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Nieuwe logistieke probeeracties:
vrachtfiets, fietskoerier én e-bestelauto 

‘De jeugd is aan zet’
STEDENDRIEHOEK - Onder-
nemers in de Cleantech Regio 
kunnen vanaf 20 september 
2018 een week lang gratis 
gebruikmaken van een vracht-
fiets of fietskoerier. Na het 
succes van de vorige actie 
begin dit jaar, krijgt de ‘pro-
beerweek’ in het najaar een 
vervolg. Nieuw dit keer is de 
e-bestelauto: een unieke kans 
voor ondernemers om hun 
logistiek eens anders in te 
richten.

Gratis proberen 
Zowel de vrachtfietsactie 
als de fietskoeriersactie bie-
den ondernemers de moge-
lijkheid om hun leverin-
gen op een snelle en duur-
zame manier te organise-
ren. Geïnteresseerde onder-
nemers die zich aanmelden, 
krijgen een week lang gratis 
een vrachtfiets of fietskoerier 
tot hun beschikking. Bevalt 
het? Dan kan de onderne-
mer een financiële tege-
moetkoming krijgen die kan 
oplopen tot wel € 2.500,-.

Elektrische bestelbus
Er zijn ook bedrijven die 
hun bestelbus of -auto sim-
pelweg niet kunnen mis-
sen. Voor deze ondernemers 
heeft de Cleantech Regio 
dit najaar een nieuwe actie: 
de e-bestelauto. Het princi-
pe is hetzelfde: ondernemers 
krijgen een week lang een 

elektrische bestelauto te leen. 
Als dit bevalt en de onderne-
mer overweegt een e-bestel-
auto te leasen of aan te schaf-
fen, dan is daarvoor een aan-
trekkelijke subsidie beschik-
baar tot € 4.000,-.

Goedkoop, snel én schoon
Een week lang gratis een 
duurzaam alternatief probe-
ren was dit voorjaar al voor 10 
ondernemers reden genoeg 
om over te stappen op een 
vrachtfiets of fietskoerier. 
Peter Reurink van Sparerib 
Express Deventer: “Voorheen 
deden we onze leveringen 
met de auto. Nu gebruiken 
we de vrachtfiets voor ritten 
tot 5 kilometer, zo’n 10 keer 
per dag. Dat is niet alleen 
financieel voordelig, maar 

vaak zelfs sneller én een stuk 
schoner.  Met de vrachtfiets 
laten we zien dat ook wij 
duurzaam zijn.”

Samen houden we 
de regio schoon 
Met de drie verschillende 
logistieke probeeracties sti-
muleert de Cleantech Regio 
ondernemers om een duur-
zaam alternatief te kiezen 
voor hun logistiek. Op die 
manier houden we samen de 
regio schoon. 

Dat zijn de woorden van Jan 
Terlouw. Voor een duurzame 
wereld ziet Terlouw, naast 
de politiek, een belangrijke 
en noodzakelijke rol weg-
gelegd voor de huidige 
generatie jongeren. In een 
nieuwe reeks lunchlezingen 
in de Deventer Schouwburg 
geeft Toekomst-Makers deze 
generatie een podium. Elke 
maandag om 12.00 uur deelt 
een jonge denker, doener of 
maker onder de 30 jaar uit 
Oost-Nederland zijn of haar 
bijdrage aan een duurzame 
toekomst.

Van expeditie naar 
Antarctica tot eerlijke 
koffiehandel
De eerste lunchlezingen zijn 
enthousiast ontvangen. Zo 
vertelde Len Geisler van het 
bedrijf Tauw over de manier 
waarop data kunnen bijdra-
gen aan het inrichten van 
een stad die is voorbereid 
op een veranderend klimaat. 
Tijdens de tweede sessie ver-
telde Manon Heerts over haar 
expeditie naar Antarctica. De 
gevolgen van klimaatver-
andering werden zó tast-
baar voor haar, dat zij niet 
alleen duurzaam leeft, maar 
ook middels haar studiekeu-
ze hoopt later een verschil te 
kunnen maken. 

In de komende lezingen ont-
moeten we een ingenieur die 
een ongeëvenaard slimme, 
energieneutrale weg heeft 

gerealiseerd. Een manager die 
ons energienetwerk technisch 
voorbereidt op de energie-
transitie. We luisteren naar 
iemand die de kledingindu-
strie wil verduurzamen én 
inclusiever wil maken door 
een kledingbibliotheek op te 
richten. Naar een onderne-
mer die zich inzet voor eerlij-
ke koffiehandel. En naar een 
studente uit Indonesië die 
zich zowel in Indonesië als in 
Nederland inzet voor minder 
afval. De onderwerpen zijn 
net zo divers als de sprekers. 
Toch hebben zij allemaal één 
ding gemeen. Ze zijn jong, 
onder de 30 jaar, ze wonen, 
werken of studeren in Oost-
Nederland. Ze hebben de 

drive om onze toekomst op 
een innovatieve en duurzame 
manier vorm te geven. 

Elke maandagmiddag in 
de Deventer Schouwburg
Toekomst-Makers vindt tot 
en met 3 december iede-
re maandagmiddag van 
12.00 tot 13.00 plaats in de 
Deventer Schouwburg. Kom 
luisteren en meepraten onder 
het genot van een biologische 
lunch (tegen een kleine prijs). 
Toegang is gratis, aanmel-
ding kan via de website www.
deventerschouwburg.nl.  

Na afloop is er vanaf 17.00 
uur een podcast te beluis-
teren waarin de Toekomst-
Maker wordt geïnterviewd. 
Bekijk de website www.
toekomst-makers.nl voor de 
diverse platforms waarop u 
deze kunt beluisteren. 

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

Deze serie lunchlezingen is 
een vervolg op de jaarlijk-
se Deventer Jan Terlouw 
Lezing, die ook plaats-
vindt in de Deventer 
Schouwburg. Daarin 
spreekt op 12 december 
Bas Heijne over duurzaam-
heid, in het verlengde van 
het gedachtegoed van 
Jan Terlouw. Toekomst-
Makers is een initiatief van 
Cleantech Regio, Tauw en 
de Tauw Foundation, de 
gemeente Deventer en de 
Deventer Schouwburg.

Groen, eerlijk en duurzaam wonen
BARCHEM – Begin okto-
ber zal de woning klaar zijn 
voor bewoning. Een woning 
die op grond van Gelders 
Landschap is neergezet en 
is één met de natuur. Tanja 
Abbas zal samen met haar 
gezin deze verantwoorde 
woning gaan bewonen. “Een 
duurzame woning, gebouwd 
met ecologische materialen 
en met behulp van lokale 
ondernemers. Doordat wij 
gebruik konden maken van 
de kennis van onder andere 
Woonpioniers, hebben wij 
niet volledig hoeven pionie-
ren maar wel hebben wij een 
aantal dingen waarmee we 
de eerste zijn.” Dit vroeg 
natuurlijk om veel denkwerk 
en overleg. 

“Onze fundering, bijvoor-
beeld, is opgebouwd uit 
hout met daartussen een flin-
ke kruipruimte. Dit is een 
nieuwe constructie waarvan 
wij denken en hopen dat 
het goed werkt.” Tanja en 
haar gezin kwamen er tij-
dens het uitdenken van de 
woning achter dat niet alles 
via de gebaande wegen kan 

verlopen. Zo zijn er geen 
zonnepanelen op het dak te 
zien. “Door de ligging van 
de woning in een bos ble-
ken wij niet genoeg rende-
ment uit panelen op het dak 
te kunnen halen. Nu halen 
wij de duurzame energie van 
een andere locatie. Zo zie 
je maar, er zijn steeds meer 
mogelijkheden om duurzaam 
te leven en er is altijd een 
alternatief als iets niet haal-
baar is bij je project.”

Duurzaam wonen 
steeds haalbaarder
Het huis van de familie 
Abbas is het derde dat in 
deze vorm in Nederland is 
gebouwd. “Veel mensen wil-
len hun steentje bijdragen 
als het gaat om duurzaam-
heid, maar vaak weten ze 
niet waar en hoe te begin-
nen. Dit kan heel klein bij 
jezelf beginnen, zoals letten 
op de verwarming, scheiden 
van afval en iets minder de 
auto gebruiken. Maar ook 
als het om (de bouw van) je 
woning gaat is steeds meer 
mogelijk. Onze aardbol is 
heel veerkrachtig, maar heeft 

echt wel hulp van onze kant 
nodig.” 

Een ecologisch en duurzaam 
huis dat helemaal naar jouw 
wensen wordt gebouwd; 
het is een droom voor veel 
meer mensen. Zo heeft 
Woonpioniers, een netwerk 
dat zich inzet voor duurza-
me woningen, een concept 
ontworpen waarin dit voor 
bijna iedereen haalbaar is. 
“Energieneutraal wonen is het 
uitgangspunt. Door gebruik 
te maken van de omgeving 
kan al veel rendement wor-
den gehaald. Zo haal je met 
grote raampartijen de zon, en 
daarmee de warmte in huis. 
Voor de kleinere budgetten is 
er het tiny house, dat, zoals de 
naam al aangeeft, wat kleiner 
is. Heb je behoefte aan meer 
ruimte, dan kies je een grotere 
variant. Het gaat om de prin-
cipes; je huis één laten worden 
met de omgeving, de vrijheid, 
duurzaamheid en het ecologi-
sche aspect. En vergeet niet de 
geldbesparing die duurzaam-
heid oplevert.” Doordat het 
allemaal maatwerk betreft is er 
veel mogelijk.




