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In het jaarschrift over 2019 focussen we op het begrip schoon. Hoe draagt de maakindustrie bij aan een schonere wereld,
waarbij we niet langer van fossiele brandstoffen gebruikmaken, producten maken die langer meegaan, afval gebruiken als
grondstof om zo de footprint te verkleinen. Als Regionaal Centrum voor Technologie richten wij ons bijna als vanzelf op

FOODVALLEY
(VALLEI)

technologische innovatie - dat lijkt wat anders te zijn dan duurzaam en circulair ondernemen. Toch leert de praktijk dat de
begrippen nogal eens samenhangen. Digitalisering en robotisering dragen bij aan een schonere wereld, omdat het hierdoor
mogelijk wordt ook in eigen land concurrerend te produceren, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten.

ACHTERHOEK

Het ‘as-a-service’ model, afkomstig uit de IT-wereld, leidt ertoe dat de producent eigenaar van het product blijft. Daardoor
worden producten vervaardigd die langer meegaan, beter onderhouden worden en modulair zijn opgebouwd, zodat
onderdelen vervangen kunnen worden. Dit alles met minder afval als resultaat. Een slim bedrijf richt zich vaak ook op

ARNHEM /
NIJMEGEN

schoon produceren.

DE LIEMERS

We belichten duurzaam en circulair in dit jaarschrift vanuit een breed perspectief. Frank Croes van de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen bekijkt ‘schoon’ vanuit de theorie. Ondernemers laten zien hoe zij hieraan in de praktijk gestalte

RIVIERENLAND

geven.
Daarbij kan het gaan om een andere, biologische, bestrijding van de duizendknoop of om de kweek van insecten
die - zonder veel ruimte in te nemen - voldoende eiwit voor ons voedsel leveren. We laten ook zien hoe elektrische
apparaten worden ontmanteld en hergebruikt en we richten de blik op een bijzondere stof, schelpkalk, die ervoor zorgt
dat bij de reiniging van afvalwater minder energie nodig is.
Nieuw in dit jaarschrift is de terugblik op bedrijven die we voorgaande jaren ondersteunden en welk resultaat dat heeft
gehad. Ik hoop dat we met dit jaarschrift kunnen laten zien hoe ondernemers, ieder op hun eigen wijze, een bijdrage
leveren aan een leefbaarder wereld en dat het een inspiratie is voor anderen.
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Kees Rutten - Fotografie
Janny Ruardy - Eindredactie
Studio Oblong - Vormgeving
Drukkerij Kempers BV - Druk
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C i rc u l a i re eco no m ie: “ H et gaat om min d er en b eter”

Sluit de
cirkel
De wereldbevolking groeit hard: de Verenigde
Naties voorspellen dat in 2050 meer dan negen
miljard mensen de aarde bevolken. Zij kunnen
alleen naast elkaar leven als we op een duurzame
manier met de aarde omgaan. Dat betekent dat er
nog veel moet veranderen; zowel in de productie
Foto: Kees Rutten

als in het verbruik van grondstoffen en energie.
Door verantwoord om te gaan met het milieu en
de natuurlijke bronnen, putten we de aarde niet
verder uit. Kortom, we moeten afscheid nemen van
de lineaire en investeren in de circulaire economie.
Frank Croes, programmamanager circulaire
economie aan de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN) ziet commerciële kansen hiervoor.

S

limmer, schoner en socialer produceren: RCT Gelder-

goedkoper, zodat die in Nederland of Europa kan blijven. Dit

land ondersteunt maakbedrijven. Dat begint vaak bij

scheelt transport, waardoor de CO2-uitstoot afneemt. Vanuit

procesoptimalisatie. Een efficiënter productieproces

de IT-wereld komt het ‘as-a-service’-model tot ons. De pro-

– lean – betekent verspillingen tegengaan en de productie

ducent blijft eigenaar van het product en levert bijvoorbeeld

modulariseren. Ook digitalisering en robotisering dragen bij

in plaats van een zitbank ‘zitcomfort’ als dienst. Al deze be-

aan de uitrol van de circulaire economie. Daardoor neemt de

grippen zijn dus nauw verbonden met de circulaire economie.

arbeidsproductiviteit toe. De productie wordt daardoor ook
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“Voor mij is vervuiling een vorm van kapitaalvernietiging",
zegt Croes. “Op de lange termijn moeten we allerlei reststromen niet verloren laten gaan maar hergebruiken. Je moet

‘Vervuiling is
een vorm van
economische
kapitaalvernietiging’

circulair denken als leidraad hebben. Het is je morele plicht de
schadelast die je aanricht te compenseren.”
Maar wat is precies circulaire economie? Croes legt uit dat
er twee definities zijn. Eén die sluiten van de grondstof- en
materiaalketens benadrukt en één die meer de breedte
ingaat, of zoals hij het noemt: ‘meervoudige waardecreatie’.
“In een economie, oud of nieuw, gaat het om organisaties die
iets maken dat voorziet in maatschappelijke behoeften. Dit
doen zij vanuit een businessmodel dat leidt tot toegevoegde
waarde. Vermeerderd met een marge is dat de basis voor het
verdienmodel van de organisatie. In de oude, lineaire economie kan dit leiden tot ongewenste arbeidsomstandigheden,
vernietiging van natuurlijke bronnen en een schadelast voor
het ecosysteem. In een circulaire economie werkt dat anders:
waarde wordt gecreëerd zonder de bronnen uit te putten
Foto: Kees Rutten

en zonder roofbouw op mensen of de aarde te plegen”, legt
Croes uit. “Het gaat niet om ‘meer, meer, meer’, maar om
minder én beter: kwalitatieve groei dus. Afval wordt grondstof. Materialen willen we opnieuw kunnen gebruiken, zonder
dat ze waarde verliezen. Wat eerst een kostenpost was, kan
nu een inkomstenstroom worden. We gaan van kort naar
lang gebruik, van eenmalig naar meermalig, van prut naar
goede kwaliteit: duurzame gebruiksvoorwerpen en een lagere footprint.” En bij al die activiteiten verbruiken we minder
energie, die bovendien niet uit fossiele brandstoffen maar uit
hernieuwbare bronnen zoals zon en wind komt. Alleen dan

reststroom: planten die over hun groei heen zijn werden als

Alle disciplines

kan de aarde gezond voortbestaan.

afval afgevoerd naar een reststroomverwerker. Schut Papier

“Makkelijk is dat niet, want je moet kennis hebben van mate-

in Heelsum onderzocht of de cellulose hiervan kan worden

rialen, productie, distributie en vormgeving.” Een multinatio-

Veel bedrijven, ook in de provincie Gelderland, zijn hier al

aangewend voor de productie van papier. Daardoor is ook

nal sloeg volgens Croes de plank mis met een geconcentreer-

mee bezig. Ze onderzoeken nieuwe processen en productie-

deze kostenpost een inkomstenstroom voor de telers. Het

de deodorant. “Op de productie van de nieuwe fles kon dertig

technieken en kiezen voor andere materialen en energie-

laat zien dat je op een mooie manier kunt innoveren.”

procent worden bespaard zonder dat het ten koste ging
van de gebruikswaarde voor de klant. De buitenkant werd

Foto: Kees Rutten

bronnen. Croes geeft voorbeelden: “Een boek van mij, dat
wordt gebruikt in de minor én de master circulaire economie,

Nog een voorbeeld: Croes zit op een refurbished stoel, ge-

geproduceerd van gerecyclede grondstoffen en de werkzame

is gedrukt op papier gemaakt van stengels van paprika- en

maakt uit hergebruikte onderdelen. “De kunst is tot minder

bestanddelen in de inhoud werden gecomprimeerd. Daar-

tomatenplanten. Telers in de kastuinbouw innoveerden om

massa en meer waarde te komen. Grond- en hulpstoffen

door werd de omvang van het product met dertig procent

het energieverbruik te verlagen. Met hun warmtewisse-

moeten renewable zijn, want de biomassa en allerlei abioti-

gereduceerd en was minder ruimte nodig in het magazijn,

lingsinstallaties op basis van geothermie, pompen ze meer

sche stromen zoals schaarse aardmaterialen zullen uitgeput

minder transport en paste meer voorraad in de schappen van

warmte op dan strikt noodzakelijk voor eigen gebruik. Het

raken. Economische wetten zullen bedrijven ook dwingen

de winkel. Moet je kijken wat je dan met één product kunt

surplus leveren ze aan woonwijken. Zo slagen ze erin van

de keten te sluiten. Zo zijn Kobalt en lithium niet tot in de

doen! Maar dat moet je ook goed communiceren. Dat deden

hun grootste kostenpost een inkomstenstroom te maken.

lengte van jaren voorradig en wanneer materialen schaarser

ze in dit geval niet goed. De consument begreep het niet, de

Je energiefootprint terugbrengen tot nul, de kosten tot nul

worden, stijgen de prijzen en word je gedwongen anders te

verkoop liep slecht en de innovatie werd teruggedraaid. Zo

of die zelfs ombuigen naar inkomsten. Dat noem ik circulaire

produceren.”

zie je dat álle disciplines hun werk goed moeten doen.”

economie! In 2015 hadden de kastelers nog één laatste grote
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we door transportpallets met onze stretchfolie in te wikkelen
veel transportschade en daardoor afval voorkomen. In de
toekomst willen we naar een circulair folieconcept, waarbij
we gebruikte folie voor dezelfde toepassing opnieuw kunnen
inzetten.” Zo ver is het nog niet: biobased grondstoffen zijn
‘Schakelen op meerdere fronten’

tot nu toe beperkt voorradig, folies van recyclaat kunnen nog

“En je moet op meerdere fronten schakelen. Een negende

niet voor voedsel worden toegepast en voor nieuwe produc-

deel van het aardoppervlak is geschikt voor landbouw. De

ten zal ook het productieproces moeten worden aangepast.

wereldbevolking groeit van 7,5 miljard tot negen miljard in

AFP maakt folie voor voedselverpakkingen en stretchfolie

Om te onderzoeken hoe AFP in de toekomst de keten kan

2050. De wereldbevolking groeit ook nog eens het hardst

voor ladingzekerheid zodat transporten veilig en zonder

sluiten, doen studenten van de HAN-onderzoek. “Wij bena-

waar ecosystemen dat niet kunnen dragen. Je moet zorgen

schade aankomen. De laatste jaren is de vraag naar duurza-

deren het zelf vanuit onze materialen- en oplossingenkant,

dat je die groei een halt toe roept en anderzijds investeren in

me concepten flink toegenomen. Harold Gankema: “Wij ma-

terwijl de studenten meer naar de bedrijfsprocessen kijken.

technologische innovatie om de gewasopbrengst te ver-

ken folies op basis van virgin grondstoffen maar ook op basis

Dat is een mooie aanvulling.” Gankema verwacht dat er van-

groten. Er zijn mensen die zeggen, dat de veeteelt drastisch

van biobased grondstoffen en met gerecyclede grondstoffen.

uit de overheid regelgeving komt om recyclebare verpakkin-

moet inkrimpen, maar dat is kortzichtig. Dieren maken

We waren al jaren bezig met de ontwikkeling van folie van

gen te stimuleren en verplichtingen opgelegd worden. “Dat
willen we voor zijn.”

onlosmakelijk onderdeel uit van de kringloop en je hebt ze

Eenvoudig beginnen

onder andere biodegradeerbare materialen, maar daar was

ook nodig als je al die mensen moet voeden. Zo’n bevol-

Het draait tenslotte toch om die ondernemer die moet om-

eigenlijk nooit een markt voor. De laatste jaren is een grote

kingsgroei vereist meer schaal en ruimte voor innovatie.” In

schakelen van lineair naar circulair. Welke stappen moet hij

omslag in de industrie gekomen. Door de maatschappelijke

de agrisector zijn voorlopers daar al mee bezig. Ze gebruiken

zetten? Croes: “Hoe minder afval, des te minder kosten. Zo

kritiek op kunststoffen neemt de druk steeds verder toe. Wij

hoogwaardige afzuiginstallaties, ze beschermen hun dieren

eenvoudig moet je beginnen. En voor alle componenten in je

waren daar allang mee bezig, omdat wij het zelf ook belang-

tegen plagen van buiten.” Als voorbeeld noemt Croes het

productie kun je jezelf de vraag stellen: ‘hoe kan het econo-

rijk vinden. Eigenlijk zijn al onze folies al duurzaam, omdat

Limburgse Kipster, waar witte kippen in een grote stal met

misch goedkoper en sociaal en ecologisch beter’?” Vanuit de

klimaatbeheersing leven. “Als je al die monden op aarde wil

HAN kunnen studenten daarmee helpen. In ‘tandems’ denken

voeden, dan is dat een goed voorbeeld van een duurzaam

ze mee met de bedrijven. Zoals over geprefabriceerde de-

compromis.”

montabele componenten voor de bouw met Volker Wessels,
de inzet van recyclaat voor voedseltoepassing bij Apeldoorn
Flexible Packaging (AFP) of een duurzame wijze van ontgas-

Contraproductief

sing van schepen bij 24-7 Nature Power. Dit laatste bedrijf

De lector acht het van belang dat bedrijven openstaan voor

bedacht een oplossing om tankschepen te ontgassen. “In

vernieuwing, maar vindt dat de overheid hier beleid voor

Nederland slaan wij 199 miljoen natte bulk op en over. Dit

moet maken. “Wet- en regelgeving lopen altijd achter de

zijn fossiele brandstoffen en chemicaliën. Als die schepen

feiten aan. Gebruik het fiscaal instrument als een tijdelijke

leeg zijn, kan er een ander product in, maar dan moet eerst

aanjagende maatregel om circulariteit te stimuleren want

de restlading eruit. In dampvorm zijn dit kankerverwekkende,

een overheid die te veel dicteert werkt vaak contraproduc-

vluchtige koolwaterstoffen. Wij kunnen deze restlading con-

tief.” Croes is niet van opleggen en sanctioneren, maar van

denseren naar vloeistof”, vertelt Perry van der Bogt van 24-7

stimuleren. “Subsidieprogramma’s zijn interessant, mits

Nature Power in Nijmegen. “De unit die wij daarvoor hebben

daarvan niet de helft opgaat aan vergaderen en er geen

gebouwd, is circulair en we denken dat dit een wereldwijd

werkelijke innovaties worden gerealiseerd. Een innovatie-

Nederlands exportproduct kan worden. We moeten veilig

voucher via RCT Gelderland kan een goede bijdrage leveren.

kunnen op- en overslaan. Kanker is volksvijand nummer één,

De administratieve rompslomp van een subsidie vormt voor

daar moeten we iets tegen doen. Deze oplossing is goed

veel bedrijven een barrière, de makelaars van RCT Gelderland

voor het milieu en de werkgelegenheid. Nu is er in Gelderland

ontzorgen de ondernemer daarin.”

zelfs sprake van ‘ontgastoerisme’: schepen komen hiernaar
toe om te ontgassen, dat is te gek voor woorden! Om deze
emissies te voorkomen is een vergunde locatie in Gelderland
nodig.”
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Willem Stehouwer studeerde Bedrijfskunde in Groningen en kwam tijdens zijn
afstuderen bij PON (Volkswagen dealer) terecht. Daar mocht hij de fusie van
twee heftruckimporteurs begeleiden.
Vanuit die ervaring is hij in de wereld van
de material handling terechtgekomen
en uiteindelijk bij Toyota Material Handling. Dit bedrijf is met een marktaandeel
van bijna dertig procent de grootste
leverancier van magazijn equipment in
Nederland. Daarbij kun je denken aan
heftrucks, magazijnvoertuigen, palletvervoer en aan het leveren van volledig geautomatiseerde magazijnen. De
laatste activiteit voeren ze samen met
Vanderlande uit, een dochteronderneming van Toyota. De klanten van het
bedrijf in Ede zijn onder meer te vinden
in retail, industrie en logistieke dienstverlening. Toyota Material Handling is
geen producerend bedrijf, maar een verkoop- en serviceorganisatie. Bij Toyota
Material Handling NL werken 450 mensen waarvan in Ede 150.

Melkwagen met
waterstof
In de Food Valley zijn vergevorderde plannen
om te starten met een milkrun. Nee, geen
melkboer aan huis, maar een tankwagen die
langskomt bij bedrijven om daar waterstof te

V

roeger reden in bedrijfshallen heftrucks rond die
diesel of lpg aangedreven waren. Tegenwoordig
kan dat niet meer. Mede om die reden gebruikt

bezorgen tot in het voertuig. Op die manier

men batterij-elektrische heftrucks. Nu moet je de inzet van

wil zijn. Het wil weg, daar zit het gevaar. Waterstof is de

kunnen de bedrijven experimenteren met

heftrucks en andere logistieke processen goed plannen en

lichtste molecuul en als het ontsnapt is het dus zo weg, lpg

als je daarbij gebruikmaakt van batterijen wordt het nog

is zwaarder dan lucht en blijft op de grond hangen. Volgens

project realiseren dat gemakkelijk overdraagbaar naar andere

waterstof zonder direct vast te zitten aan hoge

ingewikkelder. “Ik vind die logistieke puzzel wel uitdagend”,

sommigen is lpg daardoor gevaarlijker. “In alle gevallen geldt

regio’s. Het aardige van de milkrun is dat het tankstation als

investeringen. Bevalt het experiment, dan

stelt Willem Stehouwer. “De vraag is hoe kom je nu van A

volgens mij: als je energie wilt opslaan, dan moet je wel

het ware naar je toekomt. Dat scheelt aanzienlijke investe-

naar B binnen de gestelde randvoorwaarden en daarbij kun

opletten.” Een voordeel van waterstof is volgens Stehouwer

ringen: een tankstation aanleggen voor personenauto’s kost

kunnen ze na een halfjaar zelf aan de slag met

je denken aan de laagste kosten, de kortste afstand, of door

dat het een bestaande technologie is: “Heftrucks rijden al tien

al snel één tot anderhalf miljoen euro. Voor heftrucks is dat

waterstof. Initiatiefnemer is Toyota Material

zo weinig mogelijk ruimte in te nemen. Het zoeken van de

jaar op waterstof, daarbij gaat het in totaal om zo’n 30.000

goedkoper, maar toch ook een paar ton. Beschik je niet over

juiste balans daartussen, dat vind ik interessant. Alleen is dat

heftrucks. Dat is de reden dat we daar eens naar zijn gaan

eigen heftrucks of voertuigen op waterstof, dan huur je die bij

met batterijen lastiger, want je moet bijvoorbeeld rekening

kijken.”

Toyota Material Handling. Je sluit een abonnement voor een

Handling uit Ede. RCT Gelderland heeft het

halfjaar af, daarna beoordeel je of je zelf het tankstation gaat

houden met de intensiteit van de logistieke operatie, of het

vooronderzoek medegefinancierd, waardoor

feit dat het warm, of juist koud weer is: dan zijn de batterijen

Zo’n drie jaar geleden startte Toyota Material Handling

de milkrun van start kan gaan. Aanjager Willem

eerder leeg.” Met waterstof ben je van dat onderdeel van de

met het initiatief. Ze vroegen enkele collega-ondernemers

planning af.

uit de buurt deel te nemen. Inmiddels kent het project zes

Inmiddels zijn tien bedrijven aangesloten bij de milkrun. Ste-

Stehouwer van Toyota Material Handling
vertelt over het initiatief.

bouwen, dan wel het abonnement verlengt.

trekkende bedrijven. Naast Toyota behoren Bruil, Bidfood

houwer: “We hebben er wel veertig nodig, dus als bedrijven

Gevaarlijker dan andere brandstoffen is waterstof niet. Voor

en Bos Beton daar onder meer toe. Doel van de milkrun is

of bedrijfsverenigingen uit de Food Valley interesse hebben

energie geldt, ook in een batterij, dat het niet opgesloten

experimenteren met waterstof, van elkaar leren en een

om mee te doen, komen we graag langs.”
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Minder CO2-uitstoot
bij de reiniging van afvalwater

Voucher leidt voor
GVO tot dubbel voordeel

Foto: Kees Rutten

Watermerken ontstaan in papier door een wals over de papierpulp heen te laten gaan die de natte vezels de goede
richting op drukt. De sjablonen hiervoor op de gebogen wals
krijgen is een kostbare, tijdrovende klus. Schut Papier in
Heelsum, gespecialiseerd in papieren met watermerk, zocht
daarom naar een alternatief. Directeur René Kort kende
Lambert ten Velde, een oud-ondernemer in de machinebouw,
via RCT Gelderland. Hij vroeg hem te onderzoeken of een
3D-printer de sjablonen kan printen. Voor dit onderzoek stelde RCT Gelderland een circulaire voucher beschikbaar.
“Ik ben altijd in geweest voor een uitdaging om creatieve
oplossingen te bedenken. Er waren nog geen printers op de
markt die op een gebogen oppervlak van de wals kunnen
printen, maar wij kunnen nu op een rond oppervlak printen.”
Ook het filament en het oplosmiddel moesten aan dit proces worden aangepast. Met een oplosbaar filament wordt
hergebruik mogelijk, maar het moet ook waterbestendig zijn
omdat in de pulp veel water zit. Tegelijkertijd onderzocht Ten
Velde hoe meerdere sjablonen naast elkaar gebruikt kunnen
worden om nog efficiënter te werken. Hij slaagde en nog in
2019 kon de proefmachine worden gebouwd. “Schut Papier
is er heel enthousiast over. Hiermee
kunnen ze de markt openbreken
voor kleinere series papier
met watermerken. In
het najaar van
2020 verwachten we te kunnen starten met
het vervolg.”

Foto: Kees Rutten

Een van de specialismen is de productie van bestekzakjes, die
in eetcafés naast de borden liggen met daarin een servetje
en bestek: GVO maakt er miljoenen per jaar. Het voorzag een
efficiencyslag door automatisering. In plaats van de servetjes handmatig erin te stoppen, ontwikkelt GVO hiervoor een
nieuwe machine. De uitdaging is dat het servetje tijdens het
maakproces van het zakje erin moet worden gelegd, terwijl
dit met hoge snelheid gebeurt en met de complexiteit van
twee verschillende papiersoorten. Automatiseren is goedkoper en biedt een organisatorisch voordeel. “Hoewel we merken dat in deze producten enorme groei zit, valt er eigenlijk
niets aan te verdienen. Met de nieuwe machine en de beoogde outputsnelheid verandert dat.” Via innovatiemakelaar
Sina Salim van RCT Gelderland kreeg GVO een voucher voor
het haalbaarheidsonderzoek. “Dat ging heel
vlot, Sina is een prettige en behulpzame
makelaar. Dat maakt de aanvraag
gemakkelijk en zo konden
wij ons richten op de
ontwikkeling.” In
2020 wordt de
machine verder
ontwikkeld.

Schut Papier
breekt markt open

Foto: Kees Rutten

GVO Drukkers & Vormgevers is een veelzijdige mkb-drukkerij
in Ede. Hier maken ze verpakkingen in oplages tot 100.000
stuks, maar ook huisstijl- en reclamedrukwerk, boeken en
proefschriften. “We doen relatief veel zelf, behalve drukken
ook de voor- en nabewerking”, vertelt Derk van Rossem.

Om afvalwater te reinigen gebruiken afvalzuiveringsinstallaties
energie. Ongeveer 55 tot
60 procent van de
totale hoeveelheid energie is
nodig om het
afvalwater te
beluchten. De
reiniging vindt
plaats
door
zuurstof
toe
te voegen aan
het afvalwater.
Aqua Aurora uit
Apeldoorn ontwikkelde een methodiek, waarbij men
gebruik maakt van schelpkalk. Hierdoor zou de beluchting
efficiënter kunnen verlopen, waardoor
de CO2-uitstoot afneemt. Ingenieursbureau Tauw onderzoekt de werking van schelpkalk, de Cleantech Regio en RCT
Gelderland ondersteunen het financieel.
Schelpkalk wordt gewonnen uit zeeschelpen en werd tot het
einde van de vorige eeuw gebruikt in de bouw, als substituut
voor cement. Aqua Aurora ontwikkelde een dubbelwandige
roestvrijstalen holle buis, de vitaliser, waarin schelpkalk zit.
Tussen de stalen wanden wordt de trillingsfrequentie van
schelpkalk opgeslagen en overgedragen aan de stoffen die
door de buis voeren. Zo gebruikt men schelpkalk onder meer
in de land- en tuinbouw. Echter, de vitaliser kan ook lucht behandelen en dat is wat er gebeurt bij de afvalwaterinstallaties. Ingenieursbureau Tauw onderzocht of er minder energie
nodig is, door de beluchting met de vitaliser. Dit blijkt vooral
het geval bij zogenaamd communaal afvalwater, dat huishoudens op het riool lozen. In 2020 vindt verder onderzoek
hiernaar plaats. Hoewel de resultaten van het onderzoek nog
niet bekend zijn, is de verwachting hoopgevend: vermoedelijk wordt de beluchting met de vitaliser acht tot vijftien procent efficiënter en dat betekent een besparing van 12.000
tot 60.000 ton CO2 in Nederland per jaar.

Nijhuis Water Technology BV haalt
medicijnresten uit afvalwater
Nijhuis Water Technology levert wereldwijd
aan de industrie en lokale overheden
oplossingen om water te zuiveren
en het water én producten
daaruit te hergebruiken. Het is een van
de snelst groeiende bedrijven in
de Achterhoek: in
zes jaar groeide
het personeelsbestand van 70 naar
400. “De behoefte
aan schoon water
neemt wereldwijd
toe, met name
door de bevolkingsgroei”, verklaart
directeur innovatie en
technologie Wilbert Menkveld.
Met een voucher van RCT Gelderland
huurde het bedrijf in 2019 een externe specialist in om de
oplossing van ozon in water te modelleren via software en
zo dit proces te verbeteren. “Hierdoor kunnen we effectiever
medicijnen, cytostatica, röntgencontrastvloeistof en andere
microverontreinigingen uit afvalwater verwijderen. We hebben zelf deze kennis niet in huis, echter modelleren is wel belangrijk om te bepalen hoe je ozon oplossen efficiënter kunt
maken. Zo’n voucher is dan handig, ook omdat het een drempel wegneemt om een specialist in te huren.” Het project was
succesvol: “We kunnen nu effectiever ozon inbrengen waardoor de verwijdering ook effectiever is en we tevens circa 20
procent kunnen besparen op ozon en dus op elektriciteit en
CO2. Ziekenhuizen en waterschappen zijn inmiddels zeer geïnteresseerd in de ontwikkelde oplossing.”
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Be drijven in de reg io : Van Dijk Des ign & En gin eerin g

Niet geld maar creativiteit
is de drijfveer
In Nijmegen hoef je niet meer eindeloos door een parkeergarage te
rijden op zoek naar dat ene vrije plekje, maar ontdek je meteen waar
plaats is voor je auto. Dat regelt het autodetectiesysteem van Van
Dijk Design & Engineering: met groene en rode lampjes herken je
meteen een vrije parkeerplaats.

H

et idee komt van Roland van Dijk, ex-Philips (NXP
Semiconductors). Deze uitvinding, die inmiddels
in veel meer steden wordt toegepast, leidde tot

een volgende innovatie: eenzelfde systeem in fietsenstal-

niek en om creativiteit. Veel ideeën beginnen op een bierviltje.

lingen. Een fiets is echter lastiger te detecteren, dus zocht

Pas daarna wordt het technischer, zoek je de juiste produc-

constructeur-tekenaar Van Dijk compagnons voor dit project.

tietechnieken en ga je de wereldmarkt op. Soms bestaan

Onder de naam Lumiguide slaagden zij erin een fietsdetec-

ideeën al, of zijn ze te complex – allemaal redenen waarom

tiesysteem en een fietsroute-informatiesysteem te ontwik-

een project uiteindelijk niet wordt gerealiseerd. Ik onderzoek

kelen – het eerste ter wereld. Slimme borden, bijvoorbeeld

daarom ook eerst of er behoefte aan is.”

al in Utrecht, verwijzen fietsers; ook op apps kunnen zij die
informatie vinden. “We gebruiken camera’s, software en
machine learning”, aldus Van Dijk.

‘Fantastische opzet’
Als ontwikkelaar komt Van Dijk geregeld in contact met RCT

Met die technologie heeft Lumiguide Smart Mobility nu ook

Gelderland. Omdat de makelaars hem met andere partijen in

een slimme prullenbak ontwikkeld. Van Dijk: “Deze meet zelf

contact brengen of omdat zijn opdrachtgever gebruikmaakt

dat hij vol zit en geeft dat door aan de eigenaar (bijvoorbeeld

van een voucher van hen. “Daarvoor moet ik de plannen

de gemeente) die dat kan melden aan degene die de bak

onderbouwen. RCT Gelderland is een fijne partij. Toen ik als

moet legen. Daardoor hoeft hij niet steeds langs álle prul-

eenling als productontwikkelaar werkte, kwam een van de

lenbakken te rijden.”

makelaars bij mij en ik heb al de nodige keren events bezocht.
RCT Gelderland heeft een fantastische opzet; één die daad-

De compagnons van Lumiguide zijn niet uitsluitend software-

werkelijk partijen bij elkaar brengt en die sterk is doordat de

techneuten. Ton van Lieshout, van ChampionChip, had al veel

lijntjes kort zijn. De makelaar komt langs, praat over waar

ervaring met een eigen bedrijf opzetten en laten doorgroeien

je mee bezig bent, adviseert direct en zet meteen zaken in

en Monique Harmsen hielp, voordat ze directeur werd, bij de

gang. Voor de ontwikkeling van technologie bij Lumiguide kan

eerste aanbesteding.

dit ook heel interessant zijn.”

Foto: Kees Rutten

Van Dijk heeft ideeën genoeg. Misschien schemert daar zijn
Techniek en creativiteit

Philips-achtergrond door: “Bij Philips Semiconductors zat al-

Sinds de start van Lumiguide in 2012 combineert Van Dijk

les aan kennis en kunde op technologisch vlak. Er kon veel en

zijn werkzaamheden voor beide bedrijven. Vanuit Van Dijk

er gebeurde ook veel – alles werd daar uitgevonden. De cul-

Design & Engineering bedenkt hij ook steeds nieuwe ideeën,

tuur was een combinatie van creativiteit en de instelling dat

oplossingen en uitvoeringen. Geregeld ziet hij in de bouw-

wat je doet gewoon goed moet zijn. Ik zie dat terug in mijn ei-

markt producten liggen die hij (mede) heeft ontwikkeld. Van

gen bedrijven: creativiteit moet de drijfveer zijn, niet het geld.

Dijk kan in elke fase van het proces instappen: vanaf het

Ik probeer iets leuks, iets goed toe te voegen en als je daarin

eerste idee waarbij nog een duidelijke visie moet worden

slaagt, dan volgt dat geld wel. Dat is ook wat Lumiguide doet:

ontwikkeld tot en met de fase om het product in de winkel-

het systeem in Utrecht is een wereldprimeur.”

schappen te krijgen. “Van het eerste idee tot produceren en
verkoop klaar maken – dat vind ik erg leuk. Het gaat om tech-
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Foto: Kees Rutten

Circulus-Berkel in Apeldoorn zamelt
piepschuim in waarna het CO2-neutraal
wordt getransporteerd en bewerkt tot nieuwe
grondstof bij EPS Nederland. De EPS-fabriek in
Weurt maakt er nieuwe producten van. Behalve
dat het de CO2-uitstoot vermindert, bespaart
het ook veel energie en grondstoffen.

21

20

B E D R I J F

Dr Ten ontwikkelt onder andere producten die bijdragen aan
de primaire behoeftevoorziening voor mensen die in minder
ontwikkelde landen wonen: schoon water, voeding en energie. “We hebben bijvoorbeeld voeding op basis van vetten en
koolhydraten ontwikkeld. Maar naar onze zeezoutbatterij is
de meeste vraag”, zegt Gerrit Miedema van Dr Ten.
De zeezoutbatterij, waarmee Dr Ten in 2019 de Veluwse
Innovatieprijs won, is een idee van oprichter Marnix ten
Kortenaar. Oorspronkelijk richtte hij zich op ontwikkelingslanden. Miedema: “Denk aan een off grid (netonafhankelijk)
hutje in Afrika: met een paar batterijen en zonnepanelen kun
je daar een lampje laten branden, zodat een kind ’s avonds
kan doorleren. Daardoor kan een hele maatschappij vooruitkomen. Maar door de toename van zonne- en windenergie
en elektrisch vervoer in Nederland, groeide hier ook de behoefte.” Innovatiemakelaar Sina Salim wees Dr Ten op een
voucherregeling waarvan er inmiddels één is goedgekeurd.
“Die zetten we in om inzichtelijk te krijgen hoe de batterij zich
gaat gedragen, zodat je bijvoorbeeld weet
hoeveel energie er nog in of uit kan.”

Foto: Henk Merjenburgh

Dr Ten werkt aan de optimalisering van het productieproces en de
ketenintegratie,
zodat de batterij beter met
bestaande randtechnologie kan
s a m e nw e r ke n .
De wens is om de
zeezoutbatterij
in 2021 op grote
schaal te produceren.

Na een zorgvuldige afweging koos de jaarschriftredactie in
2017 voor een drukker die echt gifvrij werkt met gerecycled
papier: drukkerij Kempers in Aalten. Kempers bestaat al sinds
1969. Het is een familiebedrijf, met zes mensen in dienst.

Zaagbladen snijden is arbeidsintensief en repeterend
werk, de kwaliteitsbeoordeling
enigszins subjectief. Kinkelder
Metal Solutions
in Zevenaar, gespecialiseerd in
plaatwerk metaalproducten,
wil dit proces
daarom automatiseren.

“Samenwerken is
de moderne manier
van ondernemen”
“Samenwerken is mijn credo. Het is de moderne manier van
ondernemen, zeker omdat we in allerlei sectoren een nog
groter tekort aan vakmensen krijgen. ” En dat is niet het enige waarvoor Ton Hauzer van UC Technologies in Zaltbommel
pleit. Hij is ook groot voorstander van circulair ondernemen.
“Je kunt er wel over blijven kletsen, maar we moeten het gewoon doen!”

Van RCT Gelderland kreeg Kinkelder een
voucher voor een haalbaarheidsonderzoek. Directeur Pieter de
Kinkelder: “Subsidie aanvragen is vaak
veel gedoe; de administratieve last kost je meer dan het oplevert. Maar dit was anders: de standaarddocumentatie die
we toch al nodig hadden, konden we hiervoor gebruiken. Het
hielp ons over de eerste drempel te stappen. Anders hadden
we het misschien eerst wat langer zelf uitgedokterd.”
Samen met Tevel Techniek uit Westervoort, die hij ook via
RCT Gelderland ontmoette, onderzocht Kinkelder of dit proces automatiseren mogelijk en (financieel) haalbaar is. “Door
onze testopstelling weten we dat we een betrouwbare meting kunnen doen die repetitief de juiste waarde geeft. Er
kwamen ook aandachtspunten naar voren, bijvoorbeeld welke camera moeten we gebruiken. Op basis hiervan ontwikkelen we een prototype die in 2020 klaar moet zijn en die ons
in staat stelt om kwalitatief goede producten te maken. Gaat
iets fout, dan wordt de machine stilgezet. Dit ‘vision inspection system’ geeft ook inzicht in de variaties in het proces.
Hierdoor gaat de kwaliteit omhoog en besparen we uiteindelijk ook op de kosten.”

UC Technologies verkoopt systemen om
de luchtkwaliteit te meten en installaties om luchtkwaliteit
te realiseren in uiteenlopende sectoren:
van ziekenhuis
tot ruimtevaart.
Het bedrijf innoveert continu
en de installaties zijn zoveel
mogelijk circulair. “We kunnen
steeds
vaker
componenten uit
de installatie halen, reviseren en
opnieuw integreren.
Helaas is iets nieuws kopen voor afnemers gemakkelijker. Banken vinden het te risicovol om
te financieren en overheden kunnen (nog)
geen garanties geven. Als ik circulaire producten wil leveren,
moet ik eerst mijn eigen bank zijn. Daardoor holt de liquiditeit
achteruit. Als ondernemer moet je altijd aan de gezondheid
van je bedrijf denken en dus steeds schipperen. De druk voor
circulariteit ligt nu vooral bij de maakindustrie, terwijl het
bij consumenten nog helemaal niet leeft. Ik vind het tijd om
circulariteit ook aan de inkoopkant te propageren. Circulair
werkt alleen als iedereen meedoet.”

Een ‘normale’ offset drukker werkt met
offsetplaten en maakt gebruik van
een laagje water op de plaat.
Want daar waar water is,
kan geen inkt komen. Kempers wil
zo min mogelijk
water gebruiken
en om die reden
wordt aan het
water IPA (IsoPropylAlcohol) toegevoegd. Echter,
deze stof heeft
bijwerkingen. Als
je veel met IPA
werkt levert het
dezelfde aandoening
op als bij schilders die met
terpentine werken: geheugenproblemen. “Mijn vader vond dat niks,
had aanvankelijk geen alternatief, totdat
een medewerker hem vertelde dat hij iets had gelezen over
waterloze offset. Hij is zich daar toen in gaan verdiepen,” legt
Bas Kempers uit, zoon en de huidige directeur. Dit bleek een
goed alternatief. Drukkerij Kempers werkt nu met ‘waterloos
offset’ als drukproces. Zij waren hiermee de eerste in Nederland. Bij dit procedé wordt geen water op de plaat gebruikt,
waardoor er gegarandeerd geen stoffen als IPA gebruikt
worden. Daarnaast gebruikt Kempers de meest milieuvriendelijke inkt, die ze samen met Green4Print hebben ontwikkeld voor waterloos offset.
Foto: Kees Rutten

Dr Ten richt zich
op primaire behoeften

Sneller innoveren
dankzij voucher

Foto: Kees Rutten

B E E L D

Foto: Kees Rutten

I N

Gifvrij en
gerecycled

Papiergroothandel Paperwise levert papier dat van landbouwafval is gemaakt en waarvoor geen bomen gekapt behoeven te worden. Naast dit papier werkt Kempers ook met
FSC gerecycled papier. Op een van deze soorten, Balance Silk,
is dit jaarschrift gedrukt.
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“Hergebruik gaat
boven recycling”

zijn goed te reviseren. Het liefst ziet hij dat de gehele ketel
wordt gereviseerd. “Want mensen zoeken naar een tussenoplossing: hun ketel kan nu kapot gaan, maar dan weten
ze nog niet of hun wijk over een paar jaar gasloos is. Een
refurbished ketel zou na een goede opknapbeurt weer terug
de markt op kunnen.” Saxion-studenten onderzochten hoe dit

zijn prachtige kansen. Het wordt een proeftuin waaraan een

gerealiseerd kan worden. “Hergebruik gaat boven recycling.”

duidelijk businessmodel ten grondslag ligt.” “Hoe mooi zou

Saxion gaat ook veel functioneel en visueel testen, want bij

het zijn als er dan ook een open database is voor die onder-

witgoed willen de afnemers ook een keurmerk. “Ook bij ons

delen?”, oppert Stiksma.

gaat alles door mensenhanden”, aldus Bos. “Bij Weee.nl vindt
de demontage plaats en dan gaan de apparaten naar een
schonere omgeving.”

Synergie
Met de subsidie waarvoor RCT Gelderland de weg heeft

I

“De onderdelen willen we in een living lab testen op het

gewezen, kan mankracht worden bekostigd om het project

Zwitsalterrein in Apeldoorn”, vult Stiksma aan. “We streven

op te zetten. Westerhoff: “Dat schept condities om dit sneller

n de circulaire economie wil je zoveel mogelijk waarde

naar authentieke leeromgevingen.” Westerhoff: “Er moet veel

en steviger neer te zetten.” “En synergie”, vult De Graaf aan,

halen uit afval. Weee Nederland in Apeldoorn sorteert

in de praktijk worden uitgevonden: hoe makkelijk artikelen te

“want als we allemaal op onze eigen plek zouden blijven,

en ontmantelt daarom elektrische apparaten – “alles

demonteren zijn en de beoordeling wat wel en niet bruikbaar

leren we niet van elkaar.” De vier zijn vol vertrouwen dat dit

wat een stekker of batterij heeft”- voor 700 producenten.

is. Het wordt echt een leer-testomgeving waar veel ervaring

project circulariteit én inclusiviteit tot gevolg heeft. Stiksma:

Zij hebben de verplichting om minstens 65 procent van wat

kan worden opgedaan.” Bos: “Samen met alle partijen steken

“Dankzij de open database vinden vraag en aanbod elkaar en

op de markt is gebracht op de juiste manier te recyclen. Na

we hier flink onze nek voor uit. Het onderwijs is erbij betrok-

over vijf jaar lachen we om de norm van tien procent die we

een voorzet van Michiel Westerhoff, van de in CirkelWaarde

ken, mensen kunnen hier in de techniek instromen – dat

ons zelf stelden.”

samenwerkende organisaties Circulus-Berkel, Rova en AVU,
onderzoekt Weee Nederland samen met andere partijen hoe

Meerwaarde creëren

ze ingezamelde elektrische apparaten “op een nog duurza-

Westerhoff: “We willen meerwaarde creëren, niet alleen op

mere manier kunnen wegzetten, tegen een hogere waarde

milieutechnisch vlak, ook sociaal doordat mensen met een

en tegelijkertijd sociale arbeid te bekostigen”, legt project-

afstand tot de arbeidsmarkt het werk doen. Circulariteit is

directeur Henk Bos uit in het sorteercentrum voor E-goed

ook inclusiviteit.”

in Apeldoorn. Hier wordt 7.000 ton elektrische apparaten
- waarvan 2.000 uit de Cleantech Regio - gesorteerd, dat

In 2019 is onderzocht hoe bedrijfsactiviteiten hiervoor ont-

vervolgens naar verschillende recyclers gaat.

wikkeld kunnen worden. Bos: “Ons doel is minimaal tien procent van de aangeboden E-waste te hergebruiken, dus 500

Bij Bos aan tafel - een prachtig gerecycled exemplaar ge-

ton te redden van de schroot. We willen impact realiseren,

maakt van een sportvloer uit Volendam - onder twee schit-

maar ook een beweging op gang brengen.” Stiksma: “In 2050

terende lampen van wastrommels en op stoelen vervaardigd

moeten we helemaal, voor de volle honderd procent, circulair

uit textiel zoals uniforms en jeans, zitten Michiel Westerhoff,

zijn. De wereld verandert echt. We moeten onderzoeken wat

Frank Stiksma, onderzoeker bij het lectoraat Regio Ontwik-

dat voor onze business betekent. We gaan naar een purpose

keling van Saxion, en Marcel de Graaf van HR Premium Parts.

driven economy. Vroeger was dit soft, maar nu hoort dit in

Samen met de gemeente Apeldoorn, Foenix, Van Gerrevink,

ieder businessmodel. Je ziet ook dat de ondernemingen die

Secondtech, Refurn en Techniek NL hebben zij dit project op-

zich hiermee bezighouden succesvoller zijn, dan bedrijven die

gepakt om E-waste hoger op de “R-ladder” van circulariteit

alleen voor economisch gewin gaan.”

to-business reserveonderdelen uit bedrijfsvoorraden en

Een van die circulair denkende ondernemers is Marcel de

consumentenelektronica zoals tv’s, toasters en koffiezet-

Graaf. Zijn bedrijf HR Premium Parts handelt in onderdelen

apparaten. RCT Gelderland begeleidt het proces.

van gedemonteerde cv-ketels: printplaatjes en ventilatoren
Foto: Kees Rutten

te krijgen. Het betreft cv-ketels, wit- en bruingoed, business-
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De Japanse duizendknoop, een invasieve exoot wordt hij genoemd. Zie
er maar eens vanaf te komen. Dick van der Roest heeft wel een idee,
maar of zijn methode ook echt werkt, daarvoor is nog veel onderzoek
nodig.

Hoe verdelgen
we de
duizendknoop?

N

ieuwe technologieën en innovaties lopen als een rode
draad door de loopbaan van Van der Roest. Als hoogopgeleide bosbouwer startte hij ooit boven de grond,

hield zich onder meer met de zure regen bezig. Om daarna
onder de grond te gaan werken; de grote gifbelten werden zijn
onderzoeksterrein. Een grondradar komt daarbij van pas. Van
der Roest heeft als ondernemer en in loondienst gewerkt bij
de Heidemij (tegenwoordig Arcadis) en de Grontmij. Innovaties
spelen daarbij altijd een voorname rol. Door zijn ervaring heeft
hij er ook een duidelijke visie op ontwikkeld: “Ik heb geleerd om
te kijken naar zaken, waar anderen niet naar kijken en om verder
te zoeken. Belangrijk is, dat je altijd kritisch blijft over je eigen
methode. Ook als je een lichtpuntje hebt gevonden, moet je daar
niet door geobsedeerd raken, maar er juist afstand van nemen.
Vraag jezelf dan af: is dit het wel? Loop er nog eens omheen, kijk
breder naar andere opties - dat lichtpuntje loopt niet weg.”
Van der Roest heeft innoveren bij grotere bedrijven van binnenuit gezien. Wat hem opviel is dat die een heel team op innovatie
zetten. “Daar komt bijna nooit wat uit. Waarom niet? Je moet
geen team naar oplossingen laten zoeken, je moet individuen
dat alleen laten doen en die pas later bij elkaar brengen. Dan
heeft iedereen zijn eigen lichtpuntje en gaat daarvoor. Vervolgens beslis je als team om met enkele mogelijke oplossingen
verder te gaan. Als je dat doet, ben je er nog niet - je moet ruimte blijven houden voor zelfreflectie. Als je een oplossing denkt
te hebben moet je al heel vroeg een praktijktoets doen, al is het
Foto: Kees Rutten

maar met ducttape. Dat dwingt je namelijk tot nadenken. Dan
maak je als het ware een soort maquette en kom je erachter of
het werkt, want de devil zit meestal in die laatste 10 procent, die
bepaalt of het echt een oplossing is.”
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“De duizendknoop is slecht voor de
biodiversiteit. Als je bijvoorbeeld een
geluidswal plaatst met groen daarin en
de duizendknoop groeit daar ook, dan is
binnen de kortste keren de geluidswal
geheel overwoekerd met de duizendknoop en zijn de andere planten verdwenen”, zo stelt Sievert Glazenburg,
vakspecialist Groen bij de gemeente
Apeldoorn. Hij is verantwoordelijk voor
het openbaar groen en daar komt hij de
duizendknoop veelvuldig tegen. “Het is
tot nu toe niet mogelijk gebleken om
deze plant echt te vernietigen. In feite
blijft het bij beheersing van de groei van
de plant. Wij doen dit met het chemisch
bestrijdingsmiddel Roundup. Daar willen we overigens dolgraag vanaf. Om
die reden staan we zeker open voor
andere, meer biologische, vormen van
bestrijding.”
Behalve in het openbaar groen komt de
duizendknoop ook voor bij particulieren,
bedrijven, bedrijventerreinen of grond
die is bestemd om te bebouwen. “Als
je gaat bouwen in Nederland heb je een
schonegrondverklaring nodig, maar die
is niet van toepassing op de duizendknoop. Toch is het al een aantal keren
gebeurd dat we als gemeente voor de
vraag stonden: ‘De grond helemaal
saneren vanwege de woekerende duizendknoop - wat kostbaar is - of zien
we daar van af?' Ik verwacht dat dit in
de toekomst vaker gaat gebeuren, dus
als we een bestrijdingsmethode kunnen ontwikkelen, waardoor de duizendknoop echt sterft is dat zeer welkom”,
aldus Sievert Glazenburg.
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In het Verenigd Koninkrijk is de bestrijding inmiddels in

Hij ging opnieuw op onderzoek uit en wilde iets bedenken

een verder stadium, maar de oplossing is nog niet gevon-

waarmee je voorkomt, dat de plant voedingsstoffen kan

den. De Japanse plant zorgt voor meerdere problemen bij

opnemen. Elektriciteit blijkt dan niet voor honderd procent

onze westerburen. Heb je een huis met een tuin waarin de

te werken. Wat wel? Uiteindelijk kwamen ze uit bij een stof

duizendknoop voorkomt, dan wordt verkoop moeilijk en een

die in de natuur voorkomt en biologisch is. Als ze daarmee

hypotheek verkrijgen evenzeer.

de plant overvoeren kan de plant geen voedingsstoffen meer

Van der Roest liet het geheel op zich inwerken en dacht na:

opnemen en sterft af. Deze aanpak lijkt te werken, alleen is

hoe kan de bestrijding beter worden aangepakt? Nu weet

er grootschaliger onderzoek nodig om dit definitief te kunnen

hij uit ervaring dat toedienen van kleine stroomstootjes nog

bepalen. In de loop van 2020 start dit onderzoek; pas daarna

weleens werkt. Hij paste de methode toe en boekte aanvan-

wordt duidelijk of een nieuw middel is gevonden en er van

kelijk succes. Alleen vond het plaats tijdens een hele droge

innovatie sprake is.

zomer, waarin de natuur het sowieso al moeilijk had. Een jaar
later, tijdens een normale zomer, bleek zijn methode niet te
onder stroom. Nu zijn de resultaten beter, maar slechts een
deel van de wortelstok sterft af. Ook niet optimaal dus.

Toen Dick van der Roest een nieuw huis kocht, bleek in zijn
grond de Japanse duizendknoop te woekeren. Hij verdiepte
zich erin, las dat de plant een eeuw geleden door een verzamelaar vanuit Japan was meegenomen naar Europa en tot
een paar jaar geleden nog verkocht werd als sierplant. Maar
de plant bleek een moeilijk te bestrijden woekeraar. Vooral
in het Verenigd Koninkrijk, waar tuinen heel belangrijk zijn,
zat men met de handen in het haar. De enige methode die ze
toepasten was de grond afgraven en verbranden. Een zeer
kostbare ingreep die alleen effectief is, als het heel zorgvuldig
gebeurt, anders komt de plant na een jaar vaak toch weer
terug. Chemicaliën zijn er ook, maar die hebben vanuit milieuoogpunt bezwaren. Flink onder stroom zetten helpt, maar
alleen in die zin dat de plant afsterft, niet de wortelstok.
Van der Roest vroeg zich af hoe het komt dat die plant zo
snel terugkomt. Door die vraag ontstond tevens een nieuw
innovatieproject.
Zo blijken grondtransporten een belangrijke rol te spelen bij
de verspreiding van de duizendknoop. Grond hebben we voor
van alles nodig, denk aan wegen, of de aanleg van tuinen.
Door dat transport verspreidt de woekeraar zich.

Foto: Kees Rutten

Verder heeft Zutphen door een externe
partij in kaart laten brengen waar de duizendknoop precies zit en is men ertoe
overgegaan om de grond waar de plant
inzit apart af te voeren. Eerst gebeurde
dit niet maar werkte men eigenlijk mee
aan de verspreiding van de plant, want
uit elk klein worteltje kan weer een
nieuwe plant ontstaan. “Grote problemen hebben we nog niet door de duizendknoop, maar dat komt ook omdat
we goed weten waar de plant voorkomt.
Moeten er dus nieuwe kabels worden
aangelegd en komt de plant voor, dan
graven we de grond af en stoppen we
er nieuwe grond in. Maar beheersen betekent nog niet vernietigen. Als er een
nieuwe bestrijdingsmethode komt, die
niet belastend is voor het milieu, maar
wel de plant vernietigt, staan we zeker
open om mee te doen aan een pilot”, besluit Verhagen.

werken. Vervolgens plaatste hij de duizendknoop permanent
Foto: Kees Rutten

De gemeente Zutphen bestrijdt, of beter: beheerst de groei van de duizendknoop door te maaien. Verschillende
methoden zijn op de woekerende plant
losgelaten, zoals heet water, zout water en uitsteken maar dat heeft allemaal weinig effect. “Nee, voor chemische bestrijdingsmiddelen kiezen we
bewust niet. Maaien heeft het meeste
effect, omdat je het kopje eraf maait,
waardoor de plant meer naar binnen
gekeerd raakt. Juist aan de binnenkant
is er geen groei, die vindt vooral aan de
buitenkant plaats”, legt Jaap Verhagen,
opzichter groen bij de gemeente
Zutphen, uit.
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Insecten helpen
de groeiende
wereldbevolking
voeden
Protifarm, een agrotechbedrijf uit Ermelo produceert volledig geautomatiseerd op 3.500 vierkante meter insecten. En kan daarmee bijvoorbeeld een jaar lang de stad Delft voeden. Alleen willen die inwoners dat
Veertig jaar geleden startte Protifarm
in Ermelo onder de naam Kreca. Aanvankelijk ging het om het kweken van
een krekel voor reptielen. Vrij snel is
toen een switch gemaakt naar menselijke consumptie. Inmiddels kweekt
het Ermelose agrotechbedrijf op grote
schaal de Alphitobius diaperinus (ook
wel bekend als de buffalokever) en verwerkt deze tot duurzame, hoogwaardige ingrediënten voor de voedingsindustrie. De verkregen ingrediënten, die
Protifarm vermarkt onder het merk
AdalbaPro, zijn niet alleen duurzaam
maar ook gezond. Protifarm haalt belangrijke voedingsstoffen uit het insect
en maakt hiervan oplosbare poeders
en getextureerde producten die zorgen
voor binding en structuur in het eindproduct. De ingrediënten bevatten alle
essentiële aminozuren, vitamines (zoals
B12), mineralen, vezels en gezonde vetten. Protifarm loopt wereldwijd voorop
in de productie van duurzame ingrediënten verkregen uit insecten.
Protifarm stond in de finale van de
Veluwse Innovatieprijs 2019. Dat hebben ze te danken aan de volledig geautomatiseerde productie, maar ook
aan de bijdrage die insecten kunnen leveren aan de oplossing van het voedselvraagstuk.

wel? In Nederland is insectenvoeding niet gebruikelijk. Daarin loopt
Nederland achter. In buurland Duitsland kun je al producten op insectenbasis vinden en kijken we naar de rest van de wereld, dan zien we
dat zo’n twee miljard mensen in de wereld geregeld insecten eten.
Moeten we in Nederland ook aan de insecten? We spreken hierover
met Marijn Lanting van Protifarm uit Ermelo.

I

n 2013 komt de FAO, de wereldvoedselorganisatie van
de VN, met een rapport waarin wordt gepleit voor meer

producenten in de voedingsindustrie voor de verwerking in

achter. “Albert Heijn en de Jumbo hebben jaren geleden

insectenvoeding. Waarom? Naar verwachting leven er

onder andere sportvoeding, vlees(alternatieven) en bakkerij-

wel wat geprobeerd, maar meer ook niet. In die tijd waren

in 2050 ruim negen miljard mensen op aarde. Er is eenvou-

producten.

de producten op insectenbasis minder goed dan vandaag.

digweg te weinig ruimte beschikbaar om al die monden te

Daarnaast werken ze maar met één insect, de buffaloke-

Eigenlijk zouden de supermarktketens het nog eens moeten

voeden met de huidige productietechnieken.

ver. Dit beestje groeit snel, is daardoor minder vatbaar voor

proberen,” stelt Marijn Lanting. Protifarm levert momenteel

Insecten vormen een deel van de oplossing: omdat ze koud-

parasieten en bovendien is het een sterk beestje, waardoor je

bijvoorbeeld wel ingrediënten voor sportvoeding. “We zien

bloedig zijn, kunnen ze laagwaardig voer efficient ‘upcyclen’

dus geen antibiotica en hormonen nodig hebt. De smaak van

namelijk dat sporters op zoek zijn naar vernieuwing zon-

naar hoogwaardige eiwitten en andere nutriënten. Daarnaast

de buffalokever is vrij neutraal hetgeen hem geschikt maakt

der dat ze willen inleveren op kwaliteit. Vanwege de goede

worden de insecten door toepassing van vertical farming in

als ingrediënt.

verteerbaarheid van insecteneiwit zou het een volwaardige
vervanger van melkeiwitten kunnen zijn.” Daarnaast ziet

lagen boven elkaar gekweekt. Hierdoor is er weinig kweekruimte en amper water nodig. Ook de uitstoot van CO2 en

In het westen is voeding op basis van insecten een randver-

Lanting ook de millennials als doelgroep: “Je ziet dat deze

ammoniak is beperkt vergeleken met traditionele veeteelt.

schijnsel, waar de beperkte verkrijgbaarheid en hoge prijs

groep bezig is met nieuwe, duurzame producten en dan is

debet aan zijn. Het is zaak om veel efficiënter en grootscha-

een insectenburger een product waarin ze in geïnteresseerd

Alleen is er een imagoprobleem. Bij insectenvoeding kunnen

liger te gaan produceren. Protifarm doet dit momenteel (zie

zijn.” Toch produceert Protifarm op dit moment vooral voor

we ons nu eenmaal moeilijk voorstellen dat het smullen

kader).

het buitenland. “Kijkend naar de toekomst wil ik dat het ook

wordt. Maar als je insectenvoeding verwerkt in een eind-

Grootschaliger produceren loont pas als er voldoende klanten

in Nederland normaal wordt dat verschillende types produc-

product, dan blijkt 80 procent van de mensen dat gewoon

zijn. In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië

ten op basis van onze ingrediënten bij Albert Heijn en Jumbo

te eten. Om die reden levert Protifarm ingrediënten aan

groeit de vraag naar insectenvoeding. Nederland blijft daarbij

liggen.”
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Op steeds meer plaatsen
mobiel bestellen en betalen

Foto: Kees Rutten

H O E

Safewalker

De afgelopen jaren verstrekte RCT Gelderland
voor 877.905 euro aan vouchers aan bedrijven om
te innoveren. Zes van deze bedrijven vertellen hoe
het gaat met de innovatie van hun producten.

Als horecaklant viel Bram Runhaar uit Harderwijk iets op:
“Thuis op de bank kun je eenvoudig met je mobiel een pizza
bestellen, in een restaurant niet. Zou dat wel kunnen, dan
geeft dat rust aan het personeel en de gasten.” Zo begon
twee jaar geleden de ontwikkeling van Bramr. Na gesprekken met horeca-eigenaren - “Hoe groot is het probleem, hoe
laagdrempelig is onze oplossing?”- volgden een prototype
en een test. Nu kunnen gasten met een QR-code en NFC
direct met hun smartphone de menukaart zien, bestellen en
(met iDeal) afrekenen.
Omdat festivalbezoekers niet zoals restaurantgasten op een
stoel blijven zitten, ontwikkelt Runhaar daarvoor een ander
systeem. Met een bijdrage via RCT Gelderland kon Bram samen met Embite uit Nijkerk een haalbaarheidsonderzoek
op twee festivals doen. “Erg fijn, want het is een kostbaar
proces.” Dit onderzoek leidde tot verbeteringen: de barmedewerker wordt beter geïnformeerd over bestellingen
en retourbekers kunnen worden vermeld. Het bezorgde de
horeca ook een omzetstijging.
“Deze zomer zul je ons op veel meer plaatsen tegenkomen:
je vindt ons al in tientallen horecagelegenheden en we praten met festivals.” De komende jaren wil Runhaar het aantal
afnemers flink uitbreiden, ook in het buitenland.

Een jaar of zes geleden werd de voorloper van RCT Gelderland, Stedendriehoek Innoveert, benaderd door Herman
Wouters. Hij vroeg of we hem een voucher konden geven
om zijn idee om te zetten in een prototype. Zijn moeder viel
nogal eens wanneer ze bij hem op bezoek was. Hij zag dat
dit veroorzaakt werd door de kleine voorwieltjes aan haar
rollator. Dus ontwierp hij een ander model, want er waren
meer ouderen die hetzelfde overkwam.
Stedendriehoek Innoveert besloot een voucher te geven
om een prototype te ontwikkelen en het bracht Wouters
met zijn bedrijf The Innovation Partner(TIP) in contact met
Morgo Aluminium uit Zutphen. Dit bedrijf gebruikt naast
aluminium als plaatwerk, ook magnesium dat het als halffabricaat uit het Midden-Oosten betrekt en vervolgens bewerkt in de eigen moderne productieomgeving. Magnesium
is 40 procent lichter dan aluminium, net zo licht als carbon,
maar veel stijver.
Toen Morgo Aluminium en TIP om tafel zaten, startte een
nieuw traject. Samen met Wheelz Ahead en Create By wordt
het ontwerp aangepast en een prototype van magnesium
gebouwd. De provincie Gelderland stelt een subsidie beschikbaar, waaruit een deel van de ontwikkelingskosten betaald worden. Helemaal zonder slag of stoot gaat dat niet.
De provincie accepteert deelname van de distributeur niet
vanwege het commerciële aspect. Inmiddels is het project
in de laatste fase beland en eind 2020 de Safewalker op
de markt komen.

Solar Energy Booster maakt nul-op-de-meterwoningen en
zelfs plus-op-de-meterwoningen door middel van PV-T:
zonnestroom uit solar én zonnewarmte. “We merkten dat
zonnepanelen heel warm worden. Door die warmte te onttrekken en het zonnepaneel af te koelen met onze ‘booster’, kunnen wij de zonnestroom op een zomerdag met 30
procent verhogen en in de winterdag is onze warmtepomp
30 procent zuiniger”, vat Jan Putman de uitvinding kort
samen. De combinatie van de booster en de warmtepomp
leidden afgelopen jaar tot een omzetgroei van 500 procent.
“In 2012/2013 haalden we RCT Gelderland erbij, omdat we
de booster interessant wilden maken voor gebouwen en de
warmtepomp wilden ontwikkelen. We zochten iemand die
wist hoe we een octrooi konden aanvragen en of dat kansen
heeft. Vandaar uit ging de ontwikkeling verder. Nu worden
we zelfs gevraagd voor energienetten, voor wijken en voor
zonnepanelenvelden. RCT Gelderland benaderen was een
belangrijke eerste stap; zo kwam ik contact met partijen zoals Kiemt die mij weer verder zouden kunnen helpen. Als die
stap niet gezet was, was het gebleven bij wat het was.” Nu
komen de projecten achter elkaar binnen. “De grootste uitdaging nu is om ons bedrijf aan te passen aan de groeiende
omzet.” Ondertussen broedt Putman op een nieuw idee:
een combinatie met waterstof. “Ik heb een goede oplossing
om waterstof efficiënt te maken”, licht hij een tipje van
de sluier op.

Foto: Kees Rutten

Foto: Kees Rutten

Solar Energy
Booster

Specialist in
emissie–reductie

De nieuwe veerponten over het IJ in Amsterdam stoten veel
minder vervuilende stoffen uit. De uitstoot van fijnstof is
met meer dan 95 procent afgenomen en NOx (stikstofoxiden) met meer dan 80 procent. Xeamos uit Wijchen ontwikkelde techniek om roet en fijnstof grotendeels te verwijderen uit uitlaatgassen. RCT Gelderland was rond 2012, bij de
start van de ontwikkeling betrokken door twee vouchers
beschikbaar te stellen. Dit hielp het bedrijf van Alwin de
Kock, die in 2000 als zelfstandig ondernemer startte, om de
ontwikkeling te versnellen. Het snelgroeiende bedrijf telt
inmiddels 22 medewerkers, die met elkaar een omzet van
vijf miljoen euro realiseren.
Xeamos (spreek uit: ksimos) richt zich vooral op de maritieme sector, waaronder de luxe jachtbouw en binnenvaart.
De binnenvaart is in opmars. Dit wordt veroorzaakt door de
aangescherpte emissie-eisen. Vooral voor schepen die al
jaren varen is dit een probleem. Hun motoren moeten minder gaan uitstoten. De nageschakelde techniek van Xeamos
komt hierbij van pas. Het bedrijf ontwerpt, produceert en
levert deze systemen zelf.
Het bedrijf startte onder de naam Solfic Energy & Emission.
Begin 2017 kwam er een joint venture tot stand met NPS
Diesel, samen startten de bedrijven een bv voor de verkoop:
Xeamos. Met de verkoop ging het zo goed, dat in korte tijd
een groot deel van de omzet via deze bv liep. Om die reden
is besloten beide bedrijven in elkaar te schuiven en
voortaan te werken onder de firmanaam Xeamos.

Telcomap
maakt netwerken
inzichtelijk
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Zelfsturende
oogstmachine

Foto: Kees Rutten
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De telecommarkt bestaat uit veel netwerkleveranciers. Voor
een klant betekent dit dat je met veel verschillende partijen
te maken krijgt als je veel vestigingen hebt. Tegenwoordig
zijn verzamel- en vergelijkingswebsites, zoals Booking.com
erg behulpzaam. Daar staat alles bij elkaar, je vergelijkt de
prijzen en het aanbod en je regelt het snel. Dit concept past
Horizon Telecom toe voor haar klanten.
Het bedrijf Horizon Telecom in Ede is actief in de businessto-businessmarkt. Horizon Telecom werkt voor organisaties
als AWL-Techniek, het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf (Amsterdam) en andere grootzakelijke bedrijven waar communicatie cruciaal is.
Waar een netwerkleverancier een netwerk aanlegt en vervolgens op zoek gaat naar klanten die daar gebruik van maken, pakt Horizon Telecom het omgekeerd aan. Samen met
de klant luistert Horizon Telecom naar de vragen en wensen om vervolgens een klantspecifieke oplossing te bieden.
Hiervoor wordt soms een netwerk aangelegd en in andere
gevallen combineert het verschillende netwerkleveranciers
om tot de beste oplossing te komen.
Inmiddels heeft Horizon Telecom meer dan duizend partijen in het leveranciersbestand. Daarom is de tool Telco
Map ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om in één keer
te zien welke netwerken beschikbaar zijn voor de klant in
zijn omgeving. Zo is rondom de portals van een groot aantal
leveranciers een schil gebouwd, waardoor je in één opslag
de beschikbaarheid kunt zien. Het gevolg is dat Horizon
Telecom veel sneller kan werken en zijn klanten veel beter
kan bedienen. RCT Gelderland heeft door middel van een
voucher bijgedragen aan de marktverkenning, ondersteuning en ontwikkeling van de tool.

Om te kunnen oogsten is het handig om op werkhoogte te
kunnen plukken. Een vierwielige oogstmachine waar je op
kunt staan, helpt. Zeker als de machine uitgerust is met een
mechanische taster, waardoor het apparaat zelf zijn weg
zoekt. Maar wat nu als deze taster veelvuldig kapot gaat
en klanten ermee terugkomen? H&B Techniek uit BovenLeeuwen (bij Tiel) stond voor die vraag in 2018.
H&B Techniek is actief in de land- en tuinbouw, sloopwerk
en grondverzet. Het bedrijf verkoopt verschillende merken, maar kan voertuigen ook ombouwen of nieuw bouwen. Daarnaast verzorgt het bedrijf het onderhoud van de
voertuigen. De Genius, het oogstvoertuig, is oorspronkelijk uitgerust met een horizontale taster aan de voorkant.
Die maakt contact met een rij bomen, bepaalt de plaats
en stuurt daardoor automatisch. Omdat de taster nog niet
optimaal werkt, of tijdens gebruik beschadigd raakt, komt
een aantal klanten terug bij H&B Techniek. Is hiervoor een
oplossing te verzinnen, waardoor de stuurgeleiding bijna
altijd werkt en tegen een stootje kan? In de haven van Rotterdam wordt met kleine camera’s gewerkt, die objecten en
mensen detecteren die in de weg staan, maar de chauffeur
van een container kan de tracker niet zien. Deze camera’s
blijken ook geschikt te zijn voor stuurgeleiding.
Met behulp van een voucher van RCT Gelderland bouwt H&B
Techniek het camerasysteem om en rust de Genius daarmee uit. Inmiddels is het product op de markt. Ondertussen
heeft de camera ook al een nieuwe toepassing gevonden:
tractoren in de fruitteelt werken met dezelfde camera’s.
Achter de tractoren worden dan de oogstkarren gehangen.

Feiten & cijfers
RCT Gelderland
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Investering per regio 2016 - 2019
looptijd 01-01-2016 t/m 31-12-2019
Provincie Gelderland kosten

Vallei
Veluwe

1

2016 -2019

S3hoek
Achterhoek
Arnhem/
Nijmegen

Totaal waarde vouchers

Rivierenland

877.905

De Liemers
0
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Begroting
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689.516

655.299

2

Algemene overhead

52.104

62.517

Kosten makelaars

28.400

43.963

4

Kennisopbouw makelaars

44.450

40.233

5

Communicatie

91.667

100.895

6

Bijeenkomsten

62.623

66.922

7

Inhuur projectleiders

37.801

28.947

1.006.560

998.767

Jaarcijfers 2019
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Salarissen

Bestuur RCT Gelderland

Het aantal fte voor de innovatiemakelaars is in 2019 : 5,65 fte.

In 2019 heeft de volgende wisseling van bestuursleden plaatsgevonden:
Uitgetreden: H. Valster

Communicatiekosten

2019

Toegetreden: W. Werkman, B.J. van Bolhuis

RCT Gelderland heeft in 2019 fors geïnvesteerd in de communicatie in de

Aantal succesvolle samenwerkingen per regio per jaar

Soort samenwerking
2016

120

2017

2018

Op 31-12-2019 bestond het bestuur uit:

bekendheid een stuk groter geworden, hetgeen heeft geleid tot een hoger

Algemeen Bestuur (AB): T. Lammers, P. Mosterd, H. de Wit, J. Kluitmans, T.

bereik onder ondernemers.

Hauzer, P. Broos, M. Geerts, E. Hissink, J. Bouvrie en J. Rutgers, W. Werkman,
B.J. van Bolhuis

2019

350

100

richting van bedrijven, partners en stakeholders. Hierdoor is de naams-

300

Bijeenkomsten

Zij hebben in 2019 vier keer vergaderd met als onderwerpen:

80

In 2019 zijn de Smartcafés gecontinueerd.		

•

Jaarwerk 2018

250

Daarnaast zijn een kleine zestig workshops georganiseerd in de diverse

Voortgang 2019 (2 keer)

60

200

•

regio's

•

Activiteitenplan 2020 en vooruitzicht 2021-2024.

Inhuur projectleiders

Dagelijks Bestuur (DB): T. Lammers, P. Mosterd, H. de Wit, J. Kluitmans

In 2019 is de laatste hand gelegd aan de Food Academy in Nijkerk

Zij vergaderen iedere maand met elkaar en met de makelaars om de

daarnaast zijn er diverse kleinere opdrachten geweest.

dagelijkse gang van zaken te besperken en strategische lijnen uit te zetten.
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GA DE VERBINDING AAN MET
RCT GELDERLAND: DEEL 4
Stap 1: Verbind de punten
Stap 2: Knip uit
Stap 3: Leg alle uitgeknipte
delen van de afgelopen
vier jaar bij elkaar en
maak de puzzel!
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RCT Gelderland streeft naar slim en duurzaam.

Meer informatie over RCT Gelderland op:
www.rctgelderland.nl

Deze publicatie is daarom in onze eigen provincie
verantwoord en waterloos gedrukt in gifvrije
bio-inkt op gerecycled, FSC gecertificeerd papier.

