AREA055

In de samenwerkende circulaire
stad is iedereen gelijkwaardig
Dit is ook het uitgangspunt welke EnergieFabriek Apeldoorn hanteerde om de samenwerking
tussen bedrijven, overheden, onderwijs, kennisinstellingen en burgers te activeren.

BEGIN BIJ JEZELF MAAR DOE HET
VOOR EEN ANDER
De EnergieFabriek Apeldoorn als
burgerinitiatief heeft op de Zwitsal Apeldoorn
een fieldlab opgezet in twee gebouwen
waarvan het Human Innovation Lab dient als
incubator waar bedrijven, overheid, scholen,
kennisinstellingen en ook burgers elkaar
kunnen ontmoeten, kunnen werken, nieuwe
ideeën uitwisselen en waar nieuwe verbanden
ontstaan.
Het tweede gebouw dient als een ‘doe plek’
waar actief gezamenlijke projecten en
innovaties uitgevoerd worden zodat deze
zichtbaar zijn voor anderen. De beste manier
van ‘Denken’ is namelijk ‘Doen’. Het doen
op de Zwitsal vindt plaats onder de naam
AREA055, urban innovation zone.
AREA055 is de nieuwe Clean Tech ‘hotspot’
van Apeldoorn en de regio! Het is een open
innovatiecentrum waar Apeldoornse bedrijven
die bezig zijn met innovatie en duurzaamheid
samenwerken onder één dak op het gebied
van educatie, technische ontwikkelingen en
arbeidsparticipatie. Door kennis te delen op
het gebied van techniek en innovatie, ontstaan
nieuwe inzichten die voor meer bedrijven van
nut kunnen zijn.

Initiatiefnemers voor AREA055 zijn o.a. de
bedrijven van Cleantech Apeldoorn (Remeha,
Bredenoord, KIWA, Avantes, Van Gerrevink,
DutchEnv, CaretX, CRE Group, Hollander
Techniek), RIWIS, GGNet, Bouwmensen
Apeldoorn, Platform Techniek Stedendriehoek,
de gemeente Apeldoorn en de stichting
EnergieFabriek Apeldoorn. Daarnaast zijn er
diverse Apeldoornse scholen (basisonderwijs
en voortgezet onderwijs) betrokken, maar ook
hoge scholen en universiteiten.
DuurzaamDoor gebruiken wij door educatie,
ontwikkeling en resocialisatie bij elkaar te
brengen, in één ruimte. Ontwikkelen met je
concurrenten! Techneuten buiten het eigen
bedrijf laten ontwikkelen o.a. op het gebied
van off-grid wonen, gelijkstroom-opslag,
bio-brandstof uit restaurantafval, 107%
energie gevende huizen 32D, waterstof
gebruik, besparende stadsbussen, aardwarmte,
stroomopslag, circulair, elektrisch rijden &
varen, met als doel werkgelegenheid hier en
schonere wereld overal.
Area055 heeft nu al een te krappe behuizing!

WAAROM AREA 055?
Er zijn te weinig plaatsen
waar organisaties op gelijkwaardige wijze kunnen
starten met integrale samenwerking.
Door verschillende partijen vanuit een
gezamenlijk concept tegelijkertijd te laten
starten met samenwerking ontstaan er
oplossingen met een lange termijn perspectief.
Area 055 is een plek waar organisaties
buiten hun eigen vertrouwde omgeving
kunnen experimenteren met integrale samenwerking.

opnemen met de Stichting
Energiefabriek Apeldoorn,
Cleantech Apeldoorn,
RIWIS of Platform
Techniek Apeldoorn.

«

WAT WE DOEN
In AREA055 wordt ruimte geboden voor
ontwikkeling door doeners. Als je wilt weten
wat jij kan doen in AREA055, kun je contact

www.energiefabriekapeldoorn.nl
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