
Places of Hope gaat over een 
nieuwe manier van ‘land-
maken’. Pioniers die middels 
projecten onze leefomgeving 
vormgeven en hoop en inspi-
ratie bieden voor een duurza-
me toekomst. Sebastiaan van 
’t Erve vertegenwoordigde 
de Cleantech Regio met het 
project Cleantech A1-zone, 
dat er al toe heeft geleid 
dat papier wordt gemaakt uit 
bermgras.

Cleantech A1-zone
De snelweg A1 wordt de 
komende jaren verbreed tus-
sen afslag Hoenderloo en 
afslag Lochem. En niet alleen 
de snelweg, ook de twee 

kilometer brede strook aan 
weerszijden van de A1 biedt 
ruimte voor vernieuwing én 
verduurzaming. Een kant en 
klaar plan voor de Cleantech 
A1-zone ligt er niet. Het 
wordt gemaakt met inwo-
ners, ondernemers, onderwijs 
en overheden uit de direc-
te omgeving. Sebastiaan van 
’t Erve, naast burgemeester 
en landmaker ook duo-voor-
zitter tafel Energietransitie 
Cleantech Regio: “Willen we 
de ambities van de Cleantech 
Regio waarmaken dan moe-
ten we samenwerken, onze 
kennis delen en de schou-
ders eronder zetten. Niet top 
down, niet bottom up, maar 

bottom based. Alleen door 
samen te pionieren kunnen 
we werken aan een gezamen-
lijke duurzame toekomst.”

Tentoonstelling Places of 
Hope
Places of Hope vindt plaats in 
het kader van Leeuwarden-
Fryslân Culturele Hoofdstad 
van Europa 2018. De ten-
toonstelling maakt onderdeel 
uit van het meerjarige pro-
gramma Proeftuin Nederland 
van Morgen, een initiatief 
van diverse ministeries, waar 
innovaties voor de fysieke 
leefomgeving voorop staan. 
De tentoonstelling is tot 25 
november op donderdag t/m 
zondag in de Kanselarij aan 
de Turfmarkt in Leeuwarden 
te bezichtigen. 
Meer informatie: 
www.placesofhope.nl

Bredenoord in Apeldoorn 
heeft als familiebedrijf een 
langetermijnstrategie die 
onder meer gericht is op 
duurzaam ondernemen. Dit 
sluit naadloos aan bij waar 
de Cleantech Regio voor 
staat, namelijk het samen 
werken aan een energieneu-
trale en duurzame economie 
en samenleving.  

Voor de elektriciteitsvoor-
ziening voor het Cleantech 
Tomorrow Event  afgelo-
pen zaterdag en dinsdag in 
Teuge stond de Mobile Solar 
Plant van Bredenoord opge-
steld. Dit is een innovatief 
en milieuvriendelijk alternatief 
voor de inzet van aggregaten 
en levert betrouwbare ener-
gie voornamelijk gebaseerd 
op zonne-energie. 

Circulair werken als 
onderdeel van duurzaam 
ondernemen
De uitdrukking ‘circulai-
re economie’ duikt steeds 
vaker op. Bronnen hergebrui-
ken, slim ontwerpen zodat 
je met zo min mogelijk afval 
kunt produceren: veel bedrij-
ven zijn er al mee bezig. Zo 
ook Bredenoord. Voor hen 
is circulair werken vooral een 
kwestie van doen en een kans 
om samen te werken.
Margien Storm van Leeuwen, 
manager new business van 
Bredenoord: “De combina-
tie van circulair en econo-
mie impliceert dat je er geld 
mee kan verdienen. De cir-
culaire economie werkt alleen 
als er valide businessmodellen 
aan ten grondslag liggen. Het 
Cleantech Tomorrow event 

was  een unieke kans om 
met andere ondernemers en 
organisaties te sparren over 
het bedenken van die busi-
nessmodellen. Circulair wer-
ken doe je samen!”

Hoe circulair is 
Bredenoord al?
“Wij hebben meerdere kring-
lopen in ons bedrijfsmodel 
georganiseerd. We richten 
ons op het ontwerpen, pro-
duceren, verkopen, verhu-
ren en servicen van flexibe-
le stroom. Dit doen we met 

zonnepaneleninstallaties, bat-
terijsystemen en aggregaten. 
Bij het ontwerp van onze ver-
huuraggregaten nemen we al 
mee hoe we ze intensief in 
kunnen zetten met een lange 
levensduur, en efficiënt kun-
nen produceren en vervoe-
ren. Als een aggregaat afge-
schreven is voor de verhuur, 
komt deze in de tweede cylus: 
we refurbishen deze en zetten 
hem in als noodstroomaggre-
gaat voor bijvoorbeeld zie-
kenhuizen. Door ons ontwerp 
en eigen onderhoud kun-
nen we optimale betrouw-
baarheid garanderen bij min-
der draaiuren. Uit aggregaten 
die niet meer ingezet kunnen 
worden, halen we alle bruik-
bare onderdelen. Daarmee 
helpen we om vele appara-
ten over de hele wereld een 
langere levensduur te geven, 
ook als onderdelen nieuw niet 
meer leverbaar zijn. En ook 
dat is een rendabel business-
model.”
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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

‘Eco Tribe waardevolle broedplaats voor duurzame initiatieven’
Angelique van Til (42) ver-
telde vrijdag tijdens het 
Cleantech Tomorrow event 
over haar zoektocht naar een 
duurzaam leven. Twaalf jaar 
geleden ontmoette ze de 
mensen van de Eco Tribe in 
Teuge, door wie ze heel erg 
werd geïnspireerd. 

“De Eco Tribe is voor mij een 
waardevolle broedplaats voor 
duurzame initiatieven. Een 
voorbeeld voor mensen die 
zelf in actie willen komen.” 
Angelique startte zelf met 
groene (educatie)projec-
ten. Onder andere het pro-
ject Building Paradise, waarbij 
ze schoolpleinen in Deventer 
groen maakte. Hierdoor 
kwam ze bij de zogenoem-
de Duurzame 100 van de ste-
dendriehoek: een stimulans 
voor iedereen die actief is op 
het terrein van natuurbehoud 
en het verduurzamen van de 
economie. Ze was  een burger 
in actie voor duurzame ver-
andering. In de toekomst zou 
ze graag in een off grid ‘tiny 

house’ willen gaan wonen. Ze 
merkte dat dit een droom is 
van velen. Zou dit een moge-
lijkheid kunnen worden in 
Voorst? 

“Al op negenjarige leef-
tijd was ik dierenrechtenacti-
viste en overal tegen. Later, 
als docente biologie, leerde 
ik om misstanden juist posi-
tief te benaderen”, vertelt 
Angelique, die ook inmiddels 

alweer twaalf jaar in een 
Volkswagenbusje woont. “De 
bus is al eigenlijk een tiny 
house. Ik houd van tuinieren 
en bezit inmiddels een voed-
selbos. Overal waar ik kom 
heb ik bijzondere fruitbomen, 
zoals Moerbeien en roomap-
pels, mijn eigen ‘Freak kabi-
net’. Veel mensen vinden mij 
wel wat apart, dat geef ik eer-
lijk toe.”
Maar: ze beschouwt zichzelf 

niet als uniek in haar opvat-
tingen. “Ik wist al op jeugdi-
ge leeftijd dat ik anders wilde 
leven. Ik denk dat velen dat 
diep in hun hart ook wel wil-
len, maar we leven helaas in 
een wereld waarin kleinscha-
lige, vernieuwende  burgerini-
tiatieven niet worden gekoes-
terd. Neem het onafgebouw-
de earthship op de oude ijs-
baan in Deventer. Wordt er 
een vernieuwend initiatief 

neergezet, vindt Ambtenaar 
A het prima, maar vervolgens 
komt Ambtenaar B het plan 
dwarsbomen omdat er geen 
vergunning voor is afgege-
ven. En zo zijn er meer geval-
len bekend. Pionierende bur-
gerinitiatieven zijn vaak moei-
lijk door de regelgeving.” 

De ecologische leefgemeen-
schap Eco Tribe werd in 
2001 opgestart door Rienk 
Noorman en gelijkgestem-
den. Toen Noorman en con-
sorten aankwamen in Teuge, 
was het terrein van 3.5 hecta-
re enorm vervallen. “Er ston-
den bunkers en wat ande-
re bebouwing, maar het 
was overduidelijk dat hier al 
jaren niemand meer kwam.” 
De groep kraakte de pan-
den en zette er Eco Tribe 
op. “We creëerden een bio-
logische tuin en nadien kwa-
men ook de eerste zonnepa-
nelen. Behoorlijk revolutionair 
voor die tijd”, blikt Noorman 
terug. “Zo is er de afgelo-
pen jaren van alles gebeurd 

binnen de gemeenschap. 
Altijd blijven we veranderen 
en bewuste keuzes maken. 
Je kunt wel gaan klagen dat 
dingen niet gaan zoals je zou 
willen, maar wij pakken de 
handschoen op en komen zelf 
in actie.”

Angelique: “De Eco Tribe 
voorziet in een maatschap-
pelijke behoefte aan duurza-
me verandering. Daar maak ik 
graag deel van uit. Ik ben nu 
in de Cleantech Regio op zoek 
naar een stuk land met een 
woon- en agrarische bestem-
ming om me te vestigen. Nu 
zou ik graag gaan wonen in 
een tiny house in een voedsel-
bos. Het liefst in de gemeente 
Voorst, maar ook Apeldoorn 
is prima voor mij. Maar dit 
project is weer pionieren, dus 
ik ben benieuwd of ik dit voor 
elkaar ga krijgen. Daarom tot 
slot nog even een oproepje 
van mijn kant: Wie een plek-
je weet voor een voedselbos 
en/of tiny house, ik hoor het 
graag!

Circulair werken: een kwestie van doenCleantech A1-zone te zien 
tijdens expositie in Leeuwarden

Begin april liep burgemeester van Lochem Sebastiaan van 
’t Erve mee in de parade ‘Naar een nieuwe tijd’. De parade 
was de start van de expositie Places of Hope in de Europese 
Culturele Hoofdstad Leeuwarden. 




