EEKTERVELD ENERGIEPOSITIEF
Wat is Eekterveld Energiepositief?
Alle bedrijven op bedrijventerrein Eekterveld kunnen gezamenlijk maar liefst 25 miljoen kWh per jaar aan energie opwekken!! Dat is meer dan genoeg om alle
bedrijven te voorzien van stroom én nog eens 1300 huishoudens. De besparing op gas komt overeen met het verbruik van ongeveer 800 huishoudens. Een
prachtige bijdrage aan een schonere planeet en ook een ontzettend interessant verdienmodel!
Het project Eekterveld Energiepositief wil precies dit gaan realiseren; een gezamenlijk netwerk voor energie (elektriciteit en warmte) op Eekterveld. Het E-team,
bestaande uit het platform On-E-Target, Gemeente Epe, Industriekring Eekterveld Vaassen (IEV), Qolortech, HSE B.V., Galvaniseerbedrijf de Vries, Logivast
Beheer BV en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel zijn kartrekkers van dit innovatieve project.
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van dit project en informeren wij u over de mogelijkheden om ook mee te doen.
Meer achtergrond informatie over dit project vindt u op https://www.epe.nl/ondernemen/eekterveld-energie-positief_42861/.

Interview met Sjef Streng, eigenaar Logivast Beheer BV.

“Samen kom je verder; een collectieve oplossing voor het opwekken en
gebruiken van energie kan zo maar voordeling uitpakken”.

Laatste nieuws
WM3 Energy voerde in 2019 en 2020
43 energiescans uit bij bedrijven op
Eekterveld uitgevoerd. Bij ruim 25
ondernemers zijn de afgelopen
periode gratis diepteanalyses
uitgevoerd. De analyses geven inzicht
in de uitvoerbaarheid van het project.
Bijna 30 ondernemers ondertekenden
de intentieovereenkomst waarin zij
aangeven deel te nemen aan het
collectieve duurzaamheidsproject.
Met de informatie uit de
diepteanalyses wordt een
businesscase en bestek opgesteld.
Momenteel worden Voorbereidingen
getroffen voor een zonneproject.
Tevens wachten wij op de honorering
van een subsidieaanvraag voor het
verduurzamen van Eekterveld. Meer
informatie
https://www.epe.nl/ondernemen/eekt
erveld-energie-positief_42861/

Sjef Streng, van Logivast Beheer BV is vanaf de start van het project betrokken als E-team lid. Gestart
vanuit TLS Logistics dat in 2021 verder ging als Logivast Beheer BV. De reden voor Sjef Streng om
mee te doen aan het project is eenvoudig: “Wij willen graag ons steentje bijdragen en zien het als onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaam te ondernemen”. Hoe eenvoudig deelname aan
het E-team is, des te complexer is het om Eekterveld echt energiepositief te krijgen. Maar juist daar zit
de uitdaging. “Hoe krijgen we het geregeld (zowel technisch als juridisch) dat wat op papier staat ook
wordt uitgevoerd?”. De ambitie is dat alle daken vol gelegd worden met panelen en dat warmte en
koude van bedrijven onderling uitgewisseld kan worden. Dit draagt allemaal bij aan een aantrekkelijk
ondernemers- en vestigingsklimaat op Eekterveld. In 2019 hebben wij een flinke verduurzamingsstap
gezet. Op het dak van ons pand zijn toen 1180 zonnepanelen geplaatst. Waarom niet gewacht op het
collectief? Dat is eenvoudig. Wij profiteren nu al van de opgewekte energie en kunnen later ons ‘dak’
aansluiten op het collectieve aanbod waar hard aan wordt gewerkt. Sjef roept ook anderen op om mee
te doen met dit project. Dat kan al door bijvoorbeeld de intentieovereenkomst te ondertekenen.
Daarmee geef je aan welwillend te zijn om mee te doen met dit project.

Wie en wat is het E-team?
Voor dit project is een E-team opgericht.
In dit E-team zitten naast de IEV en
Gemeente Epe ook een aantal
ondernemers: Sjef Streng van Logivast
Vastgoed B.V., Robin de Vries van
Galvaniseerbedrijf de Vries, Jaap Zitman
van HSE B.V. en Paul van Mil van
Qolortech. Wat doen zij? Zij zijn een
klankbordgroep die meedenkt over alle
belangrijke stappen in het proces om te
komen tot een collectieve aanpak voor
een Energiepositief Eekterveld. Meer
weten over het E-team of wil je
bijdragen om Eekterveld Energiepositief
te maken? Mail naar
duurzaamepe@epe.nl!

Missie en visie
Op 20 april 2018 ondertekenden de
Industriekring Eekterveld Vaassen (IEV)
samen met Bedrijvenkring Gemeente
Epe (BGE), de Regionale
Scholengemeenschap (RSG) en
gemeente Epe het Convenant duurzame
bedrijventerreinen. Hiermee hebben zij
zich als doel gesteld om de
bedrijventerreinen in de Gemeente Epe
collectief te verduurzamen. In 2018 is
gestart, als allereerste in onze Cleantech
Regio, op industrieterrein Eekterveld en
in 2019 is het project ook op
Industrieterrein Kweekweg gestart.

Wilt u een steentje bijdragen om Eekterveld Energiepositief te maken?
Meld u dan aan via duurzaamepe@epe.nl
Dit project is een initiatief van:

