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De Duurzaamheidsprijs Hof van Twente is gestart op 10 oktober. De inzendtermijn voor de

duurzaamheidsprijs was vrijdag 10 december, 23:59. Er zijn 30 inzendingen ontvangen: 8 in de

categorie Jongeren en 22 in de categorie Volwassenen.

Er zijn per categorie 3 prijzen te winnen die worden toegekend door de jury en er is 1 Publieksprijs

ter waarde van € 3.000,-. De juryprijzen zijn als volgt:

Jongeren: 1° prijs € 300,-, 2° prijs € 200,- en 3° prijs € 100,-

Volwassenen: 1° prijs: € 3.000,-, 2° prijs € 2.000,- en 3° prijs € 1.000,-

Het prijzengeld is bedoeld voor de uitvoering van het idee. De jury heeft het recht — als het aantal

en/ofde inhoud van de inzendingen daar aanleiding toe geeft - om af te wijken van de verdeling van

het prijzengeld.

De jury heeft alle 30 inzendingen bekeken en beoordeeld op zes criteria. In het juryberaad zijn alle

inzendingen doorgesproken en is er per categorie gekomen tot een keuze. De zes criteria zijn:

Planet: wat draag het idee bij aan Planet?

People: wat draagt het idee bij aan People?

Profit: wat draagt het idee bij aan Profit?

Prijs:is duidelijk hoe het prijzengeld wordt ingezet? Is duidelijk waar het prijzengeld voor
E

wordt gebruikt en is aangegeven, als het idee meer kost dan het prijzengeld, hoe de rest van

het idee wordt gefinancierd?

S. Reëel: hoe realistisch is het idee? Geeft de presentatie het gevoel dat het idee ook

daadwerkelijk uitgevoerd kan worden? Is het plan realistisch? Is er nagedacht over

capaciteit?

6. Bonus: de bonus is een vrij criterium die per jurylid op een andere manier kan worden

ingevuld. De bonus drukt uit hoe enthousiast de jury wordt van het idee. Dat kan

bijvoorbeeld zijn vanwege de presentatie zelf of dat het idee innovatiefis.

Alle criteria worden gescoord op een schaal van 1-5. Er kan dus maximaal 30 punten worden

gescoord. Alle criteria wegen even zwaar. Op basis van de scores heeft elk jurylid een top drie

samengesteld per categorie.

De jury bestaat uit:

Ellen Nauta - Burgemeester Hof van Twente (voorzitter van de jury);

- Inspiratieboerderij, d ECHT en bestuurslid Green Business Club Twente;

- Business Developer bij Cogas;

. Voorzitter milieu- en duurzaamheidscommissie Lions Goor Markelo Diepenheim;

- Directeur Natuur en Milieu Overijssel

- Specialist Duurzaam Bouwen / MVO-ambassadeur bij Uzin Utz;

- Directeur ROC.



Winnaars categorie Jongeren

1° Prijs € 300,-

Winnaar:B(10 jaar) uit Delden

Titel van het idee: zelfvoorzienende Eschmolen

Juryoordeel: Er zijn al jaren plannen om de Eschmolen, die in 1959 is afgebrand, te herbouwen en te

exploiteren.B10 jaar, heeft het idee opgevat om die molen met zijn tijd mee te laten

gaan en de molen zelfvoorzienend te maken. Contact met Stichting Eschmolen Delden heeft

opgeleverd dat het zelfvoorzienend maken van de molen nog niet eerder door één van de 500

donateurs is genoemd, maar al wel is onderzocht door het bestuur zelf. Het idee bleek niet rendabel

en bovendien niet gewenst door de grondeigenaar. Wel - gezien dezelfde reden als B heeft

aangegeven — komt er een demonstratiemodel van wind- en zonne-energie met een lesbrief bij de

Eschmolen. De jury is enthousiast over de betrokkenheid en creativiteit van -:ìj de Eschmolen

om oude en nieuwe technieken te combineren. De jury verwacht dat het demonstratiemodel met

lesbrief zal kunnen bijdragen aan bewustwording. Ook vindt de jury het mooi hoe op deze manier

oude thema's in een nieuw jasje worden gestoken. Het prijzengeld wilNten zoede

Jaten komen aan de stichting. Het prijzengeld gaat dus naar hen.

De tweede prijs van € 200,- heeft dejury opgesplitst naar2 prijzen van ieder€ 100,-

2° Prijs € 100,-

Winnaar:W «.2 namens het Twickel College uit Delden

Titel van het idee: Grondwaterpomp

Juryoordeel: Op het Twickel College wordt al jaren gewerkt met een zogenaamde schooltuin. Voor

het benodigde water van de schooltuin wordt veel schoon leidingwater gebruikt.Nheeft

samen met zijn medescholieren e N «Bbedacht om een

grondwaterpomp aan te schaffen waarmee leidingwater bespaard kan worden. De jury is

gecharmeerd dat de schooltuin zo goed wordt benut en waardeert het dat de scholieren meedenken

hoe de tuin nog duurzamer kan. De scholieren hebben uitgezocht hoeveel de aanschaf en het

plaatsen van een grondwaterpomp kost. Het gewonnen prijzengeld levert een bijdrage om de

aanschafen plaatsing mogelijk te maken.

2° Prijs € 100,-

Winnaar: Groep 7/8 van OBS Stokkum uit Stokkum

Titel van het idee: Schoolkas

Juryoordeel: Op het Stokkum gebeurt al veel met bewustwording rondom eten en duurzaamheid

daarvan. Zo worden er al Iessen gegeven voor elke groep en worden de huidige bloembakken benut

als kleine moestuintjes. Graag willen de kinderen hun groene school nog groener maken met de

aanschaf van een kas om groenten n te verbouwen. De jury waardeert dat de kinderen al bezig zijn

met duurzaamheid en bewustwording rondom het thema voedsel. En overigens ook op andere

thema's, zoals afval. De jury vindt dat deze inzet beloond mag worden met 100 euro als bijdrage voor

de aanschafvan de schoolkas om nóg meer met het thema bezig te zijn. Het prijzengeld is bedoeld

als bijdrage voor de aanschaf van de schoolkas.

 



Titel van het idee: Promotie van de Ecosia-zoekmachine

Juryoordeel: Nen B hebben een bestaande zoekmachine ontdekt die gratis, namens degene

die een zoekopdracht intypt, ergens een boom plant. Deze zoekmachine heet Ecosia. De

zoekmachine werkt net als google, maarje draagt dus tegelijkertijd een steentje bij aan een beter

milieu, meer longen voor de aarde, terwijl hetje als gebruiker niet eens geld kost. De site is gratis en

wereldwijd te gebruiken.Ien i willen graag dat meer mensen weten van deze

zoekmachine. Ze verwachten dat er dan nog meer gebruik van gemaakt zal worden. De jury is

enthousiast geworden door het enthousiasme en de positieve verbazing vanBen B dat er al

iets bestaat, maar nog niet volledig wordt benut. Daarom willen ze op ludieke manieren aandacht

 

vestigen op het gebruik van Ecosia. De geplante bomen komen niet direct toe aan de inwoners van

Hof van Twente, maar indirect draagt het wel bij aan de Hof van Twente, omdat het de aarde helpt

een stukje gezonder te maken. De jury is erg benieuwd naar de ludieke acties die deNnN

gaan bedenken en uitwerken. De jury hoopt bijvoorbeeld dat ze zullen inhaken op de landelijke

Boomfeestdag die dit jaar op 14 maart is. Het prijzengeld is bedoeld om de ludieke acties uit te

kunnen voeren.

Winnaars categorie Volwassenen

1° Prijs€ 3.000,

Winnaar:B vit Varelo

Titel van het idee: Hof van Plastic

Juryoordeel: Bisop zoek gegaan naar een beloningssysteem in plaats van een strafsysteem om

iets aan de afvalproblematiek te doen. Hij wil graag dat mensen afval niet als ‘afval’ zien, maar juist

 

als grondstof, als iets met waarde. Zijn ambitie is dat er plasticjutters ontstaan: mensen die jagen op

afval, omdat ze daar waarde van zien. Daarvoor wil hij een recyclemachine bouwen. De materialen

voor deze machine komen van een open-source-site. De machine wil hij vervolgens mobiel maken,

zodatje op verschillende plekken met bewustwording aan de slag kunt. Dit alles onder de titel ‘Hof

van Plastic'. Dejury is onder de indruk van de presentatie vanBmet een duidelijk

filmpje, poster en toelichting. Hij heeft zich eerder bewezen als iemand die niet alleen met een idee

komt, maar die ook daadwerkelijk uitvoert. De jury vindt circulariteit een belangrijk thema binnen

duurzaamheid en vindt de recyclemachine van Hof van Plastic een uitstekende manier om het idee

van ‘afval = grondstof en heeft dus waarde’ uit te dragen. Het prijzengeld is bedoeld om de

materialen aan te schaffen die nodig zijn om de recyclemachine te bouwen.

2° prijs € 2.000,

Winnaar:B i Goor

Titel van het idee: biodiversiteit in ’t Gijmink

Juryoordeel: B woont zelf in de wijk ’t Gijmink waar momenteel veel asbest wordt gesaneerd.

Mheeft gemerkt dat er helaas nauwelijks groen terug komt op de plekken waar gesaneerd ,

maar juist tegels en schuttingen. Dit heeft op verschillende manieren impact op de leefomgeving:

minder biodiversiteit, meer hittestress en meer omgevingslawaai.Bwil daar met haar mede-

wijkbewoners iets aan doen onder het motto ‘asbest eruit, biodiversiteit erin’. De jury spreekt het

aan hoeBhet thema duurzaamheid breder trekt dan energie. VoorI is leefbaarheid en

biodiversiteit ook een belangrijk onderdeel. De inzending was een bevlogen betoog en het idee is

duidelijk en goed uitgewerkt. Het prijzengeld wordt deels besteed aan de aanplant van bomen, deels

 



aan kennis en ontwikkeling van een groenplan en deels voor de aanschaf van nestkasten en

bijenhotels.

3eprijs € 1.000,-

Winnaar: B i Deldien

Titel van het idee: Platform GreEn BIKES Twente

Juryoordeel: het idee van W richt zich op het stimuleren van het gebruik van de snellere

elektrische fiets. W ziet kansen voor milieu en comfort als er meer gebruik wordt gemaakt van

de e-bike. Het idee is om een platform op te richten waarmee het gebruik van e-bikes gedeeld wordt.

Dejury kwam tijdens het juryberaad al snel in discussie over de haalbaarheid van een dergelijk

 

platform in een gebied als Twente, of een vergelijkbaar concept al bestaat, hoe het precies vorm gaat

krijgen, etc. Maar ook kwam meteen boven drijven dat het idee erg aanspreekt. Sterker nog: juist dat

gesprek over de e-bike, wil de jury graag aangemoedigd zien en dejury ziet B dan ook als

ambassadeurvan deze vorm van mobiliteit. Het prijzengeld mag niet besteed worden aan eigen uren

vanB maar wel bijvoorbeeld voor de aanschaf van de eerste fiets en externe kosten voor het

uitwerken van het plan en de marketing rondom het platform.


