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Onder luid applaus nam Pim 
Duterloo op 4 april 2017 de 
cheque ter waarde van € 5.000 
in ontvangst. Pim, vierdejaars 
student Allround operationele 
techniek aan Aventus, won 
de Cleantech Battle (vakjury 
én publieksprijs) tijdens het 
Cleantech Tomorrow congres. 
Hij paste een slimme techniek 
toe om persluchtlekkages op 
te sporen en zo tot een enor-
me energie- en kostenbespa-
ring te komen. Nu, een klein 
jaar later runt hij met zijn 
broer het bedrijf Airsave. 

Herinner je je nog  
het moment dat je  
op het podium stond?
“Jazeker. Het was tijdens het 
Cleantech Tomorrow congres 
in Eerbeek. Ik had van te 
voren helemaal geen hoge 
verwachtingen en eerlijk 
gezegd niet eens de inten-
tie om mee te doen. Gelukkig 
werd ik door mijn studiebe-
geleider en Martin Snijder 
van Cleantech Center over-
gehaald om het wel te doen. 
Ik rolde heel soepel door de 
halve finale en stond daar-
na samen met vier andere 

teams op het podium. Daar 
moesten we pitchen voor een 
volle zaal van 800 mensen en 
werden we geïnterviewd door 
Filemon Wesselink. Al gauw 
merkte ik dat het best wel lek-
ker ging.”

En toen won je zowel de jury 
als de publieksprijs. Wat 
stond er in het juryrapport?
“Als grootste voordeel werd 
genoemd dat de techniek die 
ik met Airsave toepaste om 
persluchtlekkages op te spo-
ren direct inzetbaar is. Het 
kan morgen al gebruikt wor-
den. Daarnaast had ik inzich-
telijk gemaakt wat de kosten 
zijn en wat het oplevert. Zo 
kunnen bedrijven in één oog-
opslag zien dat ze de investe-
ring veelal in een jaar terug-
verdienen.”

Wat heb je geleerd  
het afgelopen jaar?
“Als je iets écht wilt, dan kan 
het ook. In de zomervakantie 
had ik alle tijd voor het bedrijf, 
maar in september startte het 
schooljaar weer. Maar dat 
betekende zeker niet dat het 
bedrijf stilviel. De wekker zet 

ik om 06.00 uur, zo kan ik al 
behoorlijk wat mails beant-
woorden en werk verzetten 
vóórdat ik naar school ga. 
Ook de pauzes gebruik ik 
voor mijn werk en als ik uit 
school kom ga ik ook meteen 
weer verder.”

En als we even dromen  
over The Next Level.  
Waar sta je over vijf jaar?
“Dan heb ik vijftig man in 
dienst. De grootste uitdaging 
zal zijn: waar haal ik technisch 
personeel vandaan? Gezien 
de kwaliteit van de opleidin-
gen, denk ik dat ik er niet 
onderuit kom om de mensen 
zelf op te leiden. Maar ook in 
het feit dat steeds minder jon-
geren voor de techniek kiezen 
zie ik een groot probleem. De 
meeste jongens van mijn leef-
tijd gaan voor het snelle geld 
en de vluchtige opleidingen in 
IT en marketing.”

Kom ook naar Cleantech 
Tomorrow 20, 21 en 24 april
Cleantech Tomorrow is 
het jaarlijkse event van de 
Cleantech Regio. 
www.cleantechtomorrow.nl

Vrijdag 23 februari is het 
Gelderse circulaire esta-
fettestokje aangekomen 
op Lochems grondgebied. 
Wethouder Duurzaamheid 
Trix van der Linden ontving 
het uit handen van gede-
puteerde Economie van 
Gelderland Michiel Scheffer 
als waardering voor de brede 
klimaatinspanningen in de 
gemeente Lochem. De wet-
houder gaf het stokje op haar 
beurt door aan Ruud Kimenai, 
directeur van Kimenai instal-
laties bv uit Lochem. Ook hij 
weet er al een bestemming 
voor. 

Het estafettestokje 
Het circulair estafettestok-
je kent zijn oorsprong in 
Nijmegen; de stad die in 2018 
European Green Capital is. 
Een belangrijk thema hierin 
is  circulaire economie, waarin 
het gaat het om (her)gebruik 
van alle materialen in de pro-
ductieketen. Afval voor de 
één wordt zo grondstof voor 
de ander. Deze gedachte 
is ook doorgevoerd in het 
gemeentehuis van Lochem, 
waarin veel gerecyclede 
materialen zijn gebruikt. Ook 
is bij de materiaalkeuze nage-
dacht over hergebruik, als dat 
ooit aan de orde zou zijn. Het 
gebouw is bovendien flexibel 
in te delen. 

Duurzaamheidsagenda
“We hechten veel waarde 
aan onze brede duurzaam-
heidsagenda”, vertelde wet-
houder Van der Linden na 
ontvangst van het estafette-
stokje. “Een circulaire eco-
nomie is de toekomst, want 
grondstoffen worden steeds 
schaarser. Hoe gebruik je 
die opnieuw? Hoe bereiken 
we dat producten zo lang 

mogelijk worden gebruikt? 
Daar maken we werk van, bij-
voorbeeld met ons inkoopbe-
leid zowel voor onze gemeen-
te als in Cleantech Regio-
verband. Het estafettestok-
je is hiervoor een stimulans. 
Mooi om door te geven aan 
een ondernemer die circu-
lair werkt en denkt: Kimenai 
installaties bv uit Lochem”.
  
Belangrijker dan  
een badkamer
Ruud Kimenai is blij met 
deze waardering en vertelt 
met veel passie over het werk 
van zijn nog jonge bedrijf. 
“Als installatiebedrijf zijn we 
betrokken bij veel nieuw-
bouw en renovaties van hui-
zen. Duurzaamheid scoort 
zeker bij 50+-ers tegenwoor-
dig hoger dan een nieuwe 
badkamer. De techniek om 
een huis gasloos te bouwen 

bestaat al. Het is verheugend 
dat mensen steeds vaker kie-
zen voor gasloos en energie-
neutraal”. 
Wethouder Van der Linden 
sprak haar waardering uit voor 
de menselijke maat waarvoor 
het bedrijf oog heeft. Het 
bedrijf biedt werk aan men-
sen die minder gemakke-
lijk toegang hebben tot de 
arbeidsmarkt. Daarnaast sti-
muleert Ruud Kimenai tech-
niekonderwijs aan scholie-
ren in het technieklokaal in 
Borculo. Ruud Kimenai: “Ik 
vind het belangrijk dat scho-
lieren al vroeg kennis maken 
met techniek en de eindig-
heid van grondstoffen.  aldus 
Ruud Kimenai. Een volgen-
de bestemming voor het 
stokje heeft hij al: “Kreunen 
Kunststoffen BV uit Lochem, 
vanwege de ontwikkeling van 
het circulaire kozijn”.   

“Werk harder, maar vooral slimmer” Groen estafettestokje  
circuleert in gemeente Lochem

Samen naar een schone toekomst. Daar koersen wij op in de 
Cleantech Regio. De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, 
Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen werken met 
ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale 
en duurzame 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

“De verbindende factor in mijn werk is eten!”
DEVENTER – Koos Boertjens 
is al jaren bezig met eten. 
Van oorsprong is hij tuin-
der. In die tijd verbouwde hij 
groenten. Daarna was het tijd 
voor een nieuw bedrijf. Het 
werden kant-en-klaarmaaltij-
den, biologische wel te ver-
staan. Want dat is waar Koos 
voor staat. “Ik vind eerlijk 
en duurzaam voedsel belang-
rijk. Waar komt voedsel van-
daan? Welk voedsel past in 
welk seizoen? Wat doe je 
met afvalproducten? Ik werk 
nog steeds als projectontwik-
kelaar voor dit bedrijf en ook 
voor andere bedrijven.”

Koos wil mensen leren waar 
eten vandaan komt. “Als 
mensen weer meer gaan 
leven met de seizoenen, geeft 
dat meer bewustwording. 

Bedrijven willen ook steeds 
bewuster ondernemen. Zo 
denk ik mee met het hele 

proces. Soms gaat het om een 
afvalproduct, maar ook op 
het gebied van verpakkingen 

kan ik van betekenis zijn. 
Door mijn werkervaring kan 
ik het hele proces bijstaan.”

 Koos verzorgt educatie, cate-
ring, advies en productont-
wikkeling. Zo kan hij biolo-
gische catering verzorgen. 
“Ik werk met biologische en 
lokale producten die ik uit 
de omgeving van Deventer 
haal. Veel producten haal ik 
bij oud-collega’s, van toen ik 
tuinder was. Ik ken het ver-
haal van de producten. Ik 
weet hoe de producten wor-
den geproduceerd. En ik vind 
een eerlijke samenwerking 
met de leverancier van de 
producten belangrijk. Als ik 
ochtendmelk van een boer 
wil vanwege de kwaliteit, dan 
ga ik met de boer in gesprek. 
Ik geef een eerlijke prijs. Zo 
help je elkaar. Als mensen 
weer meer naar de basis gaan 
en pure producten gebruiken, 
leren ze weer de verschillen in 

producten gedurende de sei-
zoenen. Waar komt ons eten 
vandaan en hoe gebruik je dit 
zo duurzaam mogelijk? Het 
is van belang hier bij stil te 
staan.”

Mensen of bedrijven die 
op zoek zijn naar een idee 
voor een nieuw product, een 
nieuw recept of meerwaar-
de willen halen uit hun melk 
of groenten kunnen bij Koos 
terecht. “Ik help graag deze 
producten te vinden of in 
te richten. Daarnaast geef ik 
advies en begeleiding bij bij-
voorbeeld het opstarten van 
een succesvolle biologische 
tuinderij. Of maak een moes-
tuin bij uw bedrijf! Ik denk 
mee en ik help mee. 
Meer informatie is te vinden 
op www. koosboertjens.eu


