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De verbreding van A1 
Apeldoorn-Azelo wordt in 
fasen uitgevoerd. De minis-
ter heeft mooi nieuws voor 
de regio: “De A1 Oost is eco-
nomisch gezien een belangrij-
ke weg, voor zowel de regio 
als voor de rest van het land. 
Ik ben dan ook blij dat ik kan 
melden dat we de tweede 
fase van de uitbreiding van de 
A1 met vier jaar gaan versnel-
len. We gaan al in 2020 aan 
de slag met deze weg tussen 
Deventer en Deventer-Oost 

en tussen Rijssen en Azelo in 
plaats van in 2024, zoals was 
gepland. Dat betekent min-
der lang overlast voor omwo-
nenden en automobilisten en 
veel sneller, veel betere door-
stroming op de A1.”

Samen met de provincies 
Overijssel en Gelderland en 
de Cleantech Regio inves-
teert de Rijksoverheid ruim 
400 miljoen euro in het ver-
breden van de A1: tus-
sen Apeldoorn en Deventer 

naar 2x4 rijstroken en tus-
sen Deventer en knoop-
punt Azelo naar 2x3 rijstro-
ken. Conny Bieze, gedepu-
teerde provincie Gelderland: 
“Voor zowel inwoners als het 

vrachtverkeer is het belang-
rijk dat ze snel en vlot kunnen 
doorrijden. Daarmee vergro-
ten we de bereikbaarheid. We 
zijn erg tevreden over de aan-
dacht die er wordt besteed 

aan de inpassing in het land-
schap.”
Bert Boerman, gedeputeerde 
provincie Overijssel: “Ik ben 
blij met de versnelling van 
de capaciteitsuitbreiding van 
de A1 tussen Apeldoorn en 
Twente die de minister nu in 
gang zet. Dat levert een posi-
tieve bijdrage aan de bereik-
baarheid van Oost-Nederland 
en stimuleert de economie 
en werkgelegenheid in beide 
provincies. Maar naast meer 
asfalt kijken we ook nadruk-
kelijk naar een goede inrich-
ting van het gebied rond de 
A1, met onder andere geluid-
werende maatregelen, bete-
re fietsverbindingen, nieu-
we natuur, faunapassages 
en mogelijkheden voor het 
opwekken van duurzame 
energie.”

Jos Penninx, bestuurder Clean-
tech Regio en burgemees-
ter van Voorst: “Vanuit de 
Cleantech Regio zijn wij uiter-
aard blij dat de verbreding 
van de A1 nu daadwerke-
lijk in gang gezet wordt. Een 
mooie verbetering voor de 
doorstroming en bereikbaar-
heid tussen de Randstad en 
het oosten van Nederland en 
Europa! Dank voor de con-
structieve samenwerking in 
de planvorming hierin tus-
sen rijk, provincies en regio’s. 
Een mooie basis voor de toe-
komst. Laten we samen blij-
ven werken aan het verbete-
ren van deze belangrijke cor-
ridor en van de zone langs de 
A1 een echte cleantechzo-
ne maken met circulaire eco-
nomie en duurzame energie-
winning.”

STEDENDRIEHOEK - Minister Cora van Nieuwenhuizen 
(Infrastructuur en Waterstaat) luidde enkele weken geleden 
de start van de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo in. 
Samen met de gedeputeerden Conny Bieze van Gelderland, 
Bert Boerman van Overijssel en bestuurder Jos Penninx van 
de Cleantech Regio gaf zij het startsein van de werkzaam-
heden die Heijmans tussen Twello en Deventer en tussen 
Deventer-Oost en Rijssen uitvoert.

Verbreding van de A1 jaren eerder klaar

Er is al jaren een tekort aan 
personeel in de techniek, 
maar in vergelijking met vijf 
jaar geleden, voelen steeds 
meer bedrijven de urgentie 
om zich in te zetten voor per-
soneelswerving. “Als je een 
oplossing wilt voor het perso-
neelstekort, is het belangrijk 
om te investeren in de jeugd. 
Zij zijn de toekomst. Tijdens 
de Week van de Techniek 
merken we ieder jaar weer 
dat alle kinderen wel iets met 
techniek hebben. Ze vinden 
het allemaal leuk om iets te 
maken en in elkaar te zetten.” 

Door deze week te organi-
seren wil het platform men-
sen bewuster maken van de 
mogelijkheden in de techniek. 
“Wij zijn - naast de politiek, 
ouders en docenten - een fac-
tor om kinderen enthousiast 
te maken voor de techniek.”
Deze actie sluit aan bij de 
ambitie van de Cleantech 
Regio dat in 2023 iede-
re werkgever de medewer-
kers heeft die nodig zijn. De 
topambities van het thema 
Human Capital zijn:
• in 2020 volgt 40% van 

alle leerlingen in het 

beroepsonderwijs een 
(bèta)technische opleiding

• 1000 werk- en omscho-
lingstrajecten om medewer-
kers in cleantech sectoren 
te krijgen (onder meer via 
Banensprint)

• 10.000 vacatures ingevuld 
vanuit regionaal toptalen-
tenprogramma

Open huis
Tijdens de Week van de 
Techniek komen in totaal 
1500 basisschoolleerlingen 
een dagdeel naar Aventus. 
Ze gaan een technisch werk-
stukje maken en studen-
ten van de Universiteit van 
Twente laten de leerlingen 
van alles beleven op het 
gebied van Wetenschap en 
Technologie. De leerlingen 
krijgen ook filmpjes te zien 
over recycling en de nieuwe 
techniek. Na afloop van het 
dagdeel krijgt iedere leerling 
een kunststof gereedschaps-
kistje mee met een platte-
grond en couponvel. Hiermee 
kunnen zij samen met hun 
ouders, broertjes en/of zus-
jes op zaterdag 30 maart 

zeven technische bedrijven 
in Apeldoorn bezoeken, die 
een open huis organiseren. 
De leerlingen krijgen daar een 
rondleiding en mogen mee-
helpen achter de schermen. 
Als ze weggaan leveren ze 
een coupon in en krijgen ze 
een stuk écht gereedschap 
voor in hun kistje. 
Om te zorgen dat de kin-
deren niet alleen het stuk-
je gereedschap ophalen, 
heeft het Platform Techniek 
Stedendriehoek voor de deel-
nemende bedrijven een work-
shop ontwikkeld. “Wil je de 
kinderen ontvangen en het 
bedrijf laten zien, dan moet 
je voldoen aan een aantal 
zaken. Je laat niet alleen zien 
wat je maakt, maar ook wat 
het tussenproduct is.” Het 
belangrijkste is dat de kinde-
ren tijdens het open huis echt 
een beeld krijgen van het vak. 

Bijvoorbeeld door te laten zien 
hoe machines werken en hoe 
een bouwtekening eruit ziet. 
Haverkamp glimlacht: “Het 
is altijd mooi om de kinderen 
bezig te zien. Ik hoop dat dit 
jaar net zo’n succes wordt als 
vorige jaren.”

Platform Techniek 
Stedendriehoek 
Achter de Week van de 
Techniek zit Platform Techniek 
Stedendriehoek. Zij bundelt 
de krachten van onderne-
mers, onderwijs en overheid 
in de regio Stedendriehoek, 
om zo samen de instroom 
in techniek te vergroten. Het 
platform geeft techniek ‘een 
gezicht’ in de regio en stimu-
leert verbinding en samen-
werking tussen onderwijs, 
overheid en bedrijfsleven. 
Kijk voor meer informatie op 
www.pts3h.nl.

Als een ingediend idee bij de 
beste tien inzendingen hoort, 
mogen de kandidaten hun 
idee pitchen tijdens de fina-
le van de Cleantech Talent 
Award op woensdag 29 mei 
2019 in de Broodfabriek in 
Zutphen. Pitchen kan op ver-
schillende manieren: bijvoor-
beeld door kort wat te vertel-
len, door iets te laten zien van 
het project, of door het laten 
zien van een filmpje. Een des-
kundige jury bepaalt wie de 

winnaar is. Kijk op www.
cleantechcenter.nl voor meer 
informatie en inschrijven.

Cleantech Battle 2019
Voor studenten van het 
mbo, hbo of wo uit Oost-
Nederland die meegewerkt 
hebben aan een vraagstuk op 

het gebied van schone tech-
nologie, is er de Cleantech 
Battle 2019. Meedoen is een-
voudig: er hoeft alleen het 
verslag ingestuurd te wor-
den van het duurzaamheids-
vraagstuk, of het nu gaat 
om een onderzoeksrapport, 
eindexamen, stagerapport of 

studieopdracht. De hoofdprijs 
bestaat uit een bedrag van 
€ 3.000,- plus ondersteuning 
bij de volgende stap in de car-
rière van de winnaar.

Als het ingediende project 
tot de tien beste inzendin-
gen behoort, mogen de kan-
didaten hun idee pitchen tij-
dens de Cleantech Battle op 
donderdag 6 juni 2019 in de 
Broodfabriek in Zutphen. De 
winnaar ontvangt een geld-
bedrag van € 3.000,-. Behalve 
deze hoofdprijs liggen er 
bedragen van € 2.000,- en 
€ 1.000,- klaar voor de num-
mers 2 en 3. Maar dat niet 
alleen: het Cleantech Center 
ondersteunt de winnaars met 
expertise en advies en brengt 
studenten die verder willen in 
de Cleantech-sector in con-
tact met ondernemers en 
mogelijke financiers.

De Cleantech Battle staat 
open voor studenten van 
alle opleidingsniveaus. Want 
iedereen kan bijdragen aan 
duurzame ontwikkeling. Van 
idee tot praktische uitwer-
king, van eerste verkenning 
tot werkend prototype, van 

efficiëntieberekening tot uit-
gewerkt businessplan. 
De Cleantech Talent Award 
en de Cleantech Battle zijn 
beide initiatieven van het 
Cleantech Center en worden 
mede mogelijk gemaakt door 
de Cleantech Regio.

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

STEDENDRIEHOEK - Voort-
gezet-onderwijs-scholieren 
uit Oost-Nederland kun-
nen zich inschrijven voor 
de Cleantech Talent Award 
2019. Ze kunnen een pro-
fielwerkstuk of het verslag 
van een project over duur-
zame technologie insturen. 
De hoofdprijs bestaat uit een 
bedrag van 500 euro.

‘Investeer in de jeugd als oplossing voor personeelstekort’

Cleantech Center daagt leerlingen en studenten uit

STEDENDRIEHOEK - Tijdens de Week van de Techniek 
wordt in de Cleantech Regio aandacht besteed aan werken 
in de technische sector. Maar waarom is dat zo belangrijk? 
Waarom zouden basisscholen en bedrijven hieraan mee moe-
ten werken? “We hebben een enorme discrepantie”, legt Jan 
Haverkamp, voorzitter van Platform Techniek Stedendriehoek, 
uit. “Enerzijds stromen er leerlingen uit, anderzijds hebben we 
veel meer mensen in de techniek nodig.”


