Mensen met elkaar in contact laten komen en ideeën uitwisselen zijn belangrijke doelen
van Area055. (foto Cees Baars)

Broedplaats van ideeën en uitvindingen
APELDOORN
Area055 op het Zwitsalterrein is een ontmoetingsplek voor onderwijs en techniek.
Gisteren was de opening.
DOOR HEMMY VAN REENEN
Initiatiefnemer René Dakkers is duidelijk: "We gaan kinderen leren wat techniek is." Hij en een aantal
andere mensen van de Energiefabriek hebben Area055 opgericht, een broedplaats voor nieuwe
ondernemers, technische bedrijven en de onderwijswereld. Scholen en bedrijven gaan hier ideeën
uitwisselen, uitvindingen doen en zoeken naar nieuwe mogelijkheden in onder meer smart-grid
(tweerichtingsverkeer in elektriciteitssystemen) en recycling.
Van de gemeente Apeldoorn huurt Area055 een oude loods op het Zwitsalterrein. "Een aantal jaren
gaan we hier wel draaien", zegt Brandaan Lub van de Energiefabriek. "Bedrijven zoeken laboratoria
waar ze dingen kunnen uitproberen. Scholen zoeken technische apparatuur om dingen te bouwen.
Startende ondernemers zoeken ruimte en hulp om nieuwe uitvindingen te testen. Het kan hier
allemaal. Elke deelnemer betaalt mee. Een broeinest van nieuwe dingen op het gebied van techniek."
Een aantal bedrijven was al bij de opening aanwezig. Ook het basisonderwijs heeft zich aangemeld,
net als scholen voor voortgezet onderwijs. Zorginstanties als GGNet en Riwis doen ook mee. Waar
mensen elkaar ontmoeten ontstaan ideeën en werk.
Jacob Brobbel van Hollander Techniek deed het openingswoord. "Zonder muren werken
we hier. Area055 is van ons allemaal."
"Apeldoorn is een gebied met veel clean-techbedrijven", zegt Jaap Fluit van het bedrijf Bredenoord.
"Voor ons is het belangrijk hoe we ons toekomstig personeel geïnteresseerd krijgen in techniek. Als
we een plek creëren waar scholen en bedrijven elkaar tegenkomen op het gebied van techniek, dan
winnen we allebei."
De jonge ondernemer Martijn Monné uit Apeldoorn is een van de eerste gebruikers van Area055.
Begin januari streek hij neer in de loods op het Zwitsalterrein en inmiddels staan er drie constructies
die hij gebouwd heeft in Area055. Hij geeft uitleg: "Ik maak met zo min mogelijk kubieke meters hout
een zo groot mogelijk oppervlak in vierkante meters. Gewoon door uit te proberen. Thuis had ik mijn
machines in de woonkamer staan. Dat werkte niet ideaal. De frames die ik bouw zijn
toepasbaar voor schuren, loodsen of zelfs woningbouw. Voor mij werkt het goed hier."
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