
Groene 
Gezonde 
Bedrijventerreinen 
Estafette

GROEN HERSTRUCTUREREN & REVITALISEREN

Programma 7 maart

Provincie Overijssel, Deventer

Bedrijventerreinen staan weer volop in de aandacht. Niet alleen wordt er naar deze gebieden gekeken om 

ondernemers voldoende ruimte te geven, steeds meer gaat het om termen als energietransitie, werkklimaat, 

biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Het doel is een groen gezond bedrijventerrein dat 

antwoord geeft op klimaatuitdagingen, en een 

aantrekkelijke omgeving biedt voor werknemers en 

ondernemers.

Deventer

Tijdens de Groene Gezonde Bedrijventerrein Estafette 

op 7 maart in Deventer, gaan we samen met u op zoek 

naar de juiste integrale manier om bedrijventerreinen te 

herstructureren én te vergroenen.

Meld u nu aan

https://spits-online.com/website/63d7b3b8a6ae2qnFfOgWkGiAgIak04svI 


PROGRAMMA  

12.30 uur  Inloop Koffie, thee, zoete en hartige hap. 

13.00 uur  Welkom door moderator Margot Ribberink 

13.10 uur  Keynote; De opgave voor een groene gezonde 

werkomgeving.

Ex- Rijksbouwmeester Floris Alkemade deelt zijn visie over hoe we de 

grote opgaven van deze tijd het beste kunnen aanpakken. Fundamentele 

veranderingen in ons denken en handelen zijn daarbij noodzakelijk. Zeker als 

het gaat om het creëren van groene gezonde werklandschappen. Iedereen 

is aan zet, maar hoe dan? Wat betekent dit voor de (her)inrichting van onze 

bedrijventerreinen? Floris neemt ons in zijn visie naar hoe het wél kan.

14:15 uur Keynote: Bewust ondernemen. Inspirerend verhaal van Overijsselse ondernemer die met aandacht voor 

medewerkers en duurzaamheid heeft geïnvesteerd in een gezonde groene 

werkomgeving. Arap-John Tigchelaar; directeur Transferro.

14.45 uur Korte pauze

15.00 uur  Workshops Zelf aan de slag met de uitdaging (in kleinere groepen) 

Workshop 1 Herstructureringsopgave als kans 

voor verduurzaming, de aanpak van de HMO

De Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) blaast verouderde 

werklocaties nieuw leven in en geeft leegstaande kantoorlocaties een 

nieuwe bestemming. Als de markt een gebiedsontwikkeling niet oppakt, 

dan komt HMO in beeld. De portefeuille is zeer omvangrijk. HMO heeft 

de focus op het aanjagen van private investeringen. Han Wiendels is 

directeur van HMO. Hij laat in deze workshop zien hoe HMO in haar projecten 

vergroening en klimaatadaptatie meeneemt en de koppelkansen benut.

Workshop 2 Samenwerken in een PPS voor 

vergroening van werklocaties 

Bergweide 4 in Deventer is een bedrijvenpark dat veel economische waarde

biedt. Er wordt gewerkt aan het bereiken van een multipliereffect door
middel van het opzetten van een PPS. Hoe organiseer je dat, en wat kunnen

we leren van de aanpak in Deventer? Met Menno ten Heggeler.

Workshop 3 Het belang van biodiversiteit en de 

verschillende rollen van stakeholders 

Begeleid door Eddy Schabbink van IPC Groene Ruimte. Voor diverse 

belang-hebbenden interessant maar richten ons met name op 

Bestuursleden van Ondernemersverenigingen. De reis van Hessenpoort/

Transferro dient als voorbeeld.

 Workshop 4 Voldoende ruimte voor bedrijven en 

het versnellen van verduurzaming

In deze workshop georganiseerd door het Kennisnetwerk Regionale 

Economie Overijssel verkennen we de mogelijkheden om voldoende ruimte 

te behouden voor bedrijvigheid en bieden we concrete handvatten om de 

duurzaamheidstransitie op bedrijventerreinen te versnellen.

Workshop 5 Vergroenen van bedrijventerreinen: 

bedrijven als trekker 

In deze workshop spelen we samen met Transitiemakers en Thales een 

serious game op het High Tech Systems Park (HTSP) in Hengelo.Input hiervoor 

is het onderzoek van 5 studenten van Hogeschool Saxion, uitgevoerd in 

opdracht van Transitiemakers. Hoe kan een gebiedsgerichte aanpak bijdragen 

aan de vergroening van een bedrijventerrein? Hoe werkt dat als een bedrijf 

trekker is? Wat kunnen we leren van de succesfactoren? Hoe werkt dat met 

doorpakken? En hoe kunnen we dat vertalen naar jouw eigen praktijk?

Workshop 6 Ontwerpen van Groen en Gezond Een ontwerpatelier met lokale MKB’ers om een start te maken met het 

ontwerp voor het revitaliseren van een bedrijventerrein in Deventer; 

concrete impact! Ook leerzaam om te kijken hoe dit bij jou zou kunnen.

16.00 uur De Kantine Opstelling met publiek. Wat hebben we geleerd, waar gaan we morgen mee 

aan de slag? Margot Ribberink vat de middag samen en Provincie Zuid-

Holland neemt het stokje over van Overijssel.

16.30 uur Borrel 

Meld u nu aan

STICHTING

Ps. Bij een eventuele overboeking (na 100 aanmeldingen) krijgen de deelnemers uit Overijssel 

en Gelderland Noord de voorrang ten opzichte van deelnemers uit andere delen van het land.

PRAKTISCHE INFORMATIE

• Deur open: 12:30 uur

• Start programma: 13:00 uur

• Start workshops: 15:00 uur

• Einde programma: 16:30 uur

• Adres: Gasfabriek Deventer, 

Zutphenseweg 6B, 7418 AJ Deventer 

Met een OV-fiets is het ca. 10 minuten 
fietsen vanaf station Deventer.

• Parkeren: Op het terrein van de 

Gasfabriek. 

https://spits-online.com/website/63d7b3b8a6ae2qnFfOgWkGiAgIak04svI 

