwekking voor 
deze locatie door middel 
van een viertal gaswandke-
tels. De ketels zijn nieuw en 
afgelopen jaar geplaatst. Dit 
systeem blijft gehandhaafd. 
“Het was de kunst om bin-
nen het huidige afgiftesy-
steem met een nieuw con-
cept te komen dat ingericht is 
op hoge-temperatuurverwar-
ming”, licht directeur Jurgen 
Wissink van ingenieursbu-
reau Dijkoraad toe. 

Bestaande ketels ombouwen
We hebben gekozen voor 
een scenario waarin twee 
bestaande ketels omgebouwd 
worden tot waterstofketels. 
Deze zullen in combinatie met 
de bestaande wandgaske-
tel met een totaal vermogen 
van 400 kW voor de totale 

warmteopwekking zorgen in 
het poppodium.  

Het goede voorbeeld
Wat meespeelde in de beslis-
sing was de snelle terugver-
dientijd. In maar liefst 5,6 jaar is 
de investering terugverdiend. 
“Dat is heel erg mooi, maar 
nog mooier is dat we de CO2-
uitstoot op jaarbasis met maar 
liefst 14.000 kg terugdrin-
gen.” Aan het woord is Jorn
Huiskamp, adviseur verduur-
zaming vastgoed van de ge-
meente Apeldoorn. “Willen 
we onze ambities halen: 50% 
minder energieverbruik in 2021
(de gemeente zit nu op 22%), 
25% CO2-reductie in 2023 en 
volledig van het aardgas af in 
2030, dan moeten we aan de 
bak. Als gemeente moet je het 
goede voorbeeld geven.”

Waterstofketels 
Maar hoe werkt dat nu: water-
stofketels? Wissink legt uit: 
“Een warmtesysteem bestaat 
uit een waterstofcel en een 
waterstofketel. De water-
stofcel splitst water (H2O) in 
waterstof (H2) en zuurstof 
(O2). Waterstof is hartstik-
ke brandbaar, maar het heeft 
een andere dichtheid als aard-
gas. Voor een goede ver-
branding in de bestaande en 

gemodificeerde ketels wordt 
waterstof daarom gemengd 
met aardgas en in de water-
stofketel verbrand.” 

Nog niet volledig groen dus, 
maar gemengd met aardgas 
zal de CO2-uitstoot van een 
warmteopwekking aanzienlijk 
minder zijn. Het is een kwes-
tie van tijd; de waterstofketel 
is volop in ontwikkeling, het 
doel is uiteindelijk volledige 

verbranding middels water-
stof. Maar daarin zit op lange 
termijn niet de winst. “Het 
revolutionaire van waterstof-
splitsing is dat het meer ener-
gie oplevert dan het kost en 
dit principe schept veel moge-
lijkheden voor de toekomst.”

Themamiddag waterstof
Ben je nieuwsgierig naar de 
mogelijkheden en toepassin-
gen rondom waterstof? Kom 
dan op 28 november naar 
de ‘4pm’ bijeenkomst in het 
Cleantech Center in Zutphen. 
Ad van Wijk (professor Future 
Energy Systems TU Delft) en 
Jurgen Wissink gaan dan in 
op de mogelijkheden van 
waterstof en bespreken ook 
deze casus. Kijk op de kalen-
der van www.cleantechregio.
nl voor meer informatie. 

De opgaven zijn ambitieus, 
de portefeuilles verdeeld en 
de motivatie top. Het nieuwe 
dagelijks bestuur van de regio 
Stedendriehoek is er klaar 
voor, vertelt de Apeldoornse 
regiovoorzitter Jeroen Joon.

Sinds medio oktober is dui-
delijk met welk team Joon 
en vicevoorzitter Annelies 
de Jonge uit Zutphen aan 
de slag gaan. Het dagelijks 
bestuur bestaat verder uit: 
Eef van Ooijen (Brummen), 
Frits Rorink (Deventer), Erik 
Visser (Epe), Fred de Graaf 
(Heerde), Sebastiaan van ’t 
Erve (Lochem) en Jos Penninx 
(Voorst).

Focus aanbrengen
“We sturen als dage-
lijks bestuur op resultaat en 
brengen focus aan”, ver-
telt voorzitter Joon. “We kij-
ken dus steeds scherp naar 
wat gemeenten zelf kunnen 
oppakken en wat we juist 
beter samen kunnen doen.”
Neem de Cleantech A1-zone 
of het textielsorteercentrum 
ReShare, dat sinds afgelopen 
zomer ingezamelde kleding 
circulair verwerkt. “Logisch 
dat we daar samen voor 
gaan voor maximale impact”, 
vindt Joon. “Gaat het om de 

verbetering van een weg of 
het vitaal houden van bin-
nensteden en dorpen, dan 
zijn lokale overheden wat mij 
betreft meer zelfstandig aan 
zet. Al delen we onze kennis 
en ervaringen natuurlijk wel 
met elkaar.”

Echte believer
Joon is als voorzitter het 
gezicht van de regio 
Stedendriehoek en heeft zelf 
lobby en communicatie in 
portefeuille. Het kost hem 
geen enkele moeite om de 
‘cleantech boodschap’ uit te 
dragen. “Ik ben een believer. 
Ik voel die urgentie om écht 
werk te maken van die ener-
gieneutrale en circulaire regio 
en ik zal aandacht blijven vra-
gen voor de noodzaak om nu 
te gaan dóen.”
Die oproep gaat wat de voor-
zitter betreft niet alleen naar 
Brussel of Den Haag. Ook 
hoopt Joon bijvoorbeeld 
meer Overijsselse gemeen-
ten te enthousiasmeren om 
inhoudelijk mee te doen met 
de cleantech thema’s. Ook 
in de Cleantech Regio zelf 
blijft Joon gemeenteraden en 
bestuurders motiveren.
“Onze mix van grotere ste-
den en kleinere kernen is een 
kracht van onze regio en ik 

maak mij er de komende jaren 
sterk voor om iedereen aan-
gehaakt te houden. Gelukkig 
doe ik dat niet alleen: we heb-
ben in het dagelijks bestuur 
zeer betrokken portefeuille-
houders. Daar ben ik erg blij 
mee.”

Grote opgaven
Het dagelijks bestuur zet 
namens de gemeenten de 
schouders onder grote opga-
ven. Neem de regionale ener-
gierealisatie-strategie en het 
regionaal bod als bijdra-
ge aan het Klimaatakkoord. 
Met onder meer regiona-
le programma’s voor circulai-
re economie en werklocaties, 
duurzame bedrijventerreinen 
en een sterk innovatieprofiel 
voor Oost-Nederland, dragen 
de overheden bij aan een cir-
culaire Cleantech Regio.
Ook ondersteunen de samen-
werkende gemeenten een 
sterke arbeidsmarkt, met aan-
dacht voor zowel kwetsba-
re groepen als toptalenten en 
meer instroom van technici. 
Omgevingsbeleid, een nieu-
we woonagenda, voedselbe-
leid, klimaatadaptatie en ster-
ke binnensteden en dorpen: 
dat is allemaal goed voor een 
fijne woon-, werk- en leef-
omgeving. Gemeenten zetten 
ook in op slimme en schone 
mobiliteit, veelal samen met 
ondernemers en hun werk-
nemers.

Samen met ondernemers 
en onderwijs/onderzoek
Veel te doen, zoveel is dui-
delijk. “Wij staan in de 
actiestand!”, verzekert 
Jeroen Joon. “Samen met 
de Strategische Board gaan 
wij als regio onze Agenda 
Cleantech Regio de komende 
jaren echt realiseren.”
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Dagelijks bestuur met 
focus aan de slag




