Award voor Synergiepark InnoFase
Gemeente Duiven én bedrijven trots op
prestigieuze prijs voor beste circulaire
bedrijventerrein van Nederland

op de andere dag tot stand gekomen. Er is jaren geleden een visie neergelegd en daar is aan vastgehouden. Langzaam maar zeker zijn de resultaten zichtbaar geworden. De verschillende bedrijven leggen allemaal een stukje van de circulaire puzzel. De
een levert CO2, de ander warmte of water. Net als de bedrijven
heeft de gemeente altijd een doel op de lange termijn voor ogen
gehad. Ook worden er steeds nieuwe ideeën ontwikkeld en is de
samenwerking met kennisinstellingen en onderwijsinstellingen
in de regio, zoals de HAN, Radboud Universiteit en Van Hall Larenstein, erg goed.”

Eind vorig jaar werd tijdens het jaarlijkse BT Event voor de
vierde keer de Circular Economy Award uitgereikt. Winnaar
werd Synergiepark InnoFase in Duiven. Het nieuws haalde
niet het tv-journaal en het belandde ook niet op de voorpagina’s van de kranten. Terwijl het toch een prestigieuze prijs is.
Een prijs waar je als bedrijventerrein en als gemeente trots
op mag zijn. Dat zijn burgemeester Huub Hieltjes en wethouder Gemma Tiedink van Duiven dan ook. “Samen met de bedrijven hebben we iets moois neergezet.”
Ze zijn niet erg zichzelf op-de-borst-klopperig in het Duivense
gemeentehuis. Doe maar gewoon, dat is gek genoeg. Maar zelfs
in Duiven zijn er momenten waarop je naar buiten mag treden,
vindt het college. Het winnen van de Circular Economy Award is
zo’n moment.

Wat is die bijdrage precies?
Huub Hieltjes: “Een bestuurlijk consistent beleid. Ik zit hier
pas een jaar als burgemeester, dus alle lof voor mijn voorganger
en alle anderen die dat beleid door de jaren heen vorm hebben
gegeven. We hebben ‘nee’ gezegd als een bedrijf niet paste in
het concept van het synergiepark en waar nodig zijn we opgetreden als het verbindende oliemannetje. Bijvoorbeeld in subsidietrajecten met Oost NL, de economische ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland.”
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Huub Hieltjes: “De overheid heeft als doelstelling geformuleerd
een energieneutraal land in 2050. Daartoe moet de economie tegen die tijd circulair zijn. InnoFase is een voorbeeld van een bedrijventerrein dat daar heel nadrukkelijk mee bezig is. Sterker
nog: alles draait om industriële symbiose. Het afval van het ene
bedrijf dient als grondstof voor het andere bedrijf. De bedrijven
verdienen daarvoor alle lof, maar als gemeente hebben we zeker
een bijdrage geleverd aan het succes van InnoFase.”

Synergiepark InnoFase.

Maar dat InnoFase de award zou winnen hadden jullie waarschijnlijk niet verwacht?
Huub Hieltjes: “Toch wel. We hebben gewoon een heel goed
verhaal. De Circular Economy Award is een prachtige erkenning
daarvan, zeker voor een relatief kleine gemeente als Duiven. We
zijn trots.”

De jury spreekt vol lof over ‘een breed omarmde industriële
symbiose’ die InnoFase van de grond kreeg, over de inzet
voor kennisdeling en kennisontwikkeling, en over de manier
waarop nieuwe en bestaande bedrijven worden gemixt. Herkenbaar?
Wethouder Gemma Tiedink: “Ja. InnoFase is niet van de ene

Dat laatste werd inderdaad ook door de jury benoemd. Er
schijnen bovendien plannen te zijn voor een innovatiewerkplaats.
Gemma Tiedink: “Dat is ook weer zo’n nieuw initiatief dat
valt onder kennisdeling. Het waterschap, AVR-afvalverwerking
en de gemeente Duiven zijn er de aanjagers van. De innovatiewerkplaats gaat vallen onder Living Lab Delta Oost. Een verzamelproject van het cluster Slimme Duurzaamheid van The Economic Board. Dat is een club die zich inzet voor economische
groei in de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen. De innovatiewerkplaats moet dé innovatie-hub van de regio worden.”
Huub Hieltjes: “Het is het verhaal van elkaar helpen en zo samen verder komen. Voor ik burgemeester werd van Duiven ben
ik ook in andere regio’s bestuurlijk actief geweest. Een paar dingen vallen me hier op. De goede verbinding met de onderwijsinstellingen en de visie van de gemeenten bijvoorbeeld. Er wordt
goed gekeken naar de mogelijkheden van bedrijventerreinen in
plaats van alleen naar clusters van bedrijven die ongeveer hetzelfde doen. Zo kun je op een organische manier synergie creëren. Verder is het vooral een kwestie van de lange adem.”
Het kan, zoals de juryvoorzitter ook al zei, geen toeval zijn
dat de prijs voor de derde achtereenvolgende keer naar de
regio Arnhem-Nijmegen is gegaan.
Gemma Tiedink: “Ik denk ook dat het geen toeval is. We zitten
hier wat dichter bij de natuur dan in het westen en zeker in de Liemers heerst een cultuur van samenwerken, elkaar helpen en elkaar
wat gunnen. Misschien zijn we soms wat te bescheiden, maar dat
is onnodig. Deze prijs laat zien dat we tot veel in staat zijn.”

Rode loper
De gemeente Duiven legt voor ondernemers de rode loper uit! Patrick Sessink is
voor nieuwe én bestaande ondernemers
het eerste aanspreekpunt in het gemeentehuis. Samen met Judith Houben van het
Bedrijven Contact Bureau (BCB) begeleidt
hij ondernemers. Van het eerste oriënterende gesprek tot en met de bouw van
een pand. Patrick heeft korte lijnen met de
bestuurders in het gemeentehuis. Maar
ook met zijn collega’s van vergunning-

verlening, ruimtelijke ontwikkeling en
realisatie en beheer. Daardoor kan snel
worden geschakeld en wordt er geen tijd
verspeeld. Ook na de bouw blijft Patrick
een vast aanspreekpunt voor de ondernemers om samen te werken aan de economische motor die Duiven in de regio is.
Duiven maakt het waar

Meer weten?
Bel met het Bedrijven Contact Bureau
(BCB) en wij komen naar u toe.
Patrick Sessink en Judith Houben
T: 088 695 3487
E: p.sessink@1stroom.nl
www.duivenmaakthetwaar.nl
duivenmaakthetwaar
duivenmhw
Duiven Maakt Het Waar

Over de award

Synergiepark InnoFase aan de noordzijde van de A12 in Duiven
heeft een oppervlakte van 66 hectare. Het park is uitsluitend bestemd voor bedrijven die actief zijn in de circulaire economie. InnoFase gaat uit van het concept van industriële symbiose. In- en
outputstromen zoals warmte, elektra, water, biogas, biomassa
en restmaterialen, worden op een innovatieve manier uitgewisseld. Deze manier van werken leidt tot een besparing op primaire
grondstoffen, energie, transport en ruimtebeslag.

De Circular Economy Award is een jaarlijkse verkiezing van de
beste Nederlandse initiatieven op het gebied van de circulaire
economie. De award maakt zichtbaar hoe bedrijven (in het bijzonder bedrijfsterreinen) op een succesvolle manier invulling geven aan hun circulaire doelstellingen. Het doel is een pluim te geven aan werklocaties die het best uitvoering geven aan circulaire
ambities en daar nadrukkelijk ook de samenleving bij betrekken,
met inbegrip van het bedrijfsleven.

InnoFase begint aardig vol te lopen. Zeker nu recent een vestigingsvergunning is verleend aan InSus, een bedrijf dat nieuwe
methoden ontwikkelt om circulaire bouwmaterialen te produceren. Van de 66 hectare die het synergiepark telt zijn er nu nog
slechts vijf te vergeven.

De verkiezing wordt georganiseerd door BT Magazine en de
SKBN. BT Magazine is een vakblad voor iedereen die zich bezighoudt met regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat. SKBN
is de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland. Een
stichting die kennis ontwikkelt en deelt op het gebied van verdienvermogen en de ontwikkeling van het vestigingsklimaat.
BT Magazine roept al sinds 2005 jaarlijks het ‘Beste Bedrijventerrein van Nederland’ uit. Omdat duurzame economische ontwikkeling van de fysieke leefomgeving steeds actueler wordt, is
daaruit in 2017 de Circular Economy Award-verkiezing voortgekomen.

Wat is een circulaire economie?
We nemen woorden als ‘circulaire economie’ gemakkelijk in de mond, maar wat is een circulaire economie
precies? Er zijn veel definities voor. Wij zochten er een
paar op.
• Een circulaire economie (of kringloopeconomie) is
Eeen economisch en industrieel systeem, waarin geen
eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en
waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet
in het systeem.
• Een circulaire economie is een economisch systeem
van gesloten kringlopen, waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk
verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.
• In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.
Een duurzame circulaire economie is voor de overheid
een stip aan de horizon. Die horizon is wel bepaald. In
2050 moeten we leven in een volledig circulair land. De
Rijksoverheid werkt daar aan samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en
andere overheden.
Het programma ‘Circulaire Economie’ van de overheid is
te vinden op www.rijksoverheid.nl.
Een interessante site die toegankelijk ingaat op wat een
circulaire economie is en de betekenis ervan, is
www.ellenmacarthurfoundation.org.

Opvallend is dat de award voor de derde keer op rij naar de regio
Arnhem-Nijmegen gaat. Twee jaar geleden won de regio zelf, vorig jaar het Arnhemse IPKW (Industriepark Kleefse Waard) en nu
dus Synergiepark InnoFase.
Juryvoorzitter Cees-Jan Pen zei daar tijdens de prijsuitreiking
het volgende over. “De lof voor de regio is terecht. Er gebeurt
veel en er wordt goed samengewerkt. Ook de kennis van veel toponderwijsinstellingen wordt goed benut. Daarnaast hebben de
regio en de provincie een koers ingezet, met een focus op circulaire economie, en houden ze hun rug daarbij heel goed recht.
Ook de ligging, tussen de rivieren, zou wel eens een positieve rol
kunnen spelen.”
Ook de manier waarop en de mate waarin InnoFase aan kennisdeling en kennisontwikkeling doet, met onder meer labs en
binnenkort een innovatiewerkplaats, werd door de jury geroemd.
Programmamanager Jeroen Smits van InnoFase noemde het
winnen van de prijs ‘een mooie waardering voor een langjarige
inspanning die we met elkaar hebben geleverd’.

De concurrentie
De concurrentie van Synergiepark InnoFase bij de Circular Economy Award-verkiezing werd gevormd door drie bepaald niet misselijke locaties: Schiphol Trade Park in Hoofddorp, Bedrijventerrein Laarberg in Groenlo en het creatief circulair maakgebied
Werkspoorkwartier in Utrecht. Ze werden tijdens het BT Event op
29 oktober 2020 bekendgemaakt. De vier locaties bleven over
van een longlist met de namen van 35 bedrijfsterreinen.

Primco is een van de bedrijven op InnoFase. Primco droogt
aardappelschillen, een restproduct, met zelfopgewekte
energie. De gedroogde schillen gaan naar de diervoedingsindustrie. Ingenieur Peter Jansen is als ontwikkelaar het technische brein achter het bedrijf.
Ja, de keuze van Primco voor InnoFase in 2018 is een goede geweest, legt Peter Jansen uit. “Logistiek gezien zitten we hier sowieso goed, maar daarnaast was een groot voordeel dat we een
bestaand bedrijfsgebouw konden overnemen. Dat hebben we
verbouwd en inmiddels zijn we zover dat we de fabriek in stappen kunnen opstarten. De verwachtingen zijn tot dusver zeker
uitgekomen, ook omdat met de gemeente Duiven goed valt samen te werken. De vergunningverlening bijvoorbeeld is soepel
verlopen.”

De meeste mensen weten niet beter. Als je vanaf Zevenaar over de A12 richting Arnhem rijdt, rijst vlak voor
het Velperbroekcircuit de verbrandingsinstallatie op
van AVR-afvalverwerking. De installatie staat er al
sinds 1975. In meer dan 45 jaar is er wel het nodige
aan versleuteld. De uitstoot is tegenwoordig veel
minder ‘vies’ dan in de beginjaren, toen de milieuwetgeving nog in de kinderschoenen stond.

Blij is Primco ook met buurman BKgroen. Een bedrijf dat groenafval verwerkt tot brandstoffen en grondstoffen. Peter Jansen:
“BKgroen levert ons de brandstof die we nodig hebben voor onze energieproductie. Dan heb je het over het uitwisselen van reststromen en dat is precies de kracht van InnoFase. Samen maken
we nieuwe slagen in het proces naar een volledig circulaire economie.”
Jansen benadrukt dat de wil om samen te werken, kenmerkend
is voor de op InnoFase gevestigde bedrijven. “Dat is mooi om te
ervaren. Samen kansen zien en die dan ook pakken. Niet door ellenlang te blijven praten, maar door te doen. Als we denken dat
iets haalbaar is, gaan we ervoor. Ook om die reden is dit voor ons
een goede en logische plek.”

Anno 2021 zorgen drie verbrandingslijnen ervoor dat ieder jaar ruim 330 miljoen kilo huishoudelijk en industrieel
afval in vlammen opgaat. Een continuproces dat grotendeels is geautomatiseerd, maar uiteraard wel 24/7 wordt
gemonitord.
Het mooie van de Duivense vuilverbranding is dat een
groot deel van de warmte die vrijkomt door AVR (een specialist in alle soorten restafval) wordt geleverd aan het
stadsverwarmingsnet van Duiven, Westervoort en Arnhem. Een klein deel van de warmte wordt gebruikt voor
het opwekken van elektriciteit.
Gemma Tiedink, een geboren Groessense, heeft haar eigen herinneringen aan de AVR-afvalverwerking, door kinderen ook wel de ‘wolkenfabriek’ genoemd. Gemma:
“Toen ik in groep 8 zat ben ik er al geweest voor een rondleiding en hetzelfde geldt voor mijn kinderen toen ze op
de basisschool zaten. De vuilverbranding is en blijft een
indrukwekkend bedrijf. En ook een mooi bedrijf, nu dankzij allerlei aanpassingen en maatregelen de milieudiscussie is verstomd. De uitstoot van de fabriek is nauwelijks
nog belastend voor het milieu.”
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Tijdens het webinar ‘De beste voorbeelden van de circulaire economie’ op 25 november presenteerden de circulaire werklocaties
zich. Later op de middag maakte juryvoorzitter Cees-Jan Pen
(Fontys Hogescholen) de winnaar bekend. In de jury zaten verder: Guus Mulder (TNO), Jan-Willem Kanters (Cirkellab), Wouter
van den Wildenberg (Fakton), Ron de Gruyter (SKBN Oost NL) en
Guido Braam (Buildings That Matter).

Peter Jansen van Primco:
‘Samen nieuwe slagen maken’

Blikvanger: AVR-afvalverwerking
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Synergiepark InnoFase

Primco Energy Conversion.

