
 

 

Nominaties en prijswinnaars Prijsvraag Duurzame Dorpen in Actie 

 

Inleiding 

De jury*) was onder de indruk van de ideeën die zijn ingediend voor de prijsvraag. Het is 

leuk om te zien hoe energiebesparing en duurzaamheid leven in onze gemeente op 

verschillende schaal: van een idee dat je zelf thuis uitvoert tot projecten waarbij hele 

buurten en op termijn zelfs de hele gemeente zelfvoorzienend kan zijn bij 

energieopwekking, -gebruik en -opslag.  

Uit al deze ideeën hebben we 5 plannen genomineerd, waar we vervolgens de 3 

prijswinnaars uit hebben geselecteerd. We hebben gekeken naar een aantal criteria, zoals 

natuurlijk de impact op energiebesparing, en daarmee op klimaat / CO2. Maar daarnaast zijn 

er natuurlijk nog meer aspecten bij de energietransitie die belangrijk zijn. We hebben dus 

ook gekeken naar de mogelijke financiële besparingen en de uitvoerbaarheid van een plan, 

de sociale component en de publieke zichtbaarheid. De energietransitie is niet alleen een 

technische, maar ook een maatschappelijke uitdaging. Daarom heeft de jury ook punten 

toegekend voor de zichtbaarheid en de mate waarin initiatieven de inwoners van 

Wijdemeren informeren over, en betrekken bij onze energietransitie.  

Wij geven een korte toelichting. 
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Genomineerd, geen prijs: 

CV inregelkit  

Dit idee geeft aan hoe je soms op een gemakkelijke manier al tot concrete 

energiebesparingen kunt komen. Een mooi voorbeeld van hoe je met een kleine ingreep 

meteen merkbaar wat kan doen dat goed is voor klimaat en portemonnee. Helaas is dit 

project niet in de prijzen gevallen. Wel adviseert de jury de ECW gebruik te maken van dit 

goede idee en meteen een aantal CV-inregelkits aan te schaffen, zodat de inwoners van 

Wijdemeren hier meteen gebruik van kunnen maken. 

 

Duurzaam Kenniscentrum Rading  

Dit initiatief viel op vanwege de brede scope: niet alleen wordt gekeken naar 

energiebesparing, maar meer naar duurzaamheid in het algemeen, de voedselvoorziening, 

natuur en ook sociale factor sprak ons aan. We raden aan om nog duidelijker aan te geven 

wat de behoefte is van het kenniscentrum. 
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Prijswinnaars 

1e prijs: Voorbeeldhuis Gelijkstroom 

Dit project verdient het om breder gezien te worden om mensen uit te dagen anders te 

denken en te doen. De energiebesparingsmogelijkheden zijn indrukwekkend, en de jury is 

van mening dat het delen van deze kennis en ervaring mensen kan helpen om andere, 

energievriendelijker keuzes te maken door deze vanaf de tekentafel, dus bij de start van de 

eigen projecten, mee te nemen in het ontwerp. Of het nu gaat om het verduurzamen of 

bouwen van een tiny house, een tuinhuis of vakantiewoning. We adviseren wel om dat 

onderdeel, het handelingsperspectief voor bewoners, concreter uit te werken en toe te 

voegen aan het concept. Dus wat kunnen mensen zelf doen in hun eigen huis, boot of 

vakantiehuis?  

 

2e prijs Electrische buurtauto  

Dit project is een mooie combinatie van een aantal duurzaamheidsaspecten, zowel aan de 

people, planet als profit kant, waarbij concreet invulling wordt gegeven aan de 

‘deeleconomie’, met minder uitstoot door auto’s, slim gebruik van opslagcapaciteit voor 

eigen opgewekte energie en daarmee aan de flexibilisering van ons net, een onderwerp dat 

hoog op de agenda staat bij het verduurzamen van onze energiehouding. Daarnaast helpt 

het in de aanpak van de parkeerproblematiek en heeft het een positief effect op de 

leefbaarheid van de buurt en de verbeterde bereikbaarheid. Ervaring opdoen met dit 

project kan op termijn een positieve impuls geven, ook op andere plekken in onze 

gemeente.   

 

3e prijs Wijkbron Loosdrecht  

De jury vindt dit plan een kansrijk toekomstig model met een goede energie-impact i.v.m 

het gebruik van een smart grid. Gezien de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet en de 

onvermijdelijke groei van woningen met zonnepanelen is dit een actueel onderwerp. Ook 

heeft het een duidelijk sociaal aspect doordat het een buurtgebonden model is, waarbij 

bewoners meer op elkaar betrokken raken. Dit kan weer een spin-off vormen van andere 

buurtgebonden activiteiten. 

We adviseren goed naar andere initiatieven in Nederland te kijken en samen te werken met 

de lokale energieleverancier. Er zijn zeker uitdagingen op het vlak van financiering en de 

schaal waarop het project uitgevoerd kan worden. 

 

Website Duurzame Dorpen in Actie 

Nadere informatie en video-interviews van de initiatieven staan op de website 

https://duurzamedorpeninactie.nl/index.php/de-ontwerpwedstrijd/   

https://duurzamedorpeninactie.nl/index.php/de-ontwerpwedstrijd/
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De jury bestaat uit de volgende leden: 

Mariken Betsema (43 jaar) 

Klimaat en milieu hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van Mariken. Na 

een studie Milieueconomie is ze zich gaan toeleggen op de energietransitie en het 

betrekken van mensen bij de uitdagingen die deze energietransitie met zich meebrengt. In 

2013 startte ze haar eigen adviesbureau, en geeft ze advies aan organisaties en overheden 

onder andere over het maken van slim (her-)gebruik van energie-infrastructuur op de 

Noordzee en over participatie van de omgeving bij duurzame energie-initiatieven. Mariken 

woont sinds 3 jaar met veel plezier in de gemeente Wijdemeren. 

 

Sytske van den Akker (45 jaar) 

Na een studie mariene biologie is Sytske jarenlang werkzaam geweest bij Stichting De 

Noordzee, een Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie. Daar is zij betrokken geraakt 

bij de ontwikkelingen van wind op zee vanaf de eerste planvorming in Nederland. Het 

bredere speelveld van het ontwikkelen van duurzame energie, zoals rekening houden met 

stakeholders en de natuur, vindt zij erg belangrijk. Inmiddels is zij al ruim 7 jaar werkzaam 

als milieuspecialist bij een energiebedrijf- eerst Eneco, nu Vattenfall, om bij te dragen aan 

een verantwoorde ontwikkeling van duurzame energie. Zij woont ruim 15 jaar in 

Wijdemeren en is erg enthousiast over lokale duurzame energie initiatieven. 

 

Eric Paardekooper Overman (67 jaar) 

Als architect heeft hij zich vanaf het begin van zijn werkzame leven actief ingezet voor 

duurzaamheid in de meest brede zin. Grootschalige projecten in de woningbouw, onderwijs 

en zorg zijn gerealiseerd. Nu zijn bouwkundige activiteiten langzamerhand zijn afgebouwd is 

de rol als energiecoach en projectleider bij de Energiecoöperatie Wijdemeren een dankbare 

nieuwe fase waar zijn jarenlange ervaring goed van pas komt.  

 

 

 


