PERSBERICHT
Heerlen, 10 oktober 2019

Mijnwater Heerlen internationaal finalist voor de ‘Green Solutions
Awards 2019’
Genomineerd in de categorie ‘Infrastructuur’
Op 4 oktober 2019 is Mijnwater B.V. in Parijs uit 32 internationale inschrijvingen
genomineerd voor de internationale ‘Green Solutions Awards 2019’ in de categorie
‘Infrastructuur’. De 7de ‘Green Solutions Awards’, georganiseerd door de Franse
organisatie Construction21, betreft een breed scala aan innovatieve projecten en
activiteiten in de bouw, wereldwijd. Over energietransitie in gebouwen, steden,
dorpen en ook infrastructuur. In deze laatste categorie is Mijnwater genomineerd
voor haar doordachte mijnwaterinfrastructuur. Op 4 november wordt de winnaar
in Parijs bekendgemaakt.
Het doel van de wedstijd is wereldwijd innovatieve projecten met elkaar te verbinden en
zichtbaar te maken voor een breed publiek. Uitvergroten van bijzondere projecten die
bijdragen aan het verduurzamen van onze leefomgeving. In 2018 genereerde het
evenement 4 miljoen ‘views’. In de internationale selectie doen projecten uit de hele wereld
mee in de categorieën: gebouwen, gebieden en infrastructuur. Mijnwater is als enig
Nederlands bedrijf genomineerd in de categorie Infrastructuur vanwege haar vernuftig
ondergronds netwerk voor het circuleren van duurzame energie. Mijnwater B.V. is koploper
met een operationeel 5de generatie stadsverwarming en -koelingsnetwerk. Het bespaart
65%-100% CO2 voor de aangesloten woningen, utiliteitsgebouwen en industrie en maakt
deze tegelijk onafhankelijk van aardgas.
‘Construction21’ is een Communicatieplatform voor professionals dat actief is in
verduurzaming van de bouw- en stadssector. Ze heeft als missie stakeholders in de stad
bekend te maken met innovatie en ‘best practices’ op zowel nationaal als internationaal
niveau. Het Mijnwater 5de generatie energieconcept is door de jury als uniek voorbeeld
herkend, met een belang voor andere steden wereldwijd. In de woorden van Christian
Brodhag, president van Construction21: ‘Since solutions do exist, let’s disseminate them!
The Green Solutions Awards will showcase innovations in order to turn them into standard
practices on a global scale’.
De selectie van de finalisten gebeurde door een indrukwekkende internationale jury. Als
finalist in de categorie ‘Infrastructuur’ is Mijnwater op 4 november aanwezig in Parijs en
hoopt met de ‘Green Solutions Awards 2019’ huiswaarts te keren.
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