
‘We hebben een plicht tot optimisme’
LOCHEM - Sebastiaan van 
‘t Erve, sinds 2014 burge-
meester van Lochem, is nu 
een maand voorzitter van 
de Strategische Board in 
de Cleantech Regio. Van ’t 
Erve is al geruime tijd nauw 
betrokken bij de regionale 
samenwerking. Eerst vanuit 
zijn portefeuille energietransi-
tie voor de samenwerking op 
overheidsniveau, tussen de 
gemeenten, en ook vanuit 
zijn betrokkenheid bij de regi-
onale ‘tafel’ energietransitie. 

Van ’t Erve is in deze func-
tie de opvolger van Andries 
Heidema, die medio dit jaar 
benoemd is tot Commissaris 
van de Koning in Overijssel. 
Binnen de Cleantech Regio 
werkt de Board aan duurza-
me welvaart en een economi-
sche sterke én schone regio. 
Met als topprioriteiten: ener-
gietransitie en circulaire eco-
nomie. Van ’t Erve hierover: 

“Ik heb erg veel zin om aan 
de slag te gaan. Ik heb veel 
vertrouwen in alle samenwer-
kende partijen in de regio om 
de ambities uit onze Agenda 
Cleantech Regio te realiseren. 
Zo gaan we samen met fris-
se energie aan het werk om 
de Cleantech Regio de meest 
duurzame regio in Nederland 
te maken en de meest circu-
laire van Europa! Juist onze 
publiek-private samenwerking 
is daarin de succesfactor en dat 
maakt ons als Cleantech Regio 
krachtig. Wat mij betreft alle 
hens aan dek voor onze clean-
tech-initiatieven!”

Want daar is Van ’t Erve stel-
lig in: “We moeten ‘van het 
papier af’ naar het dóen!” Dat 
bedoelt hij overigens over-
drachtelijk, als in: we moe-
ten achter de vergaderta-
fel vandaan en het veld in. 
“We hebben een ambitieu-
ze agenda opgesteld en die 

willen, nee, móeten we ook 
waarmaken. Dat doen wij als 
bestuur samen met de diverse 
gemeenten van de Cleantech 
Regio, de inwoners, de bedrij-
ven en de onderwijsinstellin-
gen. En de initiatieven over-
stijgen natuurlijk ook nog eens 
de Cleantech Regio, doordat 
veel gemeenten ook andere 
netwerkpartners hebben. Wij 
moeten elkaar helpen en ver-
sterken. Dat doen we door 
slim samen te werken, waarbij 
gemeentegrenzen vervagen.”

De Agenda Cleantech  Regio 
staat boordevol doelen die 
voor 2023 moeten worden 
behaald. Van ’t Erve: “Het 
zijn allemaal belangrijke aan-
dachtspunten, maar graag wil 
ik het Transform Programma 
er even uitlichten, oftewel: 
het verduurzamen van rond 
de 40.000 woningen. Nu de 
winter is ingetreden, gaat 
bij veel mensen prompt de 

cv-ketel kapot. Wat doe je 
dan? Dan is het goed om 
over te stappen op een ‘gas 
los’-installatie. Of wat te den-
ken van het eerste slimme 
verkeerslicht vorig jaar in de 
gemeente Zutphen? Er lopen 
al zoveel mooie initiatieven, 
die navolging verdienen. 
Door goede coöperatie tus-
sen alle Cleantech-partners 
komen we steeds een stap-
je verder.”
Van ’t Erve sluit zijn betoog 
af met een citaat van de vier 
jaar geleden overleden ruim-
tevaarder en natuurkundi-
ge Wubbo Ockels: “We heb-
ben een plicht tot optimisme. 
De jeugd heeft de toekomst, 
daarom moeten we vandaag 
nog aan de slag met circulaire 
economie en energietransitie.” 
(Foto: Rob Voss)

Midden in Apeldoorn staat 
het voormalige hoofdkan-
toor van Centraal Beheer. 
Het gebouw, in de volks-
mond beter bekend als 
‘De Apenrots’, ging open 
in 1973. Architect Herman 
Hertzberger ontwierp dit 
gebouw, bestaande uit 56 
blokken van 9 bij 9 meter. 
Het gebouw was één van 
de eerste ter wereld met een 
open kantoortuinconcept. 

Thuis voelen
‘De Apenrots’ was meer 
dan een plek om te wer-
ken. Mensen voelden zich er 
thuis. Werken ging in het 
gebouw van Hertzberger 
samen met publieke voorzie-
ningen als een kindercrèche, 
recreatie en veel groen. Door 
de open constructie werden 
ontmoetingen volop gestimu-
leerd, maar met behoud van 
identiteit en intimiteit voor 
de werknemers. Met de her-
bestemming van Hertzberger 
Parc wordt opnieuw gezocht 
naar dit gevoel. Hoe maken 
we het bekende gebouw van 
Centraal Beheer opnieuw tot 

een innovatief icoon waar 
Apeldoorn trots op is? 

Serious Lego Play
Om daar achter te komen 
werd er een Serious Lego Play-
bouwsessie georganiseerd 
door Startup Apeldoorn in 
opdracht van projectontwik-
kelaar Certitudo, Cleantech 
Regio en de gemeente 
Apeldoorn in het Hertzberger 
Parc. Het was een bijeenkomst 
waarbij vertegenwoordigers 

van de drie O’s de handen 
uit de mouwen konden ste-
ken en de verbeelding de vrije 
loop laten gaan. Het doel was 
niet om een compromis te 
zoeken - polderen komt later 
wel - maar eerst de gewens-
te opties te verkennen. En 
wat bleek? Omdat de deel-
nemers allemaal vanuit hun 
eigen expertise naar de pro-
bleemstelling keken, konden 
veel losse ideeën soepel bij 
elkaar gevoegd worden en 
hadden ze juist een verster-
kend effect op elkaar. 

Vervolgstappen
De randvoorwaarden voor 
de herbestemming van het 
Hertzberger Parc zijn ver-
kend. Er is een gezamenlijk 
gedragen beeld uitgekomen 
dat het beeld van Herman 
Hertzberger (meer functies 
mogelijk maken dan alleen 
de kantoorfunctie) nog steeds 
actueel en wenselijk is. Nu 
ligt er vooral de uitdaging om 
partijen te vinden die dit han-
den en voeten willen gaan 
geven in de praktijk. Ga voor 
meer informatie naar www.
hertzbergerparc.nl.

Mogelijkheden voor Cleantech 
Campus in Hertzberger ParcEen nieuwe manier 

van bouwen met stro 

“Wij hebben inmiddels de 
eerste woningen neergezet, 
volledig of deels gemaakt 
vanuit ons concept Strobox. 
De naam zegt het al: wij bou-
wen met stro. Daarbij gaan 
we niet uit, zoals van ouds-
her gebeurde, van het sta-
pelen van strobalen om daar 
een frame omheen te zet-
ten, maar wij maken panelen 
waar stro in wordt geperst. 
Prefabricage: constructieve en 
maatvaste boxen.” 

Milieuvriendelijke 
productie en bouw
Stro is zeer geschikt om mee 
te bouwen, ook in Nederland. 
“Stro kan van het land onbe-
werkt in de box worden 

verwerkt en met een dunne 
laag van leemstuc zorgt dit 
voor een gezonde, goed iso-
lerende damp-open en ade-
mend binnenklimaat.”

Zowel de wanden, vloer 
als het schuine dak kunnen 
worden gemaakt met de 
stropanelen. “Deze manier 
van bouwen is zeer duur-
zaam, alleen al doordat de 
stro rechtstreeks van het land 
kan worden gebruikt, een 
CO2-arme productie dus. 
Daarbij zijn de panelen heel 
licht, zodat voor een huis dat 
gemaakt is van stropanelen 
geen zware fundering nodig 
is, maar wel kun je uiteraard 
kastjes of schilderijen aan de 

panelen ophangen. Zo sterk 
zijn ze zeker en daarbij kun-
nen ook leidingen en der-
gelijke worden verwerkt in 
de houtvezelplaten. Bij deze 
bouw is geen zware funde-
ring nodig. Er hoeft geen 
beton de grond in, wat een 
groot voordeel is gezien 
beton een erg milieubelas-
tende bewerking ondergaat. 
Doordat de woningen licht 
zijn is een ‘lichte’ schroeffun-
dering prima in staat het huis 
te dragen.”

Wie bang is dat strobouw 
nadelen heeft als brandge-
vaar of allergieën, heeft het 
mis. De panelen met leem 
zorgen voor een sterk brand-
vertragende werking en de 
panelen zijn 100% dicht 
waardoor het stro geen reac-
ties veroorzaakt. 

Jongeren een kans bieden
Strobox wil naast de bouw 
van duurzame woningen ook 
bijdragen aan het begeleiden 
en opleiden van mensen voor 
wie het moeilijk is om aan 
betaald werk te komen. Denk 
aan jongeren uit speciaal en 
bijzonder onderwijs. We heb-
ben tenslotte iedereen nodig, 
zeker ook in de bouw. 

“Er is in de bouw een groot 
tekort aan mensen. Er zijn 
voldoende jongeren, maar 
als zij geen niveau 2 hebben 
mogen zij de bouwplaats niet 
op. Het gevolg is vaak dat zij 
‘verdwijnen’ in de massa. Wij 
zijn een erkende leerplek en 
ons idee is om jongeren ‘op te 
schalen’ en hun in een ande-
re setting op te leiden naar 
niveau 2.”

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

APELDOORN - Wat zijn de (on)mogelijkheden van een 
Cleantech Campus in Apeldoorn? Wat heeft het de stad te 
bieden? En hoe moet zoiets eruit zien? 

DEVENTER - Nederland is gelegen aan het einde van de 
rivieren en kent daarmee een zeeklimaat. Een dergelijk ‘nat 
gebied’ vraagt om bouwen met stenen en dat is dan ook 
de gebruikelijke bouwwijze in ons land, maar steeds meer 
initiatieven laten zien dat dit ook anders kan. “Bouwen kan 
heel goed op echt duurzame wijze”, vertelt Roelof Vossebeld. 
Samen met Arjan Middelkoop en Daan Molkenboer houden 
zij zich bezig met een nieuw concept, met oog voor de planeet 
en oog voor mensen. 
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