
 
 

Klimaatvriendelijke, oogstrelende, circulaire ontwerpen van innovatieve 
energieconcepten, gemaakt door honderden leerlingen- en studententeams in heel 
Nederland. 

De Energie OntwerpChallenge 
staat voor 

De Energie OntwerpChallenge is een 
initiatief van SMARTCirculair 

Uw contactpersoon 
Tanja Nolten 
Telefoon: 06 16342889 
Tanja@SMARTCirculair.com  

 
 
 
 

 

    

"Deze ontwerpchallenge zorgt voor enorm veel energie, 
innovatiekracht en levert honderden young professionals 
op.  Zij denken in kansen, hebben vrije geesten en komen 
met prachtige vernieuwende oplossingen die Nederland en 
de wereld groen en gezond maken."  
Anne-Marie Rakhorst, Duurzaamheid.nl 
 

 

Honderden jonge talenten ontwerpen de circulaire wereld van morgen. Zij laten hun 
energiesysteem stralen tijdens Earth Hour op 27 maart 2021 als in Nederland een uur lang 
het licht uit gaat.  
De Energie OntwerpChallenge zorgt voor inspiratie, enthousiasme, trots, energie, 
gedrevenheid, bewustwording, een steile leercurve en is een aanzet voor 
gedragsverandering tot in de wijde omgeving.  
 
Willen jullie meedoen? Als school, met een of meerdere teams? Wil je met je bedrijf 
aanhaken of wil je betrokken worden bij de organisatie van Earth Hour? Neem dan contact 
met ons op. 
 

 

Ontwerpcriteria 

1. Creatief, inventief, vernieuwend 
2. Innovatie in techniek en 

energieopbrengst 
3. Bijdrage aan circulariteit 
4. Opschaalbaarheid en 

operationele toepassing 
 

  

Planning 

• 15 januari 2021 
Kick Off  

• 27 maart 2021 
Earth Hour: dorpen en steden zijn 
verbonden door een ‘groen lint 
van licht’ 

• 15 april 2021 
Nominatie van de beste drie 
regionale ontwerpen die 
doorgaan naar de finale 

• 30 april 2021 
Finale Energie OntwerpChallenge 

Er is oneindig veel energie!  

Net als tijdens eerdere edities van onze challenges 
verwachten we dat jongeren ons versteld laten staan door 
hun ambities, hun frisse ideeën, tomeloze energie en de 
natuurlijke wijze waarop zij het energievraagstuk 
omarmen en tot oplossingen komen. 

“Wij bieden studententeams de kans om hun ideeën en 
concepten verder te ontwikkelen door teams in contact te 
brengen met het juiste netwerk waardoor oplossingen 
kunnen uitgroeien tot opschaalbare business cases voor 
binnen- en buitenland. Doe mee.” Tanja Nolten, 
SMARTCirculair.com 

 

 



  
 

 

De kwaliteit van ons onderwijs krijgt een impuls met echte opdrachten en 
interdisciplinaire samenwerking. Ook tussen leerlijnen! 
 
De Energie OntwerpChallenge daagt leerlingen en studenten uit om samen te werken aan 
echte ontwerpen, ontwerpen en energiesystemen die ze kunnen bouwen, die 
hernieuwbare energie opleveren, hun creativiteit aanwakkeren en een directe 
meerwaarde hebben voor natuur en klimaat. De kwaliteit van het onderwijs krijgt ook 
een impuls als we leerlijnen verbinden. Zo kan het mbo haar deuren openen voor 
basisonderwijs, middelbaar onderwijs inclusief vmbo, voor hbo en zelfs voor wo. Want 
veel onderwijslagen hebben geen techniekruimten meer waarin geëxperimenteerd, 
gebouwd en getest kan worden.  
 
Word partner en help mee om ons doel van 1 miljoen opgeleide klimaattoppers te 
verwezenlijken die in 2030 het verschil maken! 
 
Heeft u kennis, materialen en/of software beschikbaar dat scholieren- en 
studententeams helpt om het energiesysteem van de toekomst te bouwen? Alle 
energiebronnen zijn mogelijk: zon, wind, bio, water, magnetisme, beweging etc.  
 
Wilt u de kracht en de frisse ideeën van jonge professionals inzetten voor 
productinnovatie en de innovatie ook zichtbaar maken tijdens Earth Hour? Neem dan 
contact met ons op.  

 

  
 
Hoogtepunt van de Energie OntwerpChallenge is tijdens Earth Hour, als André Kuipers 
met een druk op de knop het licht uit doet en alle scholieren- en studententeams hun 
lampje aan doen. Dan ontstaat er een ‘groen lint van licht’ dat Nederlandse jongeren 
met elkaar verbindt om hun klimaatdromen te verwezenlijken. 

 
Earth Hour op 27 maart 2021 organiseren we samen met 
burgemeesters, VNG RES, de Jonge Klimaatbeweging, en 
Happy Energy. 

 

 

 
Tanja Nolten, initiatiefnemer van 
de Energie OntwerpChallenge 

“Het indrukwekkende van de 
Energie OntwerpChallenge is dat 
duizenden jongeren enthousiast 
worden gemaakt voor techniek, een 
impuls geven aan de lokale en 
landelijke politiek en met 
innovatieve energieconcepten 
komen waarvan er ongetwijfeld een 
aantal zijn die potentie hebben om 
doorontwikkeld te worden.  

De vlekwerking van deze landelijke 
challenge is enorm omdat we 
tijdens Earth Hour op 27 maart 2021 
samen met burgemeesters lokale 
klimaatevents organiseren die 
landelijk verbonden worden via een 
‘groen lint van licht’ waar heel 
Nederland trots op is.  

Samenwerken betekent dat we 
samen bouwen aan de wereld voor 
morgen. Met duizenden jonge 
klimaatambassadeurs van de 
toekomst. Steun ons. Samen geven 
we een boost aan de circulaire 
economie, de klimaatagenda de 
energietransitie en de human 
capital agenda.”  

 

 

 

 

    
 

 
  

We vragen André Kuipers 
of hij satellietopnamen kan 
laten maken van het 
groene lint van lint dat 
tijdens Earth Hour 
Nederland verbindt. 

PO en VO MBO HBO en WO 

DOORLOPENDE LEERLIJNEN 


