Juryrapport
Lingewaardse Duurzaamheidsprijs 2019
De Lingewaardse Duurzaamheidsprijs is
een initiatief van Coöperatie Lingewaard
Energie, en voor het eerst uitgereikt in
maart 2019 ter gelegenheid van haar 1e
lustrum.
De prijs is bedoeld voor personen,
bedrijven, instanties en initiatieven uit
Lingewaard die zich onderscheiden door
hun bijdrage aan duurzaamheid in de
breedste zin van het woord.
In samenwerking met de gemeente
Lingewaard wordt de Lingewaardse
Duurzaamheidsprijs met ingang van dit
jaar voortaan jaarlijks uitgereikt op de
Dag van de Duurzaamheid.
De jury stond voor de moeilijke opgave
om uit een longlist van kandidaten
drie nominaties te kiezen. Dit jaar zijn
de genomineerden gekozen op grond
van hun langdurende bijdrage aan de
duurzaamheid. Uit deze drie nominaties
heeft de jury unaniem een winnaar
gekozen. In dit juryrapport worden
naast de winnaar ook de genomineerden
gepresenteerd. Allen verdienen zij onze
waardering voor hun bijdrage aan een
duurzaam Lingewaard.

De jury voor de Lingewaardse
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Nominatie

Winnaar

Lamers Productions BV in Gendt

Stichting Lingewaard Natuurlijk (SLN)			

Lamers Productions BV is een bedrijf
dat in 1963 is voortgekomen uit een
Technisch Advies Bureau gestart door
J.S. Lamers. De directie van het bedrijf
bestaat uit vier familieleden.

tijdens de wintermaanden warmte
onttrokken aan het water in dit reservoir,
waardoor dit op een gecontroleerde
manier wordt omgezet in ijs. Tijdens de
zomermaanden wordt het ijs gebruikt

Het familiebedrijf ontwikkelt en
bouwt productiemachines, waarmee
uiteenlopende producten kunnen
worden gemaakt, o.a. voor de medische
sector. Dit alles gebeurt in een
energieneutraal bedrijfsgebouw, waarin
zich ook zeer schone productieruimten
(cleanrooms) bevinden.
Voor het koelen van de cleanrooms
wordt gebruik gemaakt van een
gesloten koelsysteem, ontwikkeld
door het bedrijf Solareis BV uit Elst.
Direct naast het bedrijfspand is een
ondergronds reservoir gebouwd van
300 m3, gevuld met water of ijs. Voor
het verwarmen van het gebouw wordt

om niet alleen de cleanrooms maar via
leidingen in de vloer ook de rest van het
bedrijfsgebouw te koelen. Daarbij wordt
het ijs weer omgezet in water. Na de
zomer herhaalt zich deze cyclus.
Op het dak van het bedrijfsgebouw zijn
in 2014 zonnepanelen aangebracht waarmee groene stroom wordt opgewekt
voor de bedrijfsvoering. Ook zijn er zonnecollectoren op het dak aangebracht.

Juryrapport
De jury spreekt haar bewondering uit voor de wijze waarop Lamers Productions BV
er al jaren naar streeft om als groene organisatie een bijdrage te leveren aan het
behoud van het milieu door de inzet van duurzame materialen en energiezuinige
productiemethoden. Daarnaast ziet zij dit familiebedrijf als een goed voorbeeld
voor andere bedrijven in Lingewaard om niet alleen te streven naar korte termijn
winstmaximalisatie, maar vooral een lange termijn duurzame bedrijfsvoering.

Nominatie
Stichting ATOS in Lingewaard
De Stichting ATOS verzorgt met
ca. 80 medewerkers gestructureerd
basisonderwijs aan zo’n 880 leerlingen
verdeeld over drie scholen in
Lingewaard: IKC De Tichelaar in Gendt,
IKC ’t Holthuus in Huissen en IKC De
Regenboog in Bemmel.

Dit project is gefinancierd met
crowdfunding van de ouders van
leerlingen en een participatiesubsidie
van de provincie Gelderland. Voor de
exploitatiefase is een SDE+ subsidie
ontvangen. Het restant is met eigen
middelen gefinancierd.

De Stichting ATOS vindt duurzaamheid
belangrijk en heeft meegedaan aan
het project “De Knop Om op Scholen”.
Dankzij dit project kon een besparing
op het jaarlijkse energieverbruik van de
scholen bereikt worden.
Als vervolg hierop wilde de Stichting
ATOS ook zonnepanelen op de daken
van hun scholen in Gendt en Bemmel
laten aanbrengen. In augustus 2019 is
het zonnestroom-systeem op het dak
van IKC De Regenboog aangebracht.
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De jury waardeert het doorzettingsvermogen van de stichting om een zichtbare
bijdrage te leveren aan de verduurzaming van haar schoolgebouwen, en de bewuste
wijze waarop zij omgaat met het eigen energieverbruik. Daarnaast ziet zij IKC De
Regenboog als een “schoolvoorbeeld” van de mogelijkheden die er zijn om leerlingen
te betrekken bij duurzaamheid en energieverbruik.

De Stichting Lingewaard Natuurlijk
(SLN) is een vrijwilligers organisatie
die dit jaar 25 jaar actief is binnen de
gemeente Lingewaard. De Stichting
is voortgekomen uit het werk van de
Natuur- en Vogelgroep Bemmel, en na
de fusie van de gemeenten Huissen,
Bemmel en Gendt omgedoopt in SLN.
De Stichting maakt zich sterk
voor het behoud van natuur en
landschap in Lingewaard. Met 145
vrijwilligers worden elk jaar diverse
activiteiten verricht. Zo wordt het
onderhoud verzorgd van knotwilgen,
hoogstamfruitbomen en heggen. Maar
ook worden uilen en vleermuizen geteld
en beschermd door het ophangen van

nestkasten, vaak in samenwerking met
of in opdracht van betrokken partijen.
Door het planten van bomen met
schoolkinderen wordt een bijdrage
geleverd aan de uitbreiding van het
bomenbestand in de gemeente, zo
belangrijk voor de opname van CO2 uit
de lucht, de productie van zuurstof en
voor schaduwplekken. De stichting doet
veel aan educatie zowel op basisscholen
als in het voortgezet onderwijs, op het

gebied van natuur, voedsel en milieu.
Tijdens excursies wordt het accent
vooral gelegd op natuurbeleving. De
thuisbasis van SLN is de Veldschuur in
Bemmel, een duurzaam herbouwde
boerenschuur, voorzien van
zonnepanelen, ledverlichting en
Solartubes voor daglichttoetreding in de
binnenruimte. De ruimte is voorzien van
een vloerverwarming, aangesloten op
een bodem-water-warmtepomp.
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De jury is onder de indruk van de vele activiteiten die SLN al 25 jaar lang met al haar
vrijwilligers onderneemt. Hun bijdrage aan behoud en verbetering van natuur, milieu
en landschap verdient onze diepe bewondering. De wijze waarop zij opkomen voor
de waarde van onze mooie omgeving vormt een noodzakelijk tegenwicht in een
wereld die gedomineerd wordt door vooral economische belangen.

