
	  
Holy	  Warming:	  kun	  jij	  een	  kathedraal	  duurzaam	  verwarmen?	  

	  
Hoe	  verwarm	  je	  nu	  een	  kerk	  op	  een	  duurzame	  manier?	  Een	  probleem	  waar	  veel	  
beheerders	  van	  grote	  kerken	  en	  monumentale	  panden	  tegenaan	  lopen.	  Nudge	  
pakt	  het	  probleem	  aan	  en	  organiseert	  Holy	  Warming,	  een	  wedstrijd	  rond	  het	  
bedenken	  van	  een	  duurzame,	  innovatieve	  oplossing.	  
	  
In	  de	  winter	  is	  het	  –	  ondanks	  het	  stoken	  -‐	  in	  de	  meeste	  kerken	  erg	  koud.	  De	  Sint	  
Bavo	  Kathedraal	  aan	  de	  Leidsevaart	  in	  Haarlem	  is	  onlangs	  begonnen	  met	  een	  
grootscheepse	  restauratie	  van	  de	  kerk.	  Echter,	  een	  belangrijk	  onderdeel	  moet	  
nog	  worden	  ingevuld	  en	  dat	  is	  de	  verwarming.	  Hoog	  tijd	  voor	  een	  goede	  
oplossing!	  
	  
De	  wedstrijd	  
	  
De	  inschrijving	  is	  open	  voor	  iedereen	  die	  18	  jaar	  of	  ouder	  is.	  Universiteiten,	  
hogescholen,	  bedrijven,	  uitvinders	  en	  alle	  anderen	  worden	  gevraagd	  om	  een	  
innovatief	  duurzaam	  technisch	  concept	  te	  ontwerpen	  voor	  het	  verwarmen	  van	  
de	  Sint	  Bavo	  in	  Haarlem.	  	  
	  
De	  winnaar	  van	  Holy	  Warming	  ontvangt	  een	  oorkonde	  en	  een	  geldbedrag	  van	  	  
€	  5.000,-‐.	  Maar	  misschien	  nog	  wel	  belangrijker	  is	  dat	  de	  wedstrijd	  als	  doel	  heeft	  
dat	  het	  winnende	  idee	  ook	  echt	  zal	  worden	  toegepast	  in	  de	  Sint	  Bavo.	  En	  
misschien	  uiteindelijk	  wel	  in	  de	  vele	  andere	  monumentale	  panden	  die	  
Nederland	  rijk	  is.	  Garanties	  kunnen	  we	  hierover	  echter	  nog	  niet	  geven.	  
	  
Alle	  inzendingen	  zullen	  worden	  gepresenteerd	  en	  de	  winnaar	  zal	  bekend	  
worden	  gemaakt	  op	  het	  NudgeLive	  evenement	  op	  23	  juni	  aanstaande	  in	  de	  Sint	  
Bavo	  waar	  800	  bezoekers	  aanwezig	  zullen	  zijn.	  
	  
Er	  is	  al	  veel	  interesse	  geweest	  van	  de	  media	  voor	  Holy	  Warming,	  er	  heeft	  al	  een	  
groot	  artikel	  in	  Trouw	  gestaan.	  De	  kans	  is	  dus	  groot	  dat	  er	  tijdens	  de	  wedstrijd	  
ook	  veel	  persaandacht	  zal	  zijn.	  Hou	  er	  dus	  rekening	  mee	  dat	  je	  als	  deelnemer	  
ook	  geinterviewd	  kan	  worden	  over	  je	  drijfveren	  en	  ideeën.	  Daarnaast	  worden	  
alle	  deelnemers	  aan	  de	  wedstrijd	  bekend	  gemaakt	  op	  de	  website	  van	  Holy	  
Warming	  (http://www.nudge.nl/holywarming).	  
	  
	  
	  



Kick-‐off	  
	  
Noteer	  in	  je	  agenda!	  Op	  7	  april	  aanstaande	  zal	  de	  kick-‐off	  van	  Holy	  Warming	  
plaats	  vinden	  van	  15.00	  tot	  18.00	  in	  de	  Sint	  Bavo	  aan	  de	  Leidsevaart	  in	  Haarlem	  
(Let	  op:	  deur	  is	  open	  vanaf	  14.00	  uur	  en	  er	  zijn	  twee	  Bavo’s).	  Schrijf	  je	  van	  
tevoren	  in	  zodat	  we	  rekening	  kunnen	  houden	  met	  het	  aantal	  deelnemers.	  
	  
Inzendingen	  
	  
Wil	  je	  mee	  doen?	  Dan	  kun	  je	  je	  inschrijven	  als	  deelnemer	  door	  een	  email	  te	  
sturen	  naar	  holywarming@nudge.nl	  en	  daar	  dien	  je	  de	  volgende	  informatie	  in	  
te	  zetten:	  	  

• Naam	  team	  (bedrijfsnaam)	  
• Naam	  contactpersoon	  
• Bedrijf/student/particulier	  (keuze)	  
• Telefoonnummer	  
• Email	  adres	  

De	  inzendingen	  moeten	  in	  ieder	  geval	  de	  volgende	  elementen	  bevatten:	  het	  
innovatieve	  idee,	  een	  overzicht	  van	  de	  benodigde	  investering,	  de	  
exploitatiekosten	  en	  de	  geschatte	  reductie	  in	  CO2	  uitstoot.	  	  
	  
Zorg	  in	  ieder	  geval	  dat	  je	  inzending	  voor	  10	  juni	  2011	  om	  18.00	  uur	  is	  
ingediend	  bij	  Nudge	  op	  de	  Bloemendaalseweg	  236	  B,	  2051	  GM	  te	  Overveen.	  
Kijk	  op	  www.nudge.nl/holywarming	  voor	  de	  voorwaarden	  waaraan	  het	  concept	  
moet	  voldoen.	  
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