Persbericht Gemeente Kampen
Kampen, 2 mei 2005
UITREIKING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

De heer J.H.R. van den Noort
Op vrijdag 29 april 2005 reikt burgemeester mr. ing. J. Oosterhof een
Koninklijke onderscheiding uit aan de heer J.H.R. van den Noort ter
gelegenheid van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de
Koningin. Deze uitreiking is live te zien bij de NCRV in het programma
"Lintjesregen 2005".
Plaats: Gemeentelijke expositieruimte Kampen, gevestigd in de voormalige
Synagoge aan de IJsselkade 33 Kampen Tijd: Vanaf 19.00 uur
Decorandus: J.H.R. van den Noort (65 jaar)
Niveau: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
De uitreiking van de Koninklijke onderscheiding, Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw, aan de heer Van den Noort is live te zien in een NCRVtelevisieprogramma "Lintjesregen 2005". Het programma wordt tussen 19.00
en 20.05 uur uitgezonden op Nederland 2. Het televisieprogramma komt tot
stand in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Om de
uitreiking live uit te kunnen zenden is door het ministerie bij hoge
uitzondering toestemming verleend om de onderscheiding op een later tijdstip
uit te mogen reiken.
Bij het doen van de aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding had de
heer Van den Noort een vijftal uitvindingen op zijn naam staan, waarop hij
een octrooi heeft of een octrooirecht heeft aangevraagd.
Een overzicht van zijn uitvindingen:
1. SCW Self Closing Waterdam. Deze uitvinding (beweegbare dam) is op de
markt gebracht.
2. TWT Tide Waterpower Turbine
3. ORV Oil Recovery Vessel

4. RFA Rotating Floating Airport
5. Golfslagwand voor zwembaden
Voor zijn uitvindingen en ideeën heeft de heer Van den Noort (internationale)
prijzen, awards en nominaties ontvangen.
1. In 1996 ontving hij "The Gold Medal for the best Civil Technical Invention
in the world" by 24e Salon International des Inventions.
2. In 1996: "Award for the best suggested solution to a real problem
connected with improvements of conditions of society" by Recherche Centre
Battelle at Genève.
3. In 1997: "Award for the most original and creative developed plan for
"Civil Engineering, Public Works and Constructions" by the Prinsdom of
Monaco.
4. Genomineerd voor de beste Nederlandse uitvinding in 1996 door ID-NL
Rotterdam.
5. Award for Constructions at the Inpexshow 2000 at Pitsburgh PE, USA.
6. Tweemaal genomineerd voor de National Dutch Millennium 2000 Award.
Door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en het
Ministerie van Economische Zaken.
7. Infra Tech Innovatieprijs 2001, Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
8. Genomineerd voor de Overijsselse Innovatieprijs "Da Vinci 2001",
provincie Overijssel en de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV.
Naast deze uitvindingen is de heer Van den Noort vanaf 1968
maatschappelijk actief op verschillende terreinen. Vanaf 1968 was hij
gedurende 28 jaar penningmeester van het bestuur van Scholengemeenschap
"De Gilden" in Kampen. Vanaf 1981 was de heer Van den Noort 21 jaar
burgerlid van de raadscommissie Onderwijs en Cultuur van de gemeente
Kampen. In 1982 pakte de heer Van den Noort een drietal bestuursfuncties
op. Hij was gedurende 20 jaar lid en later voorzitter van de Adviescommissie
Beeldende Kunst van de gemeente, hij nam gedurende vier jaar zitting in het
Algemeen Bestuur van de Christelijke HEAO Windesheim in Zwolle en hij
was gedurende vijf jaar secretaris van het bestuur van de Industriële Club
Kampen/IJsselmuiden
De heer Van de Noort werd in 1985 lid en later voorzitter van het bestuur van

de BOVAG-Oost Nederland en lid van het Bondsbestuur. Hij legde in 1994
deze functies neer.
In 1985 richtte de heer Van den Noort de Autodealerclub Kampen op en was
gedurende elf jaar voorzitter van het bestuur. Tot slot is de heer Van den
Noort sinds 2000 penningmeester van de NOVU Beurscommissie in Weesp.
(NOVU is de Nederlandse Orde van Uitvinders).

vrijdag 29 april 2005

