
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

Energiecoöperaties De Groene Kolenboer 
en deA slaan handen ineen
Coöperatie De Groene 
Kolenboer uit Deventer en 
energiecoöperatie deA uit 
Apeldoorn hebben de handen 
ineen geslagen om samen 
duurzame biobrandstof te 
gaan leveren. Daarbij maken 
ze gebruik van een unieke 
samenwerking met coöpe-
ratie Ecopower, een succes-
volle pelletfabriek uit België 
die houtpellets en duurzame 
briketten produceert van 
landschapshout.

Wie kent nog de kolen-
boer? Lange tijd was het heel 
gewoon dat kolen aan de deur 
werden afgeleverd om hui-
zen te verwarmen. Niet duur-
zaam, wel warm. De Groene 
Kolenboer is ontstaan met een 
knipoog naar dit verleden. De 
Groene Kolenboer biedt warm-
te in de vorm van pelletkor-
rels gemaakt van landschaps-
hout. De Groene Kolenboer 
wil lokale landschapsbeheer-
ders verbinden met lokale 
gebruikers van hout en houti-
ge biomassa (waaronder spe-
cifiek stokers van biomassa-
pellets geproduceerd uit lokaal 
hout) en de lokale productie-
keten van hout verbeteren, 
teneinde haar maatschappelijk 

doel te bereiken. De missie 
van de Groene Kolenboer is 
door inzet van lokale houtstro-
men de lokale landschapsele-
menten versterken en verbe-
teren en de CO2-emissie in de 
houtproductieketen en lokale 
energievoorziening reduceren 
op een sociale en economisch 
verantwoorde wijze.
Energiecoöperatie de Groene 
Kolenboer richt zich volledig 
op de verkoop van houtpel-
lets van lokaal hout. Al een 
aantal jaren is deA bezig met 
een voorbereidingsproject om 
huishoudens en bedrijven in 

Apeldoorn met lokaal hout 
van duurzame warmte te 
voorzien. De samenwerking 
met De Groene Kolenboer is 
dan ook een logisch vervolg 
daarop. Beide partijen heb-
ben nu de handen ineen gesla-
gen en willen gaan samenwer-
ken om lokale houtige bio-
massa te vermarkten tot loka-
le brandstof.
Hans Kostense van De Groene 
Kolenboer zegt: “Alleen ga 
je misschien sneller, maar 
samen kom je veel verder in 
het reduceren van de hoogno-
dige CO2-uitstoot. Als je het 

verantwoord doet, kan zeker 
5 tot 10% van alle warmte 
duurzaam geproduceerd wor-
den met de beschikbare houti-
ge biomassa.”
Om bewoners en bedrijven te 
informeren over de mogelijk-
heden van duurzaam stoken 
met hout, staat op dinsdag 
10 oktober het evenement 
Vorst’17 gepland bij Davo bie-
ren in Deventer. Particuliere 
huiseigenaren die zich oriënte-
ren op de verduurzaming van 
hun woning, kunnen tijdens 
Vorst’17 terecht bij de woon-
coaches van de Deventer 
Energie coöperatie. Zij denken 
gratis mee in maatwerkplan-
nen voor alle eigenaar-bewo-
ners in Deventer. Kostense: 
“Dit evenement staat in het 
teken van duurzaam stoken 
en is het ideale moment om 
elkaar op te zoeken om geza-
menlijk die eerste stap te zet-
ten. De Groene Kolenboer wil 
dan ook alle energiecoöpera-
ties in Overijssel en Gelderland 
oproepen om samen te gaan 
werken op het gebied van 
lokale biomassa. Tijdens 
Vorst’17 zal hier speciale aan-
dacht aan gegeven worden. 
Apeldoorn heeft hiervoor al de 
eerste stappen gezet.”

Het bestuur van De Groene Kolenboer, met Hans Kostense 
(links) en Rob Korten.

Beste inwoner,
Wat wonen we toch in een 
prachtig gebied! Een groene 
regio waar het fantastisch 
wonen, werken en leven is. 
En die prachtige omgeving 
willen we natuurlijk ook zo 
houden en verder verbeteren. 
Voor nu en altijd, voor een 
schone toekomst. Daaraan 
werken we in deze regio al 
geruime tijd. Schouder aan 
schouder met ondernemers, 
onderwijs- en onderzoekin-
stellingen en gemeenten. 

Met elkaar werken we ver-
nieuwend samen aan een 
duurzame welvaart. En daar-
in willen we grote stappen 
maken. In 2030 zijn we ener-
gieneutraal en afvalvrij. We 
willen voor iedereen een 
rol op de arbeidsmarkt en 
we zorgen er voor dat onze 
woon-, werk- en leefomge-
ving schoon, groen en bereik-
baar blijft. 

Er gebeurt dus veel in onze 
regio. Een regio die je vroe-
ger misschien kende onder de 
naam ‘regio Stedendriehoek’ 
en waarin we sinds een aan-
tal jaren samenwerken als 
Cleantech Regio. En we wil-
len onze activiteiten ook veel 
meer delen met jou als inwo-
ner van onze regio. Want een 
duurzame toekomst maken 

we samen. Daarom gaan we 
onder meer vanaf nu één 
maal per maand een informa-
tiepagina vullen in dit huis-
aan-huisblad. Met wetens-
waardigheden over ontwikke-
lingen die een relatie hebben 
met een duurzame Cleantech 
Regio.  

Mocht je meer informatie wil-
len? Kijk dan ook eens op 
www.cleantechregio.nl.

Samen naar een schone toe-
komst!

Andries Heidema
Voorzitter Cleantech Regio

Winnaar Cleantech Battle in de race voor landelijke mbo-ambassadeur
Eerder dit jaar, tijdens 
het Cleantech Tomorrow 
Congres, vond de finale 
plaats van de Cleantech 
Battle 2017. In aanwezig-
heid van zo’n 800 bezoekers 
nam Aventus-student Pim 
Duterloo uit Voorst vol trots 
de prijs in ontvangst. 

Pim heeft tijdens zijn stage 
(opleiding Allround operati-
oneel technicus) bij waarde-
papierfabrikant Arjo Wiggins 
Security een slimme manier 
ontwikkeld om perslucht-
lekkage in de productie te 
voorkomen. Goed voor een 
schonere wereld, kostenbe-
sparend en simpel toepas-
baar bij andere bedrijven. 
Hiermee sleepte Pim zowel 
de publieksprijs als de des-
kundigheidsprijs in de wacht.
Het Cleantech Center in 
Zutphen organiseerde in 
opdracht van Cleantech 
Regio voor de vierde keer 
deze Cleantech Battle en 
steeds meer ondernemers en 

studenten melden zich aan. 
Bij de Cleantech Battle wer-
ken ondernemers en onder-
wijs samen om milieuvrien-
delijke oplossingen te beden-
ken voor actuele duurza-
me uitdagingen. In totaal 

deden tien teams mee met 
de Cleantech Battle 2017, 
waarvan vijf een plek kregen 
in de finale. Pim ging uitein-
delijk met een geldprijs naar 
huis van 5.000 euro, moge-
lijk gemaakt door het Rabo 
ImpactFonds. De Rabobank 
heeft ook de andere finalis-
ten aangeboden te helpen in 
het realiseren van hun plan-
nen. 

Nu gaat Pim Duterloo 
opnieuw een strijd aan! 
Liefst 39 bijzondere mbo-
studenten uit heel Nederland 
treden in het strijdperk 
om de nieuwe landelijke 

mbo-ambassadeur te wor-
den. Een jaar lang zal deze 
student het mbo vertegen-
woordigen op verschillende 
landelijke en regionale podia. 
Iedereen kan op Duterloo 
stemmen via de website
aventus.nl/stemoppim.

‘We moeten verduurzamen!’
Pim Duterloo zit in het vier-
de jaar van de opleiding 
Operationele techniek te 
Apeldoorn. Hij is één van de 
jongste duurzaam onderne-
mers in de Stedendriehoek, 
ofwel de Cleantech Regio. 
Met zijn winnend idee startte 
hij zijn eigen bedrijf, Airsave. 

Hiermee helpt hij productie-
processen bij grote onderne-
mingen duurzamer te maken. 
“Mijn eigen bedrijf krijgt een 
vliegende start met hulp van 
het Cleantech Center en het 
Rabo Impact Fonds. Het is 
superdruk, maar ook ontzet-
tend gaaf.”

Pim wil de wereld duurzamer 
maken. “We moeten zuiniger 
omgaan met grondstoffen en 
energie. Met slimme en een-
voudige oplossingen is nog 
zoveel te verbeteren. Daar wil 
ik mij voor inzetten.” Pim is 
een positieve en enthousias-
te student die zich niet snel 
uit het veld laat slaan. Hij 
is regelmatig in gesprek met 
ondernemers over zijn inno-
vatieve plannen. ‘We moeten 

verduurzamen! En iedereen 
kan in zijn eigen omgeving 
iets positiefs doen voor een 
duurzame wereld.”

De landelijke kandidaten 
moeten op verschillende fron-
ten laten zien dat ze een 
goede ambassadeur kunnen 
zijn voor het mbo. Ze gaan 
in gesprek met een landelij-
ke jury en voeren campagne 
voor hun eigen kandidatuur 
om zoveel mogelijk stemmen 
te genereren in de landelijke 
verkiezing. Dit stemmen sluit 
op 9 november. De nieuwe 
landelijke mbo-ambassadeur 
wordt bekendgemaakt op 23 
november tijdens een feeste-
lijk gala in Theater Orpheus 
te Apeldoorn.
aventus.nl/stemoppim


