
De ‘Blauwen’ worden steeds ‘groener’ 
APELDOORN/DEVENTER - Er 
wordt steeds meer gesproken 
over en ondernomen op het 
gebied van duurzaamheid, zo 
ook in de sportwereld. Steeds 
meer sportaccommodaties 
schaffen ledverlichting aan 
in plaats van gasontladers. 
Dit is milieuvriendelijker, 
beter voor de portemonnee 
- doordat het minder energie 
verbruikt - en het heeft een 
langere levensduur. 

In Nederland is er slechts 
een handvol bedrijven die
ledverlichting aanbieden spe-
cifiek voor sportaccommo-
daties. Een daarvan is
Sportverlichting.com uit 
Deventer. Dit bedrijf ging drie 
jaar geleden van start, nadat 
eigenaar Martin Bolderman 
bij zijn eigen tennisvereniging 
De Boerehofstee in Wilp op 
zoek was naar een manier 
om de kosten te drukken. “Ik 
kwam erachter dat we jaar-
lijks een absurd hoge energie-
rekening hadden”, legt hij uit. 
“Ik heb mij verdiept in alter-
natieven en kwam bij ledver-
lichting uit.” Nadat hij ‘zijn’ 
tennisclub het licht had laten 
zien, ging Bolderman de boer 
op met zijn innovatieve aan-
pak en veel sportverenigin-
gen maken inmiddels gebruik 
van zijn diensten en expertise.

Eén daarvan is het 
Apeldoornse voetbalbol-
werk AGOVV, in de volks-
mond ook wel de ‘Blauwen’ 
genoemd. Namens de ver-
eniging spreekt bestuurslid 
Sarah Pruis vol lof over de 
nieuwe verlichting op het 
sportcomplex. “We wilden 
met onze vereniging sowie-
so al meer gaan inzetten op 
duurzaamheid. De energie-
transitie komt eraan en het 
beschermen van het milieu 
speelt ook bij ons een belang-
rijke rol. We zitten hier met 
AGOVV in het bos, dus wer-
ken aan een ‘groener imago’ 

is dan bijna een vanzelfspre-
kendheid.”

Maar naast alle ideële over-
wegingen speelt natuur-
lijk ook het kostenplaatje 
een importante rol in het 
besluit van AGOVV om met 
Sportverlichting.com in zee 
te gaan. “Het verhaal dat 
Martin ons begin dit jaar 
vertelde, sprak meteen aan. 
Voor onze voetbalvereniging 
is deze nieuwe ledverlichting 
natuurlijk een flinke investe-
ring. Wat ons definitief over 
de streep trok, was de reken-
som dat wij die gemaakte 

kosten al binnen vijf jaar 
hebben terugverdiend. Na 
die periode heeft de club er 

financieel alleen maar baat 
bij.” AGOVV wordt daar-
naast ook nog financieel 
tegemoet gekomen door de 
overheid, nu het subsidiepot-
je voor sportclubs is vertien-
voudigd en er dus meer geld 
vrijkomt voor energiebespa-
rende maatregelen, zoals 
het aanbrengen van ledver-
lichting. Bolderman knikt: 
“Hier bij AGOVV hebben 
we in het stadion de huidi-
ge 48 gasontladingslampen à 
2200 Watt per stuk terugge-
bracht naar 16 led-armaturen 
à 1440 Watt per stuk. Dat 
scheelt maar liefst 78,2%.”
AGOVV wil hiermee ook 
een voorbeeldrol vervul-
len in de directe omgeving 
van het sportcomplex, ver-
telt Sarah: “We zetten met 
de vereniging steeds meer 

in op Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen; 
we zoeken volop de verbin-
ding met de wijk. Daar hoort 
natuurlijk zeker ook dit ener-
gievraagstuk bij. We willen 
met AGOVV graag zelfvoor-
zienend zijn en op den duur 
hier alles verduurzamen.” 
Bolderman: “Dankzij de led-
verlichting wordt de CO2-
uitstoot verder beperkt waar-
door AGOVV een bijdrage 
levert aan het klimaatak-
koord.” Sarah, tenslotte: “Ik 
ben er oprecht trots op dat 
we met onze vereniging deze 
duurzame weg zijn ingesla-
gen. Fijn voor onze generatie 
en belangrijk ook voor onze 
jeugdleden. En ik weet er 
alles van, want vier van hen 
zijn van mij, haha.” 
(Foto: Dennis Terwel)

DEVENTER - We zijn de hele 
dag druk. Druk met ons werk, 
druk met familie, vrienden 
en afspraken en druk… met 
onze telefoon. Wat is er 
dan lekkerder dan even een 
momentje voor jezelf, waar-
bij je even niets hoeft. Gooi 
je telefoon aan de kant en 
laad jezelf weer op tijdens 
een drankje of hapje. Dat kan 
bij Sync Ok in het centrum 
van Deventer. 

Hier stap je binnen in een 
groene oase. Je ervaart hier 
rust en inspiratie om tot jezelf 
te komen. Lieke Landré weet 
hoe belangrijk het is om, naast 
hard werken, jezelf ook altijd 
weer voldoende op te laden. 
“En dit gaat heel goed samen 

met duurzaamheid, ook voor 
jezelf. In mijn zaak draait alles 
om gezondheid, ontspanning 
en duurzaamheid. Dit laat-
ste vertaalt zich in het circu-
lair werken en de nadruk die 
hier ligt op ‘rust’ en tot jezelf 
komen.” 

Alleen al de aquaponics, een 
mini-ecosysteem, prominent 
aanwezig in de zaak, geeft 
een goede kijk op hoe wij 
mensen op duurzame wijze 
kunnen omgaan met voeding 
en energie. Zo is er een circu-
lair systeem tussen de vissen 
en de planten en worden er 
groenten gekweekt in ditzelf-
de (bijna) gesloten systeem 
op kiemroosters van gere-
cycled plastic. “Zo gaan wij 

steeds meer initiatieven ont-
wikkelen, zoals samenwer-
kingen met Bezig Plantgoed, 
Gouden Pompoen en Michel 
Brands die met behulp van 
koffiedik van horecazaken 
paddenstoelen op duurzame 
wijze kweekt.” En deze zelfde 
paddenstoelen vind je weer 
terug op een broodje Pulled 
Paddo bij Sync Ok. 

Lieke toont met haar zaak dat 
duurzaam werken en leven 
goed is voor het milieu, maar 
ook voor jezelf. “Zelf kun-
nen we veel doen om onze 
aardbol een handje te helpen. 
Breng bijvoorbeeld je eigen 
beker mee voor de ‘to go’ 
koffie en ga creatief om met 
materialen die je anders weg 
zou gooien. Zo heeft Lieke 
haar menukaarten, waar-
op tal van producten staan 
- allemaal glutenvrij en veel 
vegetarisch en noten/lacto-
sevrij - gemaakt van hout dat 
is gezeefdrukt. “Als de kaart 
weer wordt veranderd, schuur 
ik een laagje van de menu-
kaart af en zeefdruk hem dan 
opnieuw. De natuur is een 
plek waar bijna iedereen zich 
thuis voelt. Daarom moeten 
wij goed voor de natuur zor-
gen, dan zorgt deze weer 
goed voor ons.”

Ga even helemaal offline; 
zo word ook jij duurzaam

‘Broederschap: op zoek 
naar een verloren ideaal’
DEVENTER - Bas Heijne 
verzorgt op uitnodiging 
van Jan Terlouw de tweede 
editie van de Deventer Jan 
Terlouw Lezing op woensdag 
12 december in de Deventer 
Schouwburg.

Wat is de rol van de samen-
leving en de politiek in een 
noodzakelijk duurzame 
wereld? Jan Terlouw benoem-
de vorig jaar de globalisering 
en de manier waarop we met 
de natuur omgaan als twee 
belangrijke trends die steeds 
meer met elkaar in strijd raken. 
Dit jaar volgt een nieuwe visie 
op de wereld van morgen, 
door Bas Heijne en ‘tegenle-
zer’ Kiza Magendane met als 
titel ‘Broederschap: op zoek 
naar een verloren ideaal’.

Bas Heijne is schrijver, colum-
nist en essayist en schreef 
tot voor kort wekelijks een 
column in NRC Handelsblad. 
In 2017 ontving hij de P.C. 
Hooftprijs voor zijn beschou-
wend werk. Naast de hoofd-
lezing is er een tegenlezing, 
waarin de jongere generatie 
aan het woord komt. Deze 
tegenlezing wordt, op uitno-
diging van Bas Heijne, gege-
ven door Kiza Magendane. 
Kiza is schrijver en beleids-
ondernemer en houdt zich 
bezig met burgerschap, iden-
titeit, globalisering en de posi-
tie van Afrika in de wereld. Hij 
publiceert in onder meer NRC 
Handelsblad en De Groene 
Amsterdammer. 

Naast beide lezingen is er 
een ondersteunend muzikaal 
programma en alle bezoe-
kers ontvangen na afloop 
een exemplaar van het boek 
‘Broederschap, op zoek naar 
een verloren ideaal’ door Bas 

Heijne en Kiza Magendane, 
dat een weerslag van de lezing 
bevat. 

Jaarlijks evenement
Ter ere van zijn 85e verjaardag 
gaf Jan Terlouw op 1 decem-
ber 2016 een korte speech in 
De Wereld Draait Door over 
een onderwerp dat hem heel 
erg na aan het hart ligt: de 
rol van de maatschappij en 
de politiek in een noodza-
kelijk duurzame wereld. Zijn 
gedachtegoed verdient meer 
dan 7 minuten zendtijd in een 
televisieprogramma en werd 
aanleiding voor een jaarlijks 
terugkerend evenement: de 
Deventer Jan Terlouw Lezing, 
waar sprekers hun visie geven 
op de wereld van morgen.

Lezersactie
De Cleantech Regio is partner 
van deze bijzondere lezing. En 
daarom geven we 10 kaar-
ten weg. Stuur een mail naar 
info@cleantechregio.nl o.v.v. 
Deventer Jan Terlouw Lezing. 
Het aantal beschikbare kaar-
ten is beperkt, dus zorg dat je 
voor 1 december reageert (op 
= op en maximaal 2 kaarten 
per persoon). 

De Deventer Jan Terlouw 
Lezing is een programma 
van de Stichting Deventer 
Jan Terlouw Lezing, met als 
partners Tauw en de Tauw 
Foundation, Cleantech Regio, 
Deventer Schouwburg, 
Gemeente Deventer en 
Provincie Overijssel. 

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


