
Fietskoerier Deventer werkte 
met plezier mee aan vracht-
fietsactie van Cleantech 
Regio. Ondernemers konden 
een elektrische vrachtfiets uit-
proberen en tot 1 juli subsidie 
aanvragen voor de aanschaf 
van een eigen vrachtfiets, of 
de overstap naar de fiets-
koerier. Fietskoerier Deventer 
hielp meerdere lokale onder-
nemers daarbij. Met succes.
“Meinders Tandtechniek 
stapte door deze actie 
over op duurzaam vervoer 

tussen verschillende tand-
artspraktijken”, vertelt Jolien 
Posthumus. “Wij fietsen nu 
dagelijks met zendingen voor 
dit bedrijf in Deventer en 
omgeving. Een schoolvoor-
beeld: precies waar de actie 
voor bedoeld was!”

Binnenstad is het 
terrein van de fiets
Fietskoerier Deventer kreeg 
er vijf klanten bij dankzij de 
vrachtfietsactie en bemiddel-
de in de aanschaf van een 

elektrische vrachtfiets aan 
Broodbode Deventer. Het 
helpt allemaal om de missie 
van Fietskoerier Deventer te 
realiseren: duurzame, innova-
tieve en emissievrije stadslo-
gistiek. “Er rijden nog steeds 
vervuilende busjes in de bin-
nenstad, maar wij vinden dit 
echt het terrein van de fiets.” 
Fietskoerier Deventer werkt 
mee aan de Green Deal Zes 
(dat staat voor Zero Emissie 
Stadslogistiek) waaronder ook 
gemeente Deventer de hand-
tekening zette: de binnenstad 
in 2025 emissievrij bevoor-
raden. Voor de buitengebie-
den werken we samen met 
duurzame partners. We slui-
ten ons dus helemaal aan bij 
de Cleantech Regio: samen 
naar een schone toekomst!”

Fietskoerier Deventer groeit
Fietskoerier Deventer start-
te in 2011 en heeft nu zo’n 
twintig fietskoeriers. “We 
verzorgen duurzame (stads)
logistiek binnen en buiten 
Deventer voor meer dan hon-
derd bedrijven, zorginstellin-
gen, apotheken, basisscho-
len en webshops”, vertelt 
Jolien. Het bedrijf is aangeslo-
ten bij het landelijke netwerk 
Fietskoeriers.nl. Met elektri-
sche auto’s worden pakket-
ten aan de rand van dertig 
steden afgeleverd, om ver-
volgens per fiets bezorgd te 
worden.

Liefde voor de fiets
De fietskoeriers werken veelal 
als ZZP’ers voor het duurza-
me koeriersbedrijf. Van foto-
graaf tot theaterproducent en 
van saxofonist tot vormge-
ver: “het is een leuke, diver-
se groep”, vat Jolien samen. 
“Wat ons bindt is de liefde 
voor de fiets.”

Tijdens mijn vakantie in de 
Schotse Hooglanden deed ik 
onder meer Oban aan, de 
‘Seafood Capital of Scotland’. 
Omdat het een lange reis-
dag was geweest en ik het 
centrum van het kustplaatsje 
snel had gezien, besloot ik na 
het diner (fish & chips natuur-
lijk!) naar de film te gaan. In 
Oban Phoenix Cinema draai-
de om 19.30 uur ‘A Plastic 
Ocean’. Het was een interes-
sante documentaire, zo ver-
zekerde het meisje achter de 
kassa me. Ik had geen idee 
wat me te wachten stond.

Het werd een bijzonde-
re avond. In plaats van met 
reclame begon de film met 
een inleiding door een mede-
werkster van The Scottish 
Association for Marine 
Science. Ze vertelde enthousi-
ast over de poëziewedstrijd die 
de organisatie onder Schotse 
scholieren had uitgeschreven 
rond het thema ‘plastic en de 
zee’. Van de 85 inzendingen 
waren er acht in de prijzen 
gevallen. Achtereenvolgens 
werden de winnende gedich-
ten voorgelezen. Duidelijk was 
dat de prijswinnaars ‘A Plastic 
Ocean’ hadden gezien, want 
ze refereerden vrijwel allemaal 
aan beelden van de film waar-
voor ik gekomen was. Vissen 
en vogels met hun maag vol 
plastic (van onderdelen van 
flesjes tot complete aanste-
kers), dolfijnen en zeehonden 
die verstrikt waren geraakt in 
plastic zakken en polyester 
touwen, stranden en eilanden 
bezaaid met kunststof afval… 
het ene fragment was nog 
schokkender dan het ande-
re. Het is het trieste gevolg 
van de circa acht miljoen ton 
plastic die jaarlijks wereld-
wijd in zee wordt gedumpt. 
Rond 2025, zo wordt ver-
wacht, is de verhouding één 

ton plastic op drie ton vis. En 
als er niets verandert, zit er in 
2050 zelfs meer plastic in de 
oceaan dan vis. Al die troep 
is niet alleen schadelijk voor 
het leven in zee – uiteindelijk 
maakt het ook de mens ziek, 
omdat het plastic via de voed-
selketen in ons eten terecht 
komt. Kunnen we nog wel 
veilig sushi eten? De bood-
schap van de film: de ‘plas-
tic soep’ vormt een gevaar 
voor de planeet en vraagt 
om actie. Plasticdumping 
moet stoppen en de drij-
vende afvalberg moet weg. 
Inzameling, recycling en ver-
vanging van plastic door alter-
natieven zijn noodzakelijk, net 
zoals gedragsverandering bij 
de consument. Terug naar de 

poëziewedstrijd waarmee de 
filmavond in Oban begon. De 
mevrouw van The Scottish 
Association for Marine Science 
had het mooiste gedicht voor 
het laatst bewaard. Het was 
geschreven vanuit het per-
spectief van een plastic zak 
die door iemand in zee was 
gegooid. Ik kan het me niet 
meer letterlijk voor de geest 
halen, maar het tasje ver-
zuchtte iets als: ‘I would have 
hoped with all my heart / that 
people had recycled me right 
from the start.’ Sindsdien ben 
ik me veel bewuster van de 
impact van plastic op onze 
planeet en streef ik zoveel 
mogelijk naar hergebruik. 

Gert-Jan Hospers
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Samen naar een schone toekomst. Daar koersen wij op in de 
Cleantech Regio. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, 
Epe, Lochem, Voorst en Zutphen werken met ondernemers, onder-
wijs en onderzoek samen aan een energieneutrale en duurza-
me 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

Oceaan vol plastic
COLUMN: GROEN DOEN

ZUTPHEN – Tijdens de fees-
telijke afsluiting van de eer-
ste editie van het Startup 
Programma werd bekend 
gemaakt dat startups zich 
tot 21 september kunnen 
aanmelden voor de nieu-
we ronde van het Startup 
Accelerator Programma. Dit 
programma wordt verzorgd 
door het Cleantech Center en 
gaat oktober weer van start.

In een volle Broodfabriek pre-
senteerden de acht startups 
hun plannen. En met succes: 
meerdere bedrijven die kan-
sen zien voor de markt dien-
den zich aan om de star-
ters op weg te helpen. “En 
dat is precies wat we voor 
ogen hebben”, aldus voorzit-
ter van het Cleantech Center 
Jan Emmerzaal. “Startups en 
bedrijven kunnen niet zonder 

elkaar.” De ideeën van de 
deelnemers lopen uiteen van 
het verduurzamen van vast-
goed, lokale energieopwek-
king in ontwikkelingslan-
den tot de milieuvriendelij-
ke bestrijding van processie-
rupsen en een circulair deel-
platform. 
Ron Stet is één van de onder-
nemers die meedeed met zijn 
startup Aardt Elements. “Het 
doel om mee te doen aan 
dit programma was om van 
mijn idee een draaiend bedrijf 
te maken.” Tijdens het pro-
gramma komen de deelne-
mers een dag in de week 
samen, om bezig te zijn met 
hun startup. Ze kijken naar 
hun bedrijf en naar hunzelf. 
Wat voor ondernemer ben 
je? Hoe sta je in het leven? 
“We hebben onder ande-
re presentaties gekregen van 

een verkoopadviseur, die ons 
geholpen heeft om sales op 
gang te brengen. We heb-
ben een sessie gehad met een 
adviseur die heel veel weet 
over hoe je het bedrijf positio-
neert naast alle andere bedrij-
ven. Wat voor probleem los 
je op voor je klanten?” Je 
leert ook omdenken. “Je bent 
natuurlijk geneigd om te den-
ken dat je de oplossing hebt, 
maar soms is het goed om te 
kijken naar de klant. Wat wil-
len zij?”
Ron is erg enthousiast over 
het programma en denkt een 
goed product in handen te 
maken. “Ik heb een rekentool 
ontwikkeld die inzicht geeft in 
je huis of pand. Dat is nieuw, 
in de zin dat het dynamisch is. 
Het is gekoppeld aan het hui-
dige Nederlandse weer en het 
is gekoppeld aan het gedrag 

van mensen. De huidige tools 
zijn gericht op allemaal aparte 
labels van de woningen, maar 
wij kunnen deze rekentool 
integraal inzetten. Hiermee 
kunnen we de klant sneller 
en effectiever helpen om hun 
huis of pand te verduurza-
men.”

Meld je aan voor het Startup 
Accelerator Programma
Het Startup Accelerator 
Programma schept een ide-
aal klimaat voor startups op 
het gebied van cleantech. Het 
programma is voor iedereen 
die duurzaam technologisch 
wil ondernemen. Of je nu al 
gestart bent, in de startblok-
ken staat, of op zoek bent 
naar een kansrijk idee. In vijf 
maanden tijd worden de deel-
nemers door het Cleantech 
Center klaargestoomd voor 

snelle groei en een succesvol-
le marktintroductie. De eisen 
die de organisatie stelt is dat 
de startup actief is binnen de 
Cleantech Regio, een innova-
tief en duurzaam idee heeft 

en er moet werkgelegenheid 
uit voortkomen. Wil jij zo’n 
onderneming starten of heb 
je dit net gedaan en zoek je 
focus? Meld je dan aan via 
www.cleantechcenter.nl. 

“Wat ons bindt is de 
liefde voor de fiets”

In de Cleantech Regio groeit in Deventer het aantal onder-
nemers dat kiest voor duurzame logistiek via Fietskoerier 
Deventer, vertelt Jolien Posthumus.

Startup Programma Cleantech Center krijgt vervolg


