Inschrijvingen Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2019
Hieronder op volgorde van binnenkomst de inzendingen voor de DirkZeldenrust
Duurzaamheidsprijs 2019.

1.

Hergebruik hout en gereedschap
Stichting RecaP; Frank Tomassen
Besteding prijs: aanschaf materiaal en uitbreiding werkplaats
Stichting RecaP maakt van oud hout, zoals van oude tafels en kasten, nieuwe
gebruiksartikelen. Ook hergebruikt RecaP oud gereedschap. RecaP leidt tevens
mensen naar (betaald) werk. Met de aanschaf van een (stof-) afzuiginstallatie,
gereedschap of het uitbreiden van de ruimte kan RecaP haar activiteiten
uitbreiden.

2.

Bio-voedselvoorziening wijken
Hoeve Klein Mariëndaal; Rini Storm
Besteding: aanschaf koeling voor biologische groentepakketten
Hoeve Klein Mariëndaal wil een grotere rol/betekenis krijgen in de biologische
voedselvoorziening in de wijken rondom de hoeve. De zorgboerderij werkt met
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als zij een koeling voor
groentepakketten kunnen aanschaffen, kunnen zij meer mensen naar de boerderij
halen.

3.

Energieopwekking met waterrad
Nederlands Watermuseum; Monique Verber
Besteding prijs: maken lespakket en uitwerking van visueel materiaal voor museum
Door met het waterrad in de Jansbeek daadwerkelijk elektriciteit op te wekken,
komen alternatieve bronnen van duurzame energieopwekking, aanvullend op
wind en zon, onder de aandacht. Met de uitwerking van een lespakket en de
educatieve visuele uitwerking in het museum, kan het project optimaal tot zijn
recht komen.

4.

Groenvoorziening Rijkerswoerd
Stadslandbouw Mooieweg; Tom de Koning
Besteding prijs: bekostiging materialen, planten en koffiemomenten
Samen met het Bewonersplatform een klimaatcafé in Rijkerswoerd opzetten.
Naast informatie-uitwisseling concrete plannen opzetten en samen met bewoners
realiseren. Denk aan vergroten boomspiegels, verharding eruit, planten erin,
(voor)tuinen vergroenen, regenwater afkoppelen en installeren van regentonnen.
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5.

Buurttafels en moestuinprojecten scholen
De Stadskok; Martijn van Butselaar
Besteding prijs: aanschaf keukenmateriaal en beter vervoer (elektrische bakfiets)
De Stadskok probeert door middel van Buurttafels in wijken gezonde voeding
onder de aandacht te brengen vanuit de regio. Doel is mensen bewust maken van
wat ze eten (met mooie en creatieve gerechten), voedselverspilling tegengaan en
verbinding maken in de wijken. Tevens worden moestuinprojecten bij scholen
ondersteund.

6.

Behoud bomen in Arnhem
Werkgroep Behoud Bomen Arnhem; Jeroen Huisman
Besteding prijs: onderwijs en juridische actie tegen biomassa
De Werkgroep Behoud Bomen Arnhem zet zich in om de ongebreidelde kap van
bomen een halt toe te roepen en zoekt hierbij internationale samenwerking. De
werkgroep wil het gemeentelijk kapbeleid beoordelen, bekritiseren en aanvullen.
Zij onderzoekt de mogelijkheden om overheden juridisch tot de orde te roepen.

7.

Ontwikkelen emissievrije Waterstof Range Extender
Alles over waterstof; Erwin Geurts en Frank Mietes
Besteding prijs: stagevergoeding studenten en bekostigen van onderdelen
Ontwikkelen van een emissievrije Waterstof Range Extender: de HyRange. Deze
kan gebruikt worden voor elektrische voertuigen zoals e-bikes, e-steps en escooters. Daardoor wordt de actieradius van deze voertuigen aanzienlijk vergroot.
Alles over waterstof wil samen met de HAN de Range Extender verder verbeteren.

8.

Ontwerpen en maken duurzame kleding
Nadia Nelleke; Nadia Wolterink
Besteding prijs: show voor de Sustainable Fashion Week/Fair fashion festival en
samenwerking met andere duurzame ondernemers
Nadia Nelleke wil alle kosten van kleding inzichtelijk maken, zowel de financiële als die
voor onze planeet. In haar winkel/atelier in Arnhem wordt alles duurzaam ontworpen en
op ambachtelijke wijze vervaardigd. Werkt met haar duurzame bedrijfsvoering aan
bewustwording van de consument over de wantoestanden in de kledingindustrie.

9.

Distributie overgebleven of afgekeurd voedsel
De Blauwe Tomaat; Loes van der Meulen
Besteding prijs: aanschaf elektrische tuctuc en uitrollen fruitpakketten
De Blauwe Tomaat verkoopt via de SRV-wagen voedsel dat is afgekeurd of
voorzien van het B label in wijken waarin veel gezinnen met een krap budget
wonen. Zij wil haar verdienmodel verder ontwikkelen en een elektrische tuctuc
aanschaffen voor scholenbezoek. Ook wil zij het bezorgen van fruitpakketten
verder uitrollen: marketing, website, materiaal.
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10.

Gebruik waterstof voor aandrijving auto’s doorontwikkelen
HAN Hydromotive; Boaz van der Hart
Besteding prijs: betere onderdelen voor doorontwikkelen waterstofauto en beter
promotiemateriaal
Het doel is gebruik van waterstof als alternatief voor gebruik van benzine en diesel
verder door te ontwikkelen. Een studententeam van de HAN doet mee aan de
Shell eco-marathon: een race waarbij het gaat om welk voertuig het meest
efficiënt met energie om kan gaan. Het team doet mee in de waterstofklasse.

11.

Eerlijke en transparante koffiehandel bevorderen
Ikigai Coffee; Jeroen Brugman
Besteding prijs: betere betaling producenten van ongebrande/groene koffie
Ikigai Coffee is een Social Enterprise met als lokale doelstelling het hogere
horecasegment en consumenten in Arnhem te voorzien van directe verbindingen
met koffieboeren. Door een betere beloning kunnen de koffieboeren ieder jaar
een betere kwaliteit produceren en kunnen zij zich als ondernemers ontwikkelen.

12.

Verduurzamen waterlabactiviteiten en shampoofabriek
Nederlands Watermuseum; Monique Verber
Besteding prijs: machines (pers, formbox), materialen (bioplastics), kinderlabjassen
Verduurzamen van het huidige waterlab voor kinderen (6-12 jr) en van de
shampoofabriek op allerlei niveaus: inhoud en opzet van de activiteiten zelf en
keuzes voor bepaalde materialen, ingrediënten en verpakkingen (zero-waste,
hergebruik/recycling). Ook gaat het om vergroting van de bewustwording van
kinderen en hun ouders.

13.

Rijnexpeditie Arnhemse kinderen (12-14 jaar)
Ned.Watermuseum / Stichting Ri4daagse; Monique Verber en Monic
Deichmann
Besteding prijs: organisatie-, verblijfs- en materiaalkosten, vergoedingen,
verzekeringen
30 Arnhemse kinderen bezoeken het Watermuseum en gaan op 24-uurs expeditie
langs de Rijn. Ze worden geprikkeld na te denken over de gevolgen van
klimaatverandering en hoe zelf het verschil te maken. Ervaren hoe rivier en
landschap samen een systeem vormen. De expeditie is een pilotproject voor een
estafette-expeditie van Lobith naar de Noordzee.

14.

Adopteer een bij
Arnhem Zoemt; Sjoerd Kaarsenmaker
Besteding prijs: informatiebijeenkomsten, informatiemateriaal, zaden, plantjes,
ondersteunen van bewoners van minimaal twee wijken
Uitbouwen van de actie ‘Adopteer een bij’. Het doel is vergroten van leefgebieden
voor wilde bijen. Daarvoor wordt onder meer informatie gegeven aan
wijkbewoners over hoe zij samen hun tuin en wijk bijvriendelijk kunnen inrichten
(met inheemse planten, bijenhotels e.d.). Arnhem Zoemt biedt ondersteuning.
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15.

Bouwen woning van gerecycled plastic (Save Home)
Save Plastics; Bram Peters
Besteding prijs: doorontwikkelen Save Home m.b.t. onderdeel energievoorziening
De Save Home is een volledig zelfvoorzienende, verplaatsbare woning,
geproduceerd met lokaal afvalplastic. Momenteel wordt de eerste Save Home
gebouwd in Arnhem. Daarna wordt deze doorontwikkeld naar de Save Home 2.0.
met een specifieke energiebalans tussen accu’s, zonnepanelen en verbruik.

16.

Verbouw vlas en productie linnen in Arnhem
Fashion Held in Common van ArtEZ; Pascale Gatzen en Anja Wetzel
Besteding prijs: onderzoek naar ontwikkeling spinmachine opstarten
The Linen Project is een hands-on project om in de omgeving van Arnhem weer
vlas te verbouwen om daarmee lokale productie van linnen op te zetten. Met teelt
van vlas wordt biodiversiteit en kleinschalige landbouw gestimuleerd. Er wordt
samengewerkt met meerdere partijen. Het ontwikkelen van een spinmachine is de
grootste uitdaging.

17.

Voedselverspilling tegengaan door duurzame conservering
Pickel de Winkel; Eva de Winkel en Betsie van Brummelen
Besteding prijs: duurzame koeling met glazen deuren, deel lening winkel afbetalen
Pickle de Winkel conserveert op duurzame wijze groente en fruit (fermentering)
en verkoopt producten die gemaakt zijn van overgebleven groente en fruit. Plan is
workshops en cursussen geven zodat mensen thuis hun eigen voedsel kunnen
conserveren/fermenteren. De initiatiefnemers willen in de winkel spaarzamer met
energieverbruik omgaan.

18.

Maken duurzame alternatieven voor dagelijkse producten
Zusjes Kip; Susan en Marleen Gorissen
Besteding prijs: verduurzaming materialen, uitbreiden assortiment, investeren in
netwerk, webshop, workshops en elektrische bakfiets
Zusjes Kip inspireert mensen om ‘low waste’ veranderingen door te voeren in hun
dagelijkse leven. Dit doen zij door verkoop van zelfgemaakte zero-waste- en
andere producten (zepen, deodorants, schuursponsjes van jute, herbruikbare
groente/fruitzakjes) en te laten zien dat duurzaam leven ook vooral heel leuk is.

19.

Ondersteunen projecten rond Arnhemse havens en rivieren
Stichting Arnhems Peil; Marloes en Jeroen Spaander
Besteding prijs: vrijwilligersvergoeding (fulltime 25 weken), opstart projecten die in
ontwikkeling zijn
Arnhems Peil heeft als doel het behartigen van de belangen van de natuur, milieu.
bewoners, activiteiten, diensten en gebruikers in en rondom de havens en rivieren
van Arnhem. Zij ondersteunt diverse organisaties en projecten en zet zelf
activiteiten voor goede doelen op. Wil bij de politiek groenere beslissingen
afdwingen.
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