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TEUGE - De Cleantech Regio 
organiseert dit jaar voor 
de vijfde keer Cleantech 
Tomorrow. Dit jaar vindt 
het event plaats op vrijdag 
20, zaterdag 21 en dinsdag 
24 april, met als hoofdlo-
catie vliegveld Teuge. Er 
staan allerlei activiteiten op 
het programma, waaronder 
de Business Challenge op 24 
april. Hierbij kunnen bedrij-
ven studenten van de HAN, 
Saxion en Windesheim, gratis 
om advies vragen naar circu-
laire mogelijkheden. 
 
Tijdens de Publieksdag op 
zaterdag 21 april kunnen 
bezoekers een kijkje nemen 
in het dorp van de toekomst, 
presenteren leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs hun 
ideeën voor een meer duur-
zame samenleving en zijn 
er veel leuke kinderactivitei-
ten. Dinsdag 24 april is vooral 

voor bedrijven en betrokken 
instellingen. “We ontvan-
gen zo’n 800 bezoekers”, 
vertelt Eddy Tulp, werkzaam 
bij Saxion. “Het bedrijfsle-
ven is altijd goed vertegen-
woordigd tijdens het event. 
Er is ook veel te halen voor 
hen. Zoals de unieke kans om 
jonge professionals te laten 
meekijken naar de mogelijk-
heden om meer circulair te 
denken in het bedrijfsproces.” 
Daarnaast is er de mogelijk-
heid voor studenten om in 
contact te komen met des-
kundigen en professionals op 
meerdere gebieden. 

Bedrijven krijgen bij hun aan-
melding voor het Cleantech 
Tomorrow Event de gelegen-
heid om hun vraag aan de 
studenten te formuleren. Wie 
het eerst komt, wie het eerst 
maalt. Alle bezoekers krijgen 
toegang tot de festival-app. In 

die app staat onder meer hun 
persoonlijke programma, hun 
functie en deskundigheden. 
Via de app zijn alle bezoe-
kers beschikbaar voor con-
sultatie door studenten. Zij 
zijn het hele event in groepjes 
bezig met de vragen van de 
bedrijven. Omdat in de app 
bekend is wanneer de bezoe-
ker aan een activiteit deel-
neemt, is het voor de stu-
denten bekend wanneer zij 
een bezoeker kunnen raadple-
gen. De raadplegingen gaan 
in blokjes van maximaal tien 
minuten op daartoe gemerk-
te businesspoints op het fes-
tivalterrein. Aan het einde van 
de dag presenteren de stu-
denten de opgedane ideeën 
aan de bedrijven in de vorm 
van een posterpresentatie. Zo 
zullen tijdens de Businessdag 
veel bezoekers betrokken zijn 
bij concrete oplossingen voor 
vragen van bedrijven. 

APELDOORN - Vanaf don-
derdag 1 maart wordt 
het fysieke loket van het 
Ondernemershuis Apeldoorn 
officieel bemand door een 
team van experts, om onder-
nemers te helpen bij hun vra-
gen. “Het is een locatie waar 
ondernemers, ondernemers-
verenigingen, platforms, star-
tups, de gemeente Apeldoorn 
en andere partijen elkaar 
kunnen ontmoeten”, vertelt 
voorzitter Tom Mulder van 
Stichting Ondernemershuis 
Apeldoorn. “We zijn zowel 
fysiek als online actief. 
Vorige week maandag werd 
onze website nog gelan-
ceerd door wethouder Mark 
Sandmann.” 

Ondernemershuis Apeldoorn 
is een initiatief van 
Bedrijvenkring Apeldoorn 
(BKA), de Cleantech Regio, 
VNO-NCW en de gemeente 
Apeldoorn. Het is een onder-
deel van de Uitvoeringsagenda 
Economie Apeldoorn 2017 
tot 2022. Het doel is om het 
ondernemersklimaat in de 
regio te versterken. Aan de 
Vlijtseweg 141 is het gebouw 
gevestigd (ingang Noord). Het 
is een wit, los staand gebouw, 
dat bijna gesloopt werd door 
de gemeente. Nu is alles ver-
vangen en ziet het gebouw er 
weer fris en modern uit. “We 
hebben de locatie heel bewust 
gekozen. Het Zwitsalterrein 
staat voor innovatie en onder-
nemerschap. Daarom gaan we 
ook proberen zoveel mogelijk 
activiteiten op het terrein te 
organiseren die te maken heb-
ben met het stimuleren van 
ondernemerschap.” 

Hoe werkt het?
Men stelt eerst een vraag 
op de website. “Binnen 48 
uur proberen we terugkop-
peling te geven”, legt Mulder 
uit. “We koppelen de onder-
nemer aan een dienstverle-
ner. We hebben een uitge-
breide pool van deskundi-
gen. Van marketingexperts 
tot advocaten, businesscoa-
ches en medewerkers van de 
gemeente. Als er een klik is 
kan de ondernemer vervol-
gens na de eerste (kostelo-
ze) intake de vervolgafspraak 

bij de dienstverlener plannen. 
Zo fungeren wij als katalysa-
tor.” Het Ondernemershuis 
Apeldoorn is niet commerci-
eel ingesteld. “Onze eerste 
aanleg is om de ondernemer 
te helpen. We willen kwalita-
tief goede diensten aanbieden 
en een totaalpakket.” Vanaf 
1 maart kan men op afspraak 
komen op de locatie. “Voor 
die tijd is er nog veel werk te 
doen, maar het gaat de goede 
kant op. Kijk voor meer infor-
matie op onze website www.
ondernemershuis-apeldoorn.nl.”

Unieke kans voor bedrijven 
tijdens Cleantech Tomorrow

Ondernemer aan een  
dienstverlener koppelen

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

Van koffieleuten naar oesterzwammen 
DEVENTER - In de grote 
witte container op het terrein 
bij Cambio, onderdeel van 
Circulus-Berkel, gebeurt het: 
hier worden grote, duurzame, 
fluweelzachte oesterzwam-
men gekweekt.  Ze groeien 
uit grote zakken koffiedik, 
die hangen aan een flink aan-
tal rekken. Terwijl de ene zak 
het beginstadium laat zien, 
dat wil zeggen kleine zwam-
kopjes die door het plastic 
heen spieken, hangen er ook 
zakken met volledig vol-
groeide zwammen. Een mist-
machine die elke twee uur 
wordt aangezet, zorgt voor 
het juiste klimaat in de ruim-
te. Michel Brans laat zien hoe 
de grote zwammen makkelijk 
kunnen worden geplukt. Na 
het wegen wordt de zwam 
zorgvuldig bewaard. “Deze 
kunnen naar de klant.” 

Koffieleuten verbindt men-
sen, zwammen staat voor 

kletsen;  de twee produc-
ten passen perfect bij elkaar. 
Michel is altijd in de weer met 
de ontwikkeling van nieuwe 
producten.  Na een carriè-
re in de commercie ging het 
roer om. “Ik heb na mijn laat-
ste baan lang de tijd geno-
men om te bedenken wat 
ik wilde doen. Van netwer-
ken tot het van boten afha-
len van vluchtelingen in 
Griekenland; overal haalde ik 

inspiratie vandaan. Drie pijlers 
voor mijn bedrijf zijn: duur-
zaamheid, sociaal en lokaal 
ondernemen. Daarbij wilde 
ik iets maken. Marcel Ellen 
van de Techniekfabriek van 
Cambio kwam met het idee 
van de oesterzwammen. We 
werken samen in de koffie-
werkplaats met als doel kof-
fiedik grondstof te laten zijn 
voor meerdere producten. 
Naast het ontwikkelen van 

laagdrempelige werksoorten 
voor mensen die moeilijk toe-
gang hebben tot de arbeids-
markt, is de techniekfabriek 
van Cambio gespecialiseerd 
in het maken van hoogwaar-
dige producten van herbruik-
bare grondstoffen. Afval 
bestaat niet. Ik geloof dat het 
mogelijk is om mooie pro-
ducten te maken zonder dat 
je daarvoor mens of milieu 
uitbuit. Samenwerken, daar 

gaat het om. Wij, de men-
sen van Cambio en ik, kwe-
ken hier de mooie duurza-
me zwammen op basis van 
het afvalproduct  koffiedik.” 
Brans Oesterzwamkwekerij 
biedt werkervaringsplekken. 
De oesterzwammen wor-
den geleverd aan lokale res-
taurants en particulieren. 
“Tevens worden in de keu-
ken van Cambio veganisti-
sche bitterballen met oester-
zwammen gemaakt en ik ben 
bezig met de ontwikkeling 
van meer producten.”

Het nieuwe werken
De boodschap van Michel 
gaat verder dan het kwe-
ken van paddenstoelen. “Dit 
is de nieuwe economie, de 
nieuwe manier van werken.  
Producten laten circuleren; 
afvalstromen bestaan niet in 
ons ecosysteem. Elke stof is 
voeding voor een andere stof. 
Daar maken wij dankbaar 

gebruik van.” Bij Michel blijft 
het niet bij praten en den-
ken, maar vooral doen. Op 
de vraag wat er gebeurt met 
het afval dat overblijft na 
het kweken van de oester-
zwammen, somt hij wat voor-
beelden op. “Dit zien we als 
grondstof voor het ontwik-
kelen van bouwmateriaal en 
designproducten.”

Michel wil bedrijven inspire-
ren. “Onze samenleving gaat 
steeds meer toe naar een cir-
culaire economie. Door mid-
del van lezingen en work-
shops wil ik bedrijven laten 
zien hoe zij zelf hun ‘afval-
stroom’ kunnen omzetten in 
nieuwe producten. Ook geef 
ik rondleidingen en work-
shops, alles om te inspireren. 
Alles voor het nieuwe wer-
ken!”

Informatie 
www.oesterzwamkwekerij.nl


