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Hogeschool UCLL beloont 30 jongeren voor hun 
“groen Pukkelpop” idee 
 

 
Diepenbeek – Hogeschool UC Leuven-Limburg heeft samen met Pukkelpop de winnaars aangeduid 

van de ideeënactie Green Minds. De ideeënoproep werd in mei gelanceerd door Chokri Mahassine 

samen met de studenten Marketing- en Eventmanagement van UCLL. Meer dan 6000 jongeren 

bekeken de filmpjes op de Facebook-pagina, brachten hun stem uit, gaven commentaar op de 

ideeën of kwamen zelf met een innovatief idee op de proppen. Van deze grote groep waren er 100 

personen die individueel of in groep een groen idee publiek maakten. 30 jongeren krijgen nu een 

combi-ticket, de rest krijgt een troostprijs. 

  

Jan Withofs, directeur Communicatie Hogeschool UCLL: “Deze wedstrijd mogen we een succes noemen, veel online debat en 

inspirerende groene ideeën. Jongeren hebben bovendien de tijd genomen om hun idee op een originele manier vorm te geven.” 

Pukkelpop: “We kunnen geen duurzaam festival worden als we de jongeren niet meekrijgen. We zijn blij dat deze actie zoveel 

in beweging heeft gebracht in de online gemeenschap.” 

 

De ideeën: van te gek naar verrassend sterk 

De winnaars werden niet alleen geselecteerd op basis van de sterkte van hun ideeën, maar ook op basis van de presentatie. Zo 

kon het dat een gelijkaardig idee op de proppen kwam vanuit verschillende hoeken, maar dat een persoon of team eruit sprong 

met het filmpje dat ze erover maakten. Zo’n filmpje werd dan ook beloond. Een greep uit het grote aanbod: Energy floors; 

herbruikbare drinkbekers, veganistisch eten, de mobiele asbak, een digitale pas, droge toiletten, composthopen, … 

 

Dit jaar al op Pukkelpop? 

Verschillende ideeën staan dit jaar al op het programma zoals het groene podium en de green-ID. Maar de festivalorganisatie 

wil een extra inspanning doen.  

Pukkelpop “Hoewel het kort dag is om nog nieuwe zaken toe te voegen, hebben we ons toch laten inspireren door de Green 

Minds. Welk idee precies? Wel: we houden het nog even geheim tot de week voor het festival maar het zal echt de moeite zijn.” 

De filmpjes van de inzendingen op Green Minds zullen ook getoond worden op de zone Baraque Futur. 

 

UCLL en Pukkelpop bouwen samen een podium op groene energie: een primeur 

Pukkelpop communiceerde eerder al over Baraque Futur. Dit is een nieuwe zone op het festival waar alles in het teken staat 

van duurzaamheid, groene energie en experimenten op dit vlak. Het is op deze zone dat de hogeschool en Pukkelpop een 

podium gaan bouwen dat op groene energie draait. De expertisecel “Energy” van UCLL zal dit podium en het bijhorende plan 

opstellen, opbouwen en coördineren. Een hele onderneming. Maar een project dat de mogelijkheid biedt om nieuwe 

experimenten op het vlak van energieopwekking te realiseren. 

 

Samenwerking rond duurzaamheid tussen de hogeschool en Pukkelpop  

De hogeschool en Pukkelpop hebben sinds dit jaar een partnership in het kader van duurzaamheid: zowel technisch als op 

eventmanagement. Deze samenwerking vertrekt vanuit de expertisecellen van de hogeschool die actief werken aan nieuwe 



toepassingen rond groene energie. Voor het festival werken zij rond het groene podium en het plan om dit podium 

energieneutraal te laten functioneren. Daarnaast werden studenten en docenten betrokken rond marketing en 

eventmanagement om technologische experimenten op een leuke manier bij de jongeren te krijgen. De hogeschool UCLL zet 

sterk in op zulke innovatieve projecten die zij onder de noemer Moving Minds plaatst. Zij wil hiermee onderwijs op een andere 

manier doen beleven en tegelijk een meerwaarde bieden aan de regio. 

 

 

Contact 

Jan Withofs, Hoofd Communicatie & Marketing, UC Leuven-Limburg 

jan.withofs@ucll.be • 0473 73 69 19 

 

Katrien Goossens, pers- en communicatieverantwoordelijk Pukkelpop 

0496 84 72 98 

 

Over Hogeschool UC Leuven-Limburg 

UC Leuven-Limburg is de nieuwe naam van de fusiehogeschool KHLeuven, KHLim en Groep T (Lerarenopleidingen. Het is de 

ambitie van UC Leuven-Limburg om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal profiel en een 

sterke band met de KU Leuven. Door de samenwerking en integratie kan er meer ingezet worden op vernieuwend onderwijs, 

investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. UC Leuven-Limburg biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 

campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 15 000 studenten en 1 600 medewerkers is de samenwerking een van 

de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.  

 

Meer info op www.ucll.be. 
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