Uitreiking Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs
De feestelijke uitreiking van de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs vindt
plaats op vrijdag 7 december om 16.00 uur in de Burgerzaal van het Arnhemse stadhuis. In
volgorde van binnenkomst zijn genomineerd: Biologische Tuiniersvereniging Elderveld, Groene
Rijders en DierbaarGoed. Daarnaast heeft de jury gemeend aan een inzending nog een eervolle
vermelding te geven.
De onafhankelijke jury heeft de drie nominaties en eervolle vermelding uit 14 inzendingen
geselecteerd. De jury bestaat uit Margreet van Gastel (voorzitter, oud-wethouder duurzaamheid
gemeente Arnhem), Jan Oosting (senior consultant Expertisecentrum Duurzame energie van de
HAN) en Jos Spanbroek (beeldend kunstenaar en bedenker van de Spelerij/Uitvinderij te Dieren).
Een duurzame wereld kan niet wachten
Dirk Zeldenrust, een jaar geleden op 62-jarige leeftijd overleden, was een Arnhemse
wereldverbeteraar bij uitstek. Om Dirk’s gedachtegoed en dadendrang in ere te houden heeft een
aantal getrouwen rond Dirk, de zgn. Club van Dirk, het initiatief genomen de Dirk Zeldenrust
Duurzaamheidsprijs in het leven te roepen met als doel duurzame activiteiten en projecten in
Arnhem te stimuleren. Een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan een persoon of organisatie die –
net als Dirk – onderkent dat een duurzame wereld niet kan wachten. De prijs, een cheque van
€ 5000,-, moet worden aangewend om het ingediende plan of initiatief daadwerkelijk te realiseren of
verder uit te bouwen. De prijs wordt ter beschikking gesteld uit het Fonds van Dirk dat gevoed wordt
door personen en bedrijven die het gedachtegoed van Dirk en/of duurzame projecten en initiatieven
een warm hart toedragen.
Genomineerden
 Biologische Tuiniersvereniging Elderveld (Fred van der Stap)
Uitbreiden van informatiekramen en workshops voor volwassenen en kinderen op het gebied van
klimaat, energie, duurzaamheid, etc. Het bestuur wil daarbij het voorbeeld geven door enkel
biologisch verantwoorde producten aan te bieden en uitsluitend milieuvriendelijke verpakkingen,
composteerbare en andere duurzame materialen te gebruiken.
 Milieuvriendelijk transport; Groene Rijders (Steven Koster)
Elektrisch, milieuvriendelijk transport van goederen in en vanuit de binnenstad van Arnhem.Het doel
is schonere lucht en minder CO2 uitstoot voor iedereen en een leefbaarder en prettiger binnenstad.
Willen daarvoor een nieuwe elektrische fiets/aanhangwagen aanschaffen.
 Kleding en restmaterialen upcyclen; DierbaarGoed (Judy Cerfontaine)
Kleding die niet meer gedragen wordt en restmaterialen een tweede leven geven en er nieuwe
kleding van maken van goede kwaliteit. Er worden ook workshops en naailessen gegeven. Met
uitbreiding van de activiteiten wordt een nieuw leven gegeven aan afgedankte kleding en daarmee
bijgedragen aan de circulaire economie.
Welkom
Wie de prijsuitreiking wil bijwonen is van harte welkom. Wel graag even aanmelden via
dirkzeldenrustprijs@degroenevos.nl of 026-7370041 (De Groene Vos).
Meer informatie vindt u op www.degroenevos.nl

