
Pier Vellinga (voorzitter)
Pier is hoogleraar Klimaatveran-
dering aan de universiteit van 
Wageningen en de Vrije Uni-
versiteit in Amsterdam. Pier is 
geboren in Nijlân en heeft nog 

altijd een sterke band met Fryslân. 

Houkje Rijpstra
Houkje is algemeen direc-
teur van Circulair Friesland en 
oud-wethouder van de gemeen-
te Tytsjerksteradiel. Zij zet zich 

in om van onze wereld een volhoudbare wereld te 
maken, waarin onze kinderen en kleinkinderen net 
zo fijn kunnen leven als wij. 

Juryprijs 

Duurzaam-
heidsprijs

In februari is de inschrijvingsperiode voor de Duurzaamheidsprijs Súdwest-Fryslân 
2020 geopend. Inwoners van de gemeente konden hun idee indienen tot 1 mei. Van-
wege het coronavirus is dit verruimd naar 30 september. De ingestuurde ideeën zijn 
beoordeeld door de onderstaande vakjury.

Elwin de Vink 
Elwin is lid van het manage-
mentteam bij Donker Groep 
en verantwoordelijk voor 
Donker Design. Hij is binnen 
de Donker Groep mede ver-

antwoordelijk voor de transitie naar een 100% 
circulaire bedrijfsvoering. Hij was kartrekker 
voor bijvoorbeeld de circulaire wijk De Loska-
de in Groningen en het circulaire icoon CIRCL 
op de Zuidas in Amsterdam.

Hilda Feenstra 
Hilda is de auteur van het boek 
‘Duurzaam zijn moet je dur-
ven’ en mede-eigenaar van Lo-
cal-Matters.nl. Ze geeft door 
het hele land lezingen, work-

shops en trainingen over duurzaamheid aan uit-
eenlopende doelgroepen. 

Gerard Flapper 
Gerard is voorzitter van de 
Fairtrade-werkgroep van de 
gemeente Súdwest-Fryslân. 
Fairtrade staat voor eerlijke 
handel, waardoor boeren en  
producenten goed betaald 

worden voor hun producten en onder gezon-
de en veilige omstandigheden kunnen werken.



Inleiding

Op 1 oktober bleek dat er in totaal 57 ideeën met een compleet projectvoorstel ingediend zijn. Deze 
ideeën zijn individueel beoordeeld door de jury. De jury heeft drie categorieën gemaakt: 
1. Prijzenswaardige ideeën;
2. Ideeën waar de gemeente het advies krijgt er iets mee te doen;
3. Ideeën die niet tot bovenstaande categorieën behoren. 

Algemeen beeld inzendingen 

De juryleden zijn tevreden over de hoeveelheid inzendingen. Er zijn bijna zestig ideeën ingediend en 
dat is een flink resultaat in deze roerige tijden. Het is bovendien een mooi signaal dat duurzaamheid 
leeft, maar ook noodzakelijk is! Wat helemaal opvallend is, is het aantal aanmeldingen in de categorie 
jeugd. Er zijn in die categorie namelijk dertig aanmeldingen gedaan. Dit is een groot aantal en het is 
mooi dat er op onze middelbare scholen aandacht is voor duurzaamheid. 

Er zijn helaas maar twee aanmeldingen gedaan door of voor kinderen. Dit heeft er waarschijnlijk mee 
te maken dat basisscholen het in deze tijden druk hebben gehad met de coronamaatregelen, digitaal 
lesgeven en andere zaken.

De prijswinnaars zijn op maandagochtend 5 oktober gekozen. De jury heeft gekeken naar de volgen-
de criteria: toepasbaarheid, effecten voor de samenleving, CO2-reductie, materiaalgebruik, schaal-
baarheid, originaliteit, besteding prijzengeld en of het idee realistisch is. 



3e plek  - Reitze Jonkman – Ieder dorp een composthoop 
De jury beloont het idee van Reitze Jonkman met de derde prijs. Reit-
ze krijgt € 750,-, voor het uitvoeren van zijn idee. Hij heeft als idee om 
elk dorp te voorzien van een composthoop. In Dearsum wordt dit al 
gedaan, maar Reitze wil dit graag uitbreiden naar andere dorpen, om-
dat het goed is om deze compost te verzamelen en te gebruiken in de 
verschillende dorpen. 

De jury vindt het een goed plan, omdat het makkelijk uitvoerbaar is en omdat reststoffen gebruikt 
kunnen worden voor bijvoorbeeld een groentetuin. Door elk dorp van een composthoop te voorzien, 
is er ook minder vrachtverkeer nodig om groenafval af te voeren. Al met al een mooi plan! De jury 
gaat er hierbij wel vanuit dat de gemeente alleen in actie komt als er haalbare voorstellen komen 
vanuit de dorpen waarin het beheer van de composthoop goed is geregeld. 

2e plek – Jelmar Draaisma, Sybrand Huisman en Jesse Twijnstra & Yven 
de Boer, Sjoerd van der Zanden en Sil van der Molen – Groene daken op 
scholen
Op de tweede plek zijn twee teams van CSG Bogerman geëindigd. 
Het idee van Jelmar, Sybrand en Jesse leek op dat van Yven, Sjoerd en 
Sil. Zij willen namelijk de scholen in Súdwest-Fryslân voorzien van een 
groen dak. Hiervoor mogen de twee teams gezamenlijk een bedrag 
van € 1000,- gebruiken. 

De jury heeft dit idee een tweede prijs gegeven, omdat een groen dak gestimuleerd moet worden. 
Voor particuliere daken is er een subsidieregeling vanuit de gemeente, maar voor scholen is deze 
regeling er nog niet. Een groen dak is niet alleen nuttig voor de biodiversiteit, maar ook voor isolatie 
en klimaatadaptatie. 

1e plek – Timo van der Knaap, Yorick Hofman en Ridzert Veldman & Tjits-
ke Joustra en Froukje Binnema – Zonnepanelenboom in de haven
De eerste prijs, eveneens gewonnen door twee teams van CSG Bo-
german, heeft de jury gegeven aan het idee ‘Zonnepanelenboom in 
de haven’. Dit idee is zowel ingediend door Timo, Yorick en Ridzert 
als door Tjitske en Froukje. Een zonnepanelenboom kan elektrische 

vaartuigen voorzien van groene stroom. 

De jury heeft dit de eerste prijs gegeven, omdat Súdwest-Fryslân dé watersportgemeente bij uitstek 
is. Met deze zonnepanelenboom stimuleert de gemeente ook dat vaartuigen overstappen op elek-
triciteit in plaats van fossiele brandstof. Het idee getuigt daarnaast van ambitie en het prijzengeld 
kan worden ingezet om een ontwerp te laten maken. De jury spreekt de wens uit dat de winnaars 
en de gemeente samen initiatieven nemen om kosteneffectieve ontwerpen te maken voor dit soort 
zonnebomen. Ze zullen niet meteen kostendekkend zijn, maar investeren is gerechtvaardigd vanuit 
de signaal- en symboolwerking van zonnebomen bij de jachthavens in de gemeente. 

Prijswinnaars - categorie ‘jeugd’



3e plek – Akke van der Burg – Zwemvijver met blotevoetenpad 
De derde prijs van € 1000,- is binnengehaald door Akke van der Burg, 
met het idee om een zwemvijver te maken met daaromheen een blote-
voetenpad. De zwemvijver zorgt ervoor dat de jeugd veilig kan zwem-
men en het blotevoetenpad zorgt voor verbinding met de natuur. 

De jury waardeert het idee vooral omdat het meerdere vormen van 
duurzaamheid in zich heeft. Zo versterkt dit idee de biodiversiteit, maar zorgt de zwemvijver er bij-
voorbeeld ook voor dat mensen langer kunnen blijven bewegen. Daarnaast zorgt al het groen rond-
om het blotevoetenpad voor een opname van CO2. De jury merkt nog op dat dit soort vijvers wel 
voorzieningen nodig hebben om te voorkomen dat stilstaand water ontstaat waarin blauwalgen en 
andere beestjes (zoals de veroorzakers van de ziekte van Weil) een kans krijgen. 

2e plek – Co Wilders – De Hemmen III duurzaam en gasloos 
De tweede prijs van € 3000,- gaat naar Co Wilders met zijn idee om 
het nieuwe industrieterrein De Hemmen III duurzaam en gasloos te 
laten bouwen. 

De juryleden geven aan dat ze geen voorstander zijn van nieuwe in-
dustrieterreinen, zeker niet als deze ten koste gaan van mogelijke na-

tuur. Wanneer er dan toch een nieuw industrieterrein moet komen, laat het dan gebouwd worden 
met de ideeën van Co Wilders: duurzaam en van het gas af! Dit industrieterrein kan dan dienen als 
voorbeeld voor andere industrieterreinen. Helemaal top is het dat Co Wilders meerdere opties geeft 
waaraan het prijzengeld uitgegeven kan worden. 

1e prijs – Menno de Roos – Circulaire, drijvende, duurzame huurwoning 
De eerste prijs van € 5000,- bij volwassenen gaat naar het idee van 
Menno de Roos. Hij heeft een circulaire, drijvende, duurzame huur-
woning bedacht. Deze huurwoning is een goedkoop alternatief voor 
klassieke huizenbouw en kan een oplossing zijn voor de krimp in een 
gemeente als Súdwest-Fryslân. 

De jury is erg te spreken over het ambitieniveau van dit plan. Deze woningen zijn goedkoop, duur-
zaam, circulair en als klap op de vuurpijl ook nog eens te verplaatsen van het ene water naar het 
andere. Dit laatste punt is doorslaggevend geweest voor de eerste prijs. Waar de woningnood op dit 
moment het hoogst is, hoeft dat over tien jaar niet meer zo te zijn. De woningen kunnen dan ver-
plaatst worden naar een nieuw gebied. 

Prijswinnaars - categorie ‘kinderen’

De jury wil beide inzendingen voor de categorie ‘kinderen’ belonen met een prijs. OBS De Wyken 
krijgt de eerste prijs, ter waarde van € 1000,-, die de school kan inzetten om het schoolplein te ver-
groenen. Jolle Ouderkerken, de andere inzender in de categorie kinderen, krijgt in overleg met de 
gemeente een duurzaam cadeau of excursie voor zijn klas, met een waarde van maximaal € 500,-.

Prijswinnaars - categorie ‘volwassenen’



Ideeën met advies voor de gemeente

De jury geeft bij een groot aantal ideeën aan dat de gemeente hier iets mee moet doen. Dit kan zijn 
omdat het gemakkelijk te realiseren is, omdat het goedkoop is of omdat er in de toekomst aandacht 
aan moet worden besteed. Hieronder staat een lijst met deze ideeën en het advies aan de gemeente. 

•   Laadpalen met zonnepanelen op het Flexaterrein: de gemeente krijgt het dringende advies om 
alle openbare parkeerterreinen te voorzien van laadpalen. Dit om elektrisch rijden te stimuleren. 

•   Kastanjebomen bij basisscholen: als een basisschool het schoolplein wil vergroenen, adviseert de 
jury de gemeente om dit te stimuleren en te faciliteren.  

•   Het idee om het gebruik van terraswarmers terug te dringen in de winter wordt een advies aan 
de gemeente om dit op te nemen in de APV. Hetzelfde geldt voor het idee om de winkeldeuren 
in de winter te sluiten om zo de warmte binnen te houden. 

•  Bij het idee om zwerfafval in Bolsward terug te dringen adviseert de jury om dit in alle 
woonkernen van de gemeente te stimuleren. 

•  Wanneer er ideeën komen voor pluktuinen en initiatieven om meer biodiversiteit te creëren, 
moet de gemeente dit faciliteren en stimuleren. 

•  De jury adviseert dat er echt iets met de Hemmen III moet gebeuren om te waarborgen dat dit 
een duurzaam industrieterrein wordt. Het uitreiken van de tweede prijs aan dit idee is in de ogen 
van de jury nog niet voldoende, vandaar dat dit terugkomt in deze adviezen. 

Tot slot

De jury is heel erg blij met het grote aantal inzendingen. Kon iedereen maar een prijs winnen! De 
uiteindelijke prijswinnaars hebben een mooie combinatie gemaakt van realistische en tegelijkertijd 
ambitieuze plannen. Daarnaast hebben ze goed nagedacht over duurzame initiatieven. 

Het is goed om te zien dat duurzaamheid leeft in de gemeente Súdwest-Fryslân. We zijn bezig met 
een enorme opgave en deze ideeën kunnen ervoor zorgen dat we stappen zetten richting een reduc-
tie van 49% CO2-uitstoot in 2030, en bij voorkeur nog meer, zoals het Europees Parlement vraagt. 
Ook zorgt deze prijs voor veel bewustwording in de gemeente! 


