
neente-

de projecten

HofPower

Schoolprogramma van de gemeente over

duurzaamheid & techniek voor basis- en

middelbare scholen.

Duurzaamheidsprijs

Wedstrijd van de gemeente voor het meest

duurzame idee op het gebied van people,

planet en profit. Bij de eerste editie zijn 52

ideeën ingezonden.

Duurzaam (t)huis Twente

Gratis advies aan woningeigenaren door

wooncoaches. Hof van Twente heeft 4

wooncoaches.

Wonen zonder Gas

Pilot van een groep huishoudens die met

ECHT en PEM-Energy acties onderzocht

hebben om het huis los te kunnen koppelen

van het gas en met de acties aan de slag gaan.

Holtbar

Het rondreizende compliment binnen de

gemeentegrenzen voor iemand die zich inzet

voor duurzaamheid. De eigenaarvan de Holtbar

bedenkt zelf aan wie hij/zij de Holtbarwil

doorgeven.

 

Coöperatie Hof van Twente op Rozen

Postcoderoosprojectdie de mogelijkheid biedt

dat inwoners met zeer geringe inleg kunnen

verduurzamen door middel van zonnepanelen op

daken van bedrijven.

Stichting Hofvogels

Zet zich in voor het beschermen van inheemse

broedvogels in het algemeen en inheemse

uilensoorten in het bijzonder, door in te steken

op meer biodiversiteit in het landschap en

boerenerven.

HofKracht

Groep inwoners die zich inzet om meer

bekendheid te geven aan duurzaamheid in

Hof van Twente.

Duurzaam Diepenheim

Platform dat duurzame initiatieven en

mogelijkheden in Diepenheim in kaart brengt

en verder helpt.

MarkeLokaal

Een samenwerkingsverband die leidt tot

een duurzame, eigen Markelose economie

waarin niks verloren gaat en waarde(n) wordt

toegevoegd.

Kernteam Fairtrade Hofvan Twente

Werkgroep die zich inzet om van Hof van Twente

eenfair trade gemeente te maken.

ECHT

Energiecoöperatie voor en door inwoners,

bedrijven en instellingen die zich inzet voor

schone, betrouwbare en betaalbare energie.

Bentelo Duurzaam

Werkgroepdie zich inzet voor hetverduurzamenvan

Bentelo, waaronder het sport: en cultuurgebouw De

Pol en de kerk.

BuitenKracht

Werkgroep die verduurzamings-

mogelijkheden voor het buitengebied

onderzoekt.

Evenemente

Bijv. Avondvierdaágses; het uitdelen van fair

trade bananen éh verzamelen van schillen met

door kinderen zelfbedachte en zelfgemaakte

basket-afvalbakken.

Groene Loper Hof van Twente

Werkgroep met als doel om bestaande

buurtinitiatieven in het groen zichtbaarte

maken en op te roepen samen verderte

vergroenen, zodat zoveel mogelijk mensen in

aanraking komen met de natuur dicht bij huis.

Ambt Odoen   

    

 
Binnenkracht

Project van de gemeente om particuliere

huiseigenaren te informeren, inspireren en

activeren om energiebesparende dan wel

energie-opwekkende maatregelen te nemen.

Een schone Hof

Groep inwoners die zich inzet om de

aandacht te vestigen op de (zwerf)

afvalproblematiek.

 



“(Nf L) uar2afo4d awez4nnp UeA sJawaujanenIur

J00A 1swoveafigeeuemy ua (unf 01) Jaugsmnaiu

215199 ua8ue1qyina O1) sasBeep,aInpuony

iq anDe|enge|1aMz 1aw an2ejaapn-uaueueg

apenu1e4 ‘(ude 01) s(udspreuweezinng

aleuig ‘i4eew 01) Y>10quap/2eM ap do

Sepai81au] ‘(Hen4qa} OL) Plauweezinnp puore

-apedsul :Aq ‘ueJaluew as1enip do 14naqe8

1eg ‘playweez‚nnp J00A 1y>epuee ex3

3)U3MLUEA JOH UI 43 S! pueew 3p UA 01 3AI

   
 

   

  

     

     

      

  

g

2

Deze kaart wordt aangeboden door HofKracht.

Hofkracht is een werkgroep van inwoners die trots

i op wat er allemaal gebeurt in Hof van Twente op

het gebied van duurzaamheid. Wij zetten ons in om

hier meer bekendheid aan te geven en hopen zo nog

meer duurzaamheid te stimuleren en daarmee bij

te dragen aan de ambitie van een trots en energie-

neutrale Hof van Twente in 2035.

 

° ShowerTrack

Water besparen bij het

douchen met een app die d S7

inzicht geeft in het verbruik en

laat douchen op de lengte van

je favoriete muziek.

° Biomimicry-boek

Boek, geschikt vanaf 10 jaar, dat

inspiratie geeft wat de mens kan

eren van oplossingen die de

natuur zelf al heeft bedacht.

De inspiratieboerderij is een energieneutrale

boerderij die ook demonstratie-, educatie- en

belevenisactiviteiten op het gebied van duurzame

energie biedt.

eB nebben de

meest technische, snelste en

mooiste zeepkist gemaakt bij

het zeepkistenraceproject van

HofPower.

B sisschoolrusschool

Lesprogramma waarin

leerlingen een duurzame

kinderboerderij ontwerpen

in Minecraft.

SolarBoat

Waerdenborch

Door scholieren gemaakte

boot die vaartop zonne-

energie.

° Beekstroom

Met waterkracht

elektriciteit opwekken

met een waterrad in de

Hagmolenbeek.

Water bij de sluis van Delden

inzetten als accu van groene

elektriciteit.

 

° Zonnepark Waterlanden

Op 9 ha gemeentegrond wordt een zonnepark

in het vrije veld ontwikkeld.

 

 

 

  

   

 

® Biogasinstallatie

Een biogasinstallatie waar jaarlijks

36.000 ton biomassa wordt

omgezet n gas, stroom en warmte.

 

Woningbouwcorporatie

Viverion

Groene camping die onder andere het

Viverion verduurzaamt huurwoningen in h *

gebruik van ecologisch verantwoorde

Goor met isolatie, glas en zonnepanelen. 320

woningen zijn al verduurzaamd.

energie en die energie deels zelf opwekt.

Stichting Stadslandbouw

Hof van Twente

Het opzetten van projecten op vrijgekomen

en onbenutte ruimten en deze gebruiken voor

voedsel telen, oogsten, delen en eten.

Onze Lieve Vrouweschool in Bentelo en Erve

Hooyerinck in Delden met led-verlichting,

zonnepanelen en monitoringscherm.

Werkplaats

de Worse Voetbalvereniging

Landgoed voor Rood Zwart

duurzaamheid, energie

en innovatie(in

aanbouw).

Het nieuwe clubgebouw

‘Het Noaberschapshoes’

is multifunctioneel en

energiezuinig.

 

@ Eetbaar Goor

Een plan van studenten om

Goor groener en

eetbaarder te maken.

° Hofkracht & Woonfestival

Festival in oktober voor jong

en oud om te ontdekken,

ervaren en te vieren wat

r op het gebied van © 4

© sels Erve duurzaamheid in Hof van °
Twente is. ° °

Biologisch

moestuinproject:

groente verbouwen en

de opbrengst en risico's @ Entersestraat
samen delen.

Perceel van 2ha, aangekocht

door de gemeente, bedoeld

voor de ontwikkeling van een

duurzaam project.

 

@ Groene Kerk Markelo  
De Martinuskerk is een Groene Kerk die zich op

verschillende manieren inzet voor duurzaamheid,

Zonnepark op AZC

onder andere met 60 zonnepanelen.

Klompjan Elsen/Markelo

Plan voor een zonnepark op het

terrein van het voormalig asielzoekerscentrum

(in ontwikkeling).

Melkveebedrijf

Engberts Project voor de bouw van vier generatiebestendige

en energieneutrale woningen.

Duurzaam melkveebedrijfdie

onder andere warmte van de

mest in de gierkelder via een

warmtepomp gebruikt voor

vloerverwarming in huis.

 

  
schoonmaakmiddelen toepast en die zuinig is met

    

 

 

  

° Snorrewind

Manege en groepsaccommodatie

Repair Café op de Borkeld die zich op

Delden verschillende manieren met

Een ontmoetingspleken duurzaamheid bezig houdt.

werkplaats waar meegebrachte

kapotte spullen door

vrijwiligers worden gerepareerd.

Elke 2e zaterdagvan de maand. Energieleverende

woning in Markelo

Gerealiseerde woning met een

minimale energiebehoefte en

energie die op de eigen locatie

opgewekt wordt. Per saldo

wordt per jaar 2.000 kWh

meer energie opgewekt dan

ze zelf verbruiken.

Hofkerk&

de Klokkenkamp

Bij de ver- en nieuwbouw

van de Klokkenkamp

is verduurzaamd met

extra isolatie, warmte-

terugwinning, led-verlichting

en 65 zonnepanelen. Ook

wil de Hofkerkgemeente

de exploitatie van het

zalencentrum verder

verduurzamen om zo een

echte Groene Kerk

te worden.   
@ Zonnepark 't Rikkerink

Duurzame mode

a van Bello & Eco

Een familieteam met de missie

om het beste van de natuur in de

kledingkast te hebben hangen door

het aanbieden van duurzame en

betaalbare kleding en accessoires,

ofwel: mooi én duurzaam.

Initiatief van afvalverwerker Twence voor het

grootste zonneparkproject in Hof van Twente

met 40.000 panelen op de voormalige vuilstort’t

Rikkerink (in voorbereiding, mogelijk start bouw

in 2020).

&
>

@ Basisschool de Albatros

Coöperatie @

Hof van Anpak'n b Ontwerpvan een basketafvalbak met als
doel om afval scheiden leuker te maken. De

basketafvalbakken zijn gemaakt van afval en per

soort afval is een andere kleur. Met dit ontwerp

waren de leerlingenNN nM

één van de winnaars van de 1e editie van de

Een platform met als doel kennis en

menskracht in te zetten voor het realiseren van

burgerinitiatieven in de gemeente: duurzaam,

denken en vooral doen.

Duurzaamheidsprijs.

De Woeste Wieven is gevestigd op Erve Bonkert,

een eeuwenoud erf dat zo duurzaam mogelijk

is gerestaureerd en aangepast aan de eisen van

deze tiĳd. Stille getuigen van het streven naar

duurzaamheid zijn de ruim 90 zonnepanelen

op het immense dak van de congresruimte met

logiesfunctie.

@ Hof van Innovatie

InitiatiefvanNom een plekte creëren

waar bedrijven, innovatieclubs, individuen en

onderwijsinstellingen kunnen innoveren en

nieuwe/bestaande

ofoudetechnieken : <

kunnen testen.

Bewustwording

is daarbij het :

sleutelwoord.

   

Na de renovatie in 2016 leveren 35 zonnepanelen

stroom ten behoeve van het camperpark, de

vakantiewoningen, kantine/sanitair gebouw

en woonhuis. Daarnaast is het woonhuis

en bedrijfsgebouw volledig CO2 neutraal.

Verwarming gaat met zonne-energie en een

hout-cv installatie.

@ MTV'65

MTV'65 (Markelose

Tennis Vereniging

1965) verduurzaamt

met zonnepanelen,

LED-verlichting en

een aantal kleinere

energiebesparende

maatregelen.

 

 

  

 

Basisschool Heeckeren,

Aveleijn en het Kukelnest

 

Basisschool Heeckeren, Aveleijn en het Kukelnest

werken periodiek samen om het zwerfafval in de

omgeving op te ruimen.

 
De Goorse voetbalvereniging heeft haar

accommodatie verduurzaamd met zonnepanelen,

LED.verlichting voor zowel binnen en buiten, HR++

glas, dakisolatie en warmteterugwininstallaties.

Energieneutrale

woonboerderij

Het huis is in 2009 nieuw

gebouwd en sinds 2015

volledig energieneutraal

zonder aansluiting op het

gasnet.

Zorgatelier

Ambt Delden

 

Duurzaam en kleinschalige dagbesteding in een

oude boerderij waar op verschillende manieren

met duurzaamheid rekening wordt gehouden,

van watervoorziening tot materiaalkeuze.

Gemeentehuis

Hof van Twente

De gemeente verduurzaamt

ook. Bijvoorbeeid met

zonnepanelen op het dak

van het gemeentehuis en

duurzaam vervoer van de

toezichthouders.

 

Plan voor het bouwen van recreatiewoningen waarbij

people, planet en profit centraal staan. Kenmerkend

is dat de woningen van stro worden gemaakt.

Mail naar info@hofkracht.nl of bezoek www.hofkracht.nl

Deze kaart i een momentopname.

Zetfouten voorbehouden.

Bekijk de meest actuele kaart op

vww.hofkracht.nl

2e Druk, oktober 2017

Oplage: 2.000 stuks

Vormgewing: Waanders Ontwerp


