
Persbericht         
Hoogwaardige innovaties genomineerd voor Jan Terlouw Innovatieprijs 
(kiEMT) 
 
De vijf genomineerden voor de Jan Terlouw Innovatieprijs zijn bekend. Uit de ruim dertig inzendingen heeft de vakjury de innovaties 
geselecteerd. De genomineerden zijn vandaag bekendgemaakt tijdens de Energievakbeurs 2012 in Den Bosch. Het gaat om innovaties 
van Oryon Watermill, Eco Dryer Systems, Alfen, Silent Motor Company BV. en HoST BV. De prijs is een initiatief van Stichting kiEMT. De 
winnaar van de hoofdprijs wordt bekendgemaakt tijdens het kiEMT najaarscongres op 26 november in De Veerkracht bij Voorst. Daar 
wordt, na stemming door de aanwezigen, ook de publieksprijs uitgereikt. De vakjury zegt onder de indruk te zijn van zowel de hoge 
kwaliteit als de innovativiteit van de inzendingen.  
 
Jan Terlouw Innovatieprijs 
Met de prijs wil Stichting kiEMT innovaties en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van duurzame Energie- en Milieutechnologie in Oost-
Nederland extra ondersteunen. De hoofdprijs bestaat uit een cheque van € 10.000 in combinatie met PR & Marketingactiviteiten én acht 
dagen advies voor verdere commercialisering van de winnende innovatie. Daarnaast is er nog een publieksprijs van € 1.000.  
 
De vakjury, bestaande uit Peter Molengraaf (directievoorzitter bij Alliander), Kees Eijkel (directeur KennisPark Twente), René Veenendaal 
(algemeen directeur BTG-BTL) en Jacob Brobbel (commercieel directeur Hollander Techniek), en onder voorzitterschap van schrijver en 
voormalig politicus Jan Terlouw, selecteerde in de afgelopen weken de vijf meest aansprekende innovaties aan de hand van verschillende 
criteria en voorwaarden. Zo moet het gaan om een letterlijk tastbare innovatie op het gebied van Energie- en Milieutechnologie die in de 
regio Oost-Nederland is bedacht en daar ook wordt geïmplementeerd. De economische waarde van de innovatie staat bij de verkiezing 
centraal. De innovatie is bij voorkeur al in de markt geïntroduceerd en moet (op termijn) arbeidsplaatsen creëren.  
De vijf genomineerden zijn: 
 

 Oryon Watermill: opwekken van warmtekrachtenergie geheel diep onder water 
 Eco Dryer Systems: wasdroger d.m.v. luchtverplaatsing 
 Alfen: batterijopslagsysteem voor opzetten geheel duurzaam elektriciteitsnet 
 Silent Motor Company BV: zero emission range extender (ZEREX® brandstofcel-generator) 
 HoST BV: kleinschalige opwerkingseenheid voor productie groen gas uit biogas 

Uitreiking tijdens hét jaarlijks congres 
De uitreiking van de Jan Terlouw Innovatieprijs vindt plaats tijdens het grote kiEMT-najaarscongres op 26 november 2012 in De Veerkracht 
in Voorst. Dit congres staat volledig in het teken van de kansen voor de Energie- en Milieutechnologie tot 2020. Tijdens deze 
topbijeenkomst met circa driehonderd vertegenwoordigers uit politiek, bedrijfsleven en kennisinstellingen, worden vanuit drie 
invalshoeken (ontwikkelen, verdienen en exporteren) besproken hoe Oost-Nederland als innovatieregio kansen kan verzilveren.  

Over kiEMT 
kiEMT (kennis en innovatie in Energie- en MilieuTechnologie) is een innovatie-ecosysteem van EMT-gerelateerde ondernemingen, 
overheden, onderzoekers en onderwijsinstellingen (de 4 O's) in Oost-Nederland. Doel is via nauwere samenwerking en kennisuitwisseling 
innovaties daadwerkelijk te realiseren en een fundamentele basis voor (nieuwe) economische bedrijvigheid en realisatie van 
energietransitiedoelstellingen te leggen. Stichting kiEMT bestaat uit circa 215 Participanten en Deelnemers en omvat een netwerk van 
inmiddels meer dan 1.400 bedrijven. kiEMT heeft sinds haar bestaan (2005) inmiddels >100 nieuwe bedrijven ondersteund bij de start, 
waarvan er nu 85 floreren. In totaal heeft dat reeds >1.250 arbeidsplaatsen opgeleverd (fte) en dit aantal groeit gestaag door. 

Noot voor de pers: 
Bel gerust als u meer wilt weten over de inhoud van de nominaties en/of als u aanwezig wilt zijn bij het grote evenement op 26 november 
2012. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Nas via 026 446 14 69.  
 
Interessante link:  

 Homepage stichting kiEMT 
 

   


