
Lekker struinen over paadjes, 
genieten van alles wat groeit 
en bloeit, je eigen kruiden, 
fruit en groente oogsten, 
buren treffen bij de ontmoe-
tingsplek: dat kan straks alle-
maal in het voedselbos! In 
Brummen namen bewoners 
zelf het initiatief en steken de 
handen uit de mouwen - en 
de schop in de grond.

Afgelopen december was het 
nog een kaal weiland, nu is 
het een beplant en ingeplant 
voedselbos in spé. Welkom in 
de wijk Elzenbos, waar drie 
hectare wordt omgetoverd 
tot een voedselbos. De ingre-
diënten? Hooiland, bloemrijk 
grasland, fruitbomen, een wil-
gentipi, een natuurspeelplaats 
met klimbomen, een kruiden-
labyrint, een ontmoetings-
plaats met vuurplek, schapen 
die het gras kort houden … 

Rijke oogst
Een voedselbos combineert 
landbouw met natuur voor 
een duurzame voedselproduc-
tie. De bewonerswerkgroep 
Nieuwe Erven realiseert in 
het bos zeven vegetatielagen 

met bomen, struiken, krui-
den, knol- en wortelgewas-
sen, bodembedekkers, klim-
planten en schimmels. 
Er zijn en komen ook hagen, 
houtwallen en water. Hier 
gedijen insecten, vogels en 
andere dieren goed. Het bos 
levert op termijn van alles 
op: noten, zaden, bessen, 
fruit, groenten, eetbare bloe-
men, honing, noem maar op. 
Brummenaren kunnen straks 
naar hartenlust komen oogs-
ten.

Oók de sociale meerwaarde 
is mooi, vindt de werkgroep. 
Steeds meer omwonenden 
haken aan - er zijn nu al vijf-
tig werkgroepleden actief - 
en ook ‘buren’ Philadephia en 
Riwis Zorg & Welzijn tonen 
interesse om cliënten betrok-
ken te laten zijn bij het voed-
selbos. De eerste aanvraag 
voor een schooltuin is bin-
nen, om het voedselbewust-
zijn van leerlingen te vergro-
ten.

Oogstfeest!
Chantal van Genderen orga-
niseert vanuit haar bedrijf 

Voeding en Verbeelding 
workshops en lezingen over 
gezonde voeding. Als voed-
selbosvrijwilliger is zij betrok-
ken bij de plannen voor het 
oogstfeest in september. 
Natuurlijk met gerechten die 
gemaakt zijn met ingrediën-
ten uit het voedselbos. “En 
dat banket wordt elk jaar rij-
ker.”

Louke van Wensveen is actief 
in het voedselbos en deelt 
de ervaringen graag in de 
regio. Onder meer aan de 
Tafel duurzaam voedselbe-
leid van de Cleantech Regio, 
waarvan zij mede-initiator 
was. Aan tafel zitten onder-
nemers, onderzoekers en ver-
tegenwoordigers van onder-
wijs, (natuur)organisaties en 
overheden. De rode draad: 
hoe maken wij de voedselke-
ten duurzaam?

Collega-vrijwilliger Chris 
Frencken werkt bij de 
gemeente Oost-Gelre en 
nam zijn collega’s al mee op 
excursie naar ‘zijn’ voedsel-
bos. Die gingen geïnspireerd 
huiswaarts: zo kan het dus 
ook, die samenwerking tus-
sen gemeente en bewoners.

Sander Bosman, Regisseur 
Landelijk gebied & Partici-
patie van de gemeen-
te Brummen: “De gemeen-
te wilde in dit deel van plan 
Elzenbos waar geen wonin-
gen meer komen, iets bij-
zonders doen. Samen met 
de bewoners hebben wij het 
idee voor het voedselbos ver-
der uitgewerkt. De gemeente 
blijft eigenaar, maar bewo-
ners zijn de trekkers.”

Een passief huis, daar hadden 
Albertine en Eef nog nooit van 
gehoord. Maar nu zij er een-
maal wonen, willen zij niet 
meer terug naar een regu-
liere woning. “Hoe meer we 
hoorden over dit concept, hoe 
enthousiaster we werden”, 
vertellen de bewoners. “Het 
is ons niet tegengevallen.”

In 2010 kwam projectleider 
Martin Snijder, die verbon-
den is aan het Aventus en 
de Cleantech Regio, met het 
idee om passieve woningen te 
laten bouwen. Als testcase liet 
hij zes jaar geleden zijn eigen 
woning bouwen. In 2014 
kwam er een plan voor meer-
dere huizen. Deze zes levens-
loopbestendige (ook wel pas-
sieve) woningen werden in 
november 2017 opgeleverd. 
“De woningen zijn geluids-
arm en hebben een aange-
naam energieklimaat”, vertelt 
Martin. “Ze zijn luchtdicht, 
wat betekent dat er veel aan-
dacht is voor isolatie. Alleen de 
isolatieschil is al 45 centimeter 
dik. Daarnaast is er een hoog-
waardige installatie die zorgt 
voor de aanvoer van verse 
lucht. Feitelijk zijn er geen 
openstaande ramen nodig, 
maar voor de beleving willen 
de meeste bewoners dit wel.” 
Door die isolatie/installatie 
is het de hele dag dezelfde 

temperatuur in huis. Alles 
werkt op zonne-energie. Er is 
geen gas aanwezig. “Ik moest 
wel even wennen aan het idee 
om op inductie te koken”, legt 
Albertine uit. “Maar het werkt 
eigenlijk beter en sneller dan 
gas.” Via een app kunnen ze 
zien hoeveel energie er ver-
bruikt en opgebracht wordt. 
“Het vergt wat aanpassingen, 
maar dat gaat eigenlijk van-
zelf. Zo zetten we voortaan 
de wasmachine en vaatwas-
ser overdag aan, wanneer de 
zon schijnt.” Martin vult aan: 
“Van belang bij het wonen 
in een passieve woning, is het 
bewustzijn van de bewoner 
dat hij of zij de woning moet 

leren gebruiken. Dit betekent 
bewust zijn in het gebruik van 
ramen, zonne-screens en elek-
triciteitsgebruik. Actief wonen 
dus.” Albertine en Eef erva-
ren geen nadelen en beve-
len deze woning aan ieder-
een aan. “Het is erg comfor-
tabel. Het eindproduct is goed 
en precies zoals we verwacht 
hadden. Het voelt echt als een 
warme deken.” 

Nieuw project
Het verhaal gaat verder en 
Martin is alweer bezig met 
een nieuw project. In samen-
werking met de CPO (Collec-
tief Particulieren Opdracht-
geverschap) wordt er een hofje 
gebouwd met acht à negen 
woningen onder een dak. 
“Het is de bedoeling dat men-
sen in groepsverband gaan 
wonen, met een grote berging 
en een grote tuin. Omdat ik 
uit het onderwijs kom vind ik 
het belangrijk om studenten 
te betrekken bij innoveren-
de projecten. Vandaar dat het 
een eis is dat zij bij de uitvoe-
ring betrokken zijn.”

DZA 13WOENSDAG 30 MEI 2018

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

‘Ik wil een pionier zijn op weg naar een afvalvrije toekomst’
Tijdens het duurzaamheids-
event Cleantech Tomorrow 
won Fashion & Textile 
Technologies-student Don 
van Diest (22) samen met 
zijn compagnon Iago Santos 
Ligtenberg de Cleantech 
Battle. Dit deden zij met hun 
bedrijf Luwies, dat meubilair 
maakt van afval. 

Wat doet Luwies precies?
“Als onderdeel van mijn 
opleiding volgde ik met twee 
andere studenten de minor 
ondernemen bij het Saxion 
Startup Center. We heb-
ben hier het businessmodel 
getest, gevalideerd en uit-
gewerkt. Dit is ongeveer een 
jaar geleden. Luwies is wat 
mij betreft een blueprint voor 
hoe de circulaire toekomst 
zou moeten zijn. Wij maken 
meubels die voornamelijk 
van afval gemaakt zijn en 
verkopen deze aan bedrijven 
en particulieren. Dit doen we 

nu alleen op aanvraag, maar 
we willen binnenkort echt 
onze eerste collectie gaan 
lanceren. Mensen betalen 
ook statiegeld over de meu-
bels, of ze leasen ze, zodat 
de meubels weer bij ons 
terugkomen en wij ze kun-
nen opknappen of opnieuw 
recyclen. We gebruiken voor 
de meubels ook echt alleen 
materialen die recyclebaar 
zijn, zodat we geen afval 
maken. Uiteindelijk komen 
we op een punt waarop we 
geen nieuwe grondstoffen 

meer nodig hebben voor de 
productie.”

Hoe ben je er op gekomen 
dit te gaan doen?
“Ik ben opgegroeid in Jakarta, 
Indonesië. Daar werd ik al op 
heel jonge leeftijd geconfron-
teerd met de slechte kan-
ten van onze consumptie-
maatschappij. Met de onge-
lijkheden tussen mensen. 
Het aanzicht van sloppenwij-
ken maakte een diepe indruk 
op mij als kind, en die erva-
ring heeft mij er toe doen 

besluiten mij volledig in te 
zetten voor een circulaire en 
duurzamere toekomst.”

En hoe ziet die toekomst 
er volgens jou uit?
“Ik zou graag zien dat de 
Nederlandse consumptie com-
pleet circulair is. Dat houdt in 
dat er nauwelijks meer afval is 
en we als land bijna geen nieu-
we grondstoffen meer nodig 
hebben. Ik geloof dat kapi-
talistische drang om constant 
te groeien en winst te maken 
verenigbaar zijn met de cir-
culaire economie en dat dat 
het welvaartniveau omhoog 
zal doen gaan. Dat kan alleen 
door in te zetten op innovatie, 
recycling, verdienmodellen en 
productontwerp. Ik hoop een 
pionier te zijn en bij te dragen 
aan een afvalvrije toekomst. In 
de 22e eeuw zullen ze terug-
kijken en de circulaire transi-
tie beschouwen als de twee-
de industriële revolutie die het 

leven van onze kinderen zal 
bepalen en onze economie 
voor altijd zal veranderen.”

Dat klinkt als een mooie 
droom. Hoe gaat Luwies 
dat waarmaken?
“Wij leggen de lat hoog op 
alle fronten: duurzaamheid, 
design, gebruik, kosten. Maar 
het allerbelangrijkste vinden 
we dat we iets unieks maken 
waar de klant trots op is en 
zich goed bij voelt. We vinden 
onze huidige meubels nogal 
saai, dus daarom bieden wij 
ook opvallende en uitgespro-
ken prints die we ontwerpen 
speciaal voor de klant. Ben je 
je print zat? Geen probleem. 
Alle onderdelen zijn vervang-
baar en te personaliseren. 
Het meubilair groeit met je 
mee en levert uiteindelijk veel 
meer op voor je portemonnee. 
Wij gaan hard aan de weg 
timmeren om de interieur-
industrie de eerste compleet 

circulaire industrie van de 
wereld te maken. Tegelijkertijd 
wil ik meer ervaring opdoen 
en bedrijven gaan adviseren 
hoe zij de circulaire economie 
kunnen implementeren in hun 
bedrijfsvoering.”

Dan is het winnen 
van de Cleantech Battle 
een goed begin!
“Daaraan meedoen, dat was 
een fantastische ervaring. 
En het is een geweldig podi-
um om je bedrijf te presente-
ren. Wat ik vooral leuk vond 
was dat er veel finalisten van 
Saxion kwamen. Dat zegt iets 
over de betrokkenheid van 
Saxion bij het thema duur-
zaamheid en dat zegt ook iets 
over de ondernemersdrang 
van de studenten. Saxion kan 
daar trots op zijn en dit ook 
zeker zien als effect van de 
koers die Saxion heeft inge-
zet op het gebied van duur-
zaamheid.”

Actief wonen in een passief huisOP NAAR EEN DUURZAME VOEDSELKETEN

Voedselbos in de maak




