
Mijn naam isN40 jaar en vader van 4 kinderen, wonende aan deNn

De afgelopen maanden ben ik bezig met het uitwerken van mijn idee: De Hof van Innovatie. Via

deze weg wil i dit idee bij u introduceren.. Graag licht ik e.e.a. uiteraard mondeling toe.

Aanleiding van het project

De gemeente Hof van Twente is in 2035 energieneutraal. Een doelstelling die ze onder andere dacht te

bereiken met het plaatsen van windmolens. Ik ben geen voorstander van windmolens binnen de Hof

van Twente, maar ik werk wel graag mee aan de gemeentelijke doelstelling. Op een manier die volgens

mij goed past binnen Hof van Twente.

 Planvorm

Na het definitief niet plaatsen van de windmolen in Zenkeldamshoek, is een idee ontstaan wat nu in de

fase komt van verdere uitwerking. Ik heb geleerd van de werkwijze van de mensen die graag de

windmolen hadden willen plaatsen. Daarom wil k graag zo vroeg mogelijk communiceren naar de

gemeente en omwonenden over mijn plannen. Een plan dat dus steeds meer vaste vorm krijgt. Mijn

vraag aan degenen die ik nu op de hoogte breng van mijn plan: 'Kijk vooral kritisch naar het plan. Stel

de goede vragen, scherp aan en kom met constructieve oplossingen voor de uitdagingen die u ziet in

mijn plan. Daarmee kan ik het idee aanscherpen en straks een goed project neerzetten.

 

Doel van Hof van Innovatie

Het doel van mijn project 'Hof van innovatie' is het creëren van een plek waar bedrijven,

innovatieclubs, individuen en onderwijsinstellingen kunnen innoveren en nieuwe/bestaande of oude

technieken kunnen testen. Op het terrein waar deze technieken worden getest, komt ook een

zogeheten demowoning te staan waarin bestaande technieken zoals zonnepanelen, zonneboiler etc.

zijn geïnstalleerd. (Misschien is het demogebouw zelfs een goede huisvestingsplek voor Zuiver. Ook is

uitleg te vinden over eventuele varíaties op bestaande technieken, zoals: kun je zonnepanelen van

verschillende merken en capaciteiten in 1 circuit plaatsen? Ook worden in deze demowoning

zogenaamde DIY-technieken uitgelegd, zodat mensen op een laagdrempelige manier zelf bezig gaan

met het verduurzamen van hun woning of gebouw. Bewustwording is hierbij het belangrijkste

sleutelwoord, want verduurzaming is niet alleen voor experts!

Bewustwording is een belangrijk sleutelwoord in de Hof van Innovatie. Bewustwording is ook een van

de drijvende krachten voor mij om aan de slag te gaan. Mijn belangrijkste inzicht kwam toen ik voor

ogen kreeg hoeveel mensen er in 1 mensenleven zijn bijgekomen! In, bijvoorbeeld, het leven van mijn

schoonvader zijn we op de hele planeet van 1,8 miljard mensen naar meer dan 7,5 miljard mensen

gegroeid.
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(over de eerste miljard mensen hebben we ongeveer 250.000 jaar gedaan, de laatste 6,5 miljard

hebben we in 217 jaar voor elkaar gekregen)

Je hoeft geen Einstein te zijn om te zien dat dit vroeg of laat een enorm probleem wordt, of misschien

al i. Hof van Innovatie helpt mensen hun bewustzijn te vergroten, stimuleert en daagt uit tot

innovatieve technieken en draagt op positieve wijze bij aan de doelstelling energieneutraal 2035.

Korte beschrijving van het de Hof van Innovatie

De Hof van Innovatie bevat een aantal onderdelen:

e Tiny Houses:

Earthships:

Zeecontainerwoningen;

Optimaal benutten van de tuinen/grond om de woningen (tuinen/gronden versterken de

gebouwen);

Aguaponics:

Hydroponics;

Verticale tuin;

Demonstratiewoning voor het uitleggen en aantonen van duurzame maatregelen (stijl: Ikea,

labels met korte omschrijvingen van de technieken die zijn gebruikt, QR-code op label +

online uitleg inclusief video's);

e  Noodmodule (centrale aansluiting om op terug te vallen wanneer er te weinig stroom wordt

opgewekt en warmte nodig is d.m.v. een houtvergasser en warmtewisselaars);

e  Energie Opslag Unit (grote batterij, gemaakt van bus- en vrachtwagen accu's, wanneer er

teveel stroom wordt gemaakt. De hof van Innovatie werkt op 12, 24 of 48 volt i.p.v. 240 volt);

e Groene straat (straat zal niet bestaan uit klinker, tegels of asfalt maar bevat een

honingraadstructuur met daarin zwarte aarde waarop gras groeit).

 



Waar vind je het Hof van Innovatie?

We willen de grond naast de woning aan de Mossendamsweg gebruiken (mits dit kan worden

aangeschaft voor het project, anders wordt de 2ha aan de Enterseweg als alternatief aangedragen)

voor de realisatie van de boven genoemde onderdelen. Op deze grond komen dan een aantal

gebouwen die als proeftuin worden gebruikt om technieken te testen die betrekking hebben op

duurzaamheid.

Grond wordt verdeeld in een raster, elk onderdeel van het raster krijgt een gebouw. Dit gebouw wordt

gebruikt door een bedrijf, onderwijsinstelling of particulier om nieuwe, oude of bestaande technieken

te testen en daarmee het gebouw te verduurzamen. De werkzaamheden worden .. uitgevoerd door

studenten van deelnemende scholen, mensen die graag een ander vak willen leren of mensen die

werkloos zijn en graag weer aan het werk willen, Omdat bedrijven, onderwijsinstellingen en

particulieren elkaar hier treffen, is de kans op een baan aanzienlijk groter. Ook kan de persoon in

kwestie direct laten zien wat hij in huis heeft.

 

Naast het toepassen van technieken in het gebouw gebruiken we de grond eromheen om technieken

te testen en zo de grond compleet in dienst te laten staan van het gebouw. Zo ver het mogelijk is, is

het wel de bedoeling dat de grond deel uitmaakt van het landschap binnen de gemeente Hof van

Twente.

De straat/weg die wordt aangelegd op het perceel, bestaat uit een honingraad-structuur die gevuld

wordt met zwart zand waar gras op groeit. Zo kan het water op een natuurlijke manier de bodem in.

De gemeente kan op deze manier testen hoe zich dit houdt binnen een omgeving waar ook met

auto's en vrachtwagens wordt gereden. Door de honingraad-structuur, zwart zand en het gras zal er in

de wintermaanden meer grip op de weg zijn, zodat er minder zout gestrooid hoeft te worden.

Naast het opwekken, besparen en opslaan van energie voor apparatuur wordt er ook gewerkt aan het

opwekken van energie voor de mens. Door middel van Aquaponics, Hydroponics en de Verticale tuin

wordt er op zo'n klein mogelijke schaal voedsel gekweekt. Met de informatie in ons achterhoofd dat

we in een zeer korte tijd van 1 miljard mensen naar 7,5 miljard mensen zijn gegroeid, ljkt het mij erg

verstandig hier onderzoek naar te verrichten. Twente is het land van de boeren en dit moeten we als

echte tukkers niet uit het 0og verliezen.



De Hof van Innovatie is erg kneedbaar en flexibel.
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° deel is een werkplaats waar bv de mensen die werkloos zijn of zich willen laten

omscholen, aan de slag kunnen (hier worden de onderdelen gemaakt voor de

woningen/gebouwen dit op het terrein staan).

e  Groene deel is waar bedrijven en onderwijsinstellingen zullen gaan innoveren aan de

woningen/gebouwen die ik aanbied (de woningtypes staan niet in beton gegoten). De

werklozen zitten dicht bij het vuur als het gaat om in contact te komen met toekomstige

werkgevers, maar ook bij onderwijsinstellingen om bij te leren.

° deel is een demo-omgeving (IKEA stijl, leg ik uit wanneer ik het mondeling kom

toelichten) met werkende bestaande technieken, of innovaties waar de bedrijven op het

terrein mee bezig zijn te ontwikkelen. Ook zou dit deel huisvesting kunnen bieden voor

bedrijven die te maken hebben met duurzaamheid en/of innovaties (nog niet onderzocht

maar neem bijvoorbeeld Zuiver, die komen dan als organisatie precies tussen de groene

stroom generatoren)

° deel is een soort van centrale verwarming voor de gebouwen binnen het gebied

(wanneer de gebouwen niet genoeg opwekken in bv een strenge winter)

e  Blauwe deel is het opwekken en opslaan van elektrische energie (opslaan wanneer de

gebouwen te veel leveren en opwekken d.m.v. een generator aangesloten op een

houtvergasser).

° deel is een deel waar op een efficiënte manier voedsel word geproduceerd (aangezien

we van 1,8 miljard naar 7,5 miljard mensen zijn gegroeid binnen 80 jaar, hieronder meer

hierover)



Wat betekent het project voor de gemeente?

Een extra innovatieve verrijking aan De hof van Twente. Op Zenkeldamshoek waar al een duurzame

strook van het zonnepark, biomassa, bio-vergister en Bruins en Kwast gerealiseerd zijn. Een plek waar

alle technieken bij elkaar komen en helpen aan optimalisatie van de bestaande technieken. Ook een

geweldige plek om de jeugd een studieplaats te bieden, werklozen weer aan het werk te helpen en

een goede plaats om jezelf om te scholen. Vrijwilligers die graag meedenken zijn van harte welkom.

Ook heeft de gemeente een plaats waar technieken direct aan de inwoners van de Hof van Twente

getoond kunnen worden, samen met de bijbehorende resultaten en uitleg. Er is de mogelijkheid

technieken uit te leggen aan inwoners. Op deze manier kunnen de gevestigde ondernemers direct aan

toekomstige klanten tonen wat nieuw op de markt komt.

Ik kan me voorstellen dat er na deze korte beschrijving van het project nog steeds veel vragen zijn. Die

licht ik, zoals gezegd, graag mondeling toe. Via deze weg hebben jullie in ieder geval een eerste indruk

van wat we aan het opzetten zijn. Voor verdere vragen kun je mij mailen of bellen. Mijn gegevens

staan onderaan de mail. Verder ben ik bezig met het ontwikkelen van een website, deze is op dît

moment nog niet gevuld en zo spoedig mogelijk gelanceerd worden.

Ideeën om toe te voegen aan het project of het project te verbeteren zijn meer dan welkom! Dit

project is voor ons allen, door ons allen!

 
Hof van Innovatie -Opgewekt innoveren.


