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Wie wordt de winnaar van de Gouden Roerdomp 2016?
De Provincie Noord-Holland is weer op zoek naar kansrijke
initiatieven met een positieve impact op natuur!

In Noord-Holland hebben we prachtige natuurgebieden, waar iedereen van kan genieten. Maar het 
groen in de provincie hoeft niet beperkt te blijven tot deze vorm van natuur. In heel Noord-Holland 
liggen kansen voor de ontwikkeling van meer natuur of het verwaarden van biodiversiteit tot groen 
kapitaal. Deze kansen worden nu nog niet altijd benut. Daarom zijn De Natuurverdubbelaars in 
opdracht van de Provincie Noord-Holland op zoek naar innovatieve en kansrijke initiatieven rondom 
natuur, natuurlijk kapitaal en biodiversiteit.

Door bestaande initiatieven in kaart te brengen en verder te helpen, wil de Provincie Noord-Holland 
werken aan verbetering van de biodiversiteit in Noord-Holland. Je kunt hierbij denken aan initiatieven 
op het gebied van biodiversiteitsvriendelijke landbouw, biodiversiteit in de stad, verdienmodellen voor 
natuur, slimme combinaties tussen water en natuur of biodiversiteit en het bedrijfsleven.
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Gouden Roerdomp 2016
In 2015 won John Huiberts met zijn initiatief “Natuurlijk Leven, 
Natuurlijk Telen” overtuigend de Gouden Roerdomp: een  
unanieme jury en een overweldigend applaus van het publiek.

Wil je met jouw initiatief dit jaar de Gouden Roerdomp winnen? 
We zien je inzending graag tegemoet! Vul dit formulier (of surf 
naar www.groenkapitaalnh.nl) in om je initiatief aan te melden 
en stuur het vóór 24 oktober 2016 op. Je wordt vervolgens 
gebeld, zodat je jouw initiatief persoonlijk toe kunt lichten. Welke 
initiatieven zich mogen presenteren op het congres, maken we 
uiterlijk 16 november bekend.

Ook kun je een initiatief tippen als kandidaat, dan nemen wij 
contact op met dit initiatief. 

Prijzen
Dit jaar zijn er twee prijzen: een aanmoedigingsprijs en een 
waarderingsprijs. Na aanmelding worden de initiatieven door de 
jury in één van deze categorieën ingedeeld, dit hoef je dus niet 
aan te geven bij inzending.

Aanmoedigingsprijs
De winnaar van de aanmoedigingsprijs, voor het initiatief 
dat de grootste potentie heeft voor een grote impact, 
gecombineerd met een schaalbaar verdienmodel en een 
innovatieve aanpak, wint een prijs van maar liefst € 2500 en 
een ondersteuningspakket van het Team Groen Kapitaal van de 
Provincie Noord-Holland. De aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt 
door de vakjury, waarin onder meer John Huiberts zitting heeft. 
De inzendingen voor de aanmoedigingsprijs worden op de 
volgende onderdelen beoordeeld:

John HuibertsSamenwerking met natuurgebied
We planten onze bollen met een speciale 
plantmachine. Deze tilt de zode op, 
verspreidt de bollen eronder en legt 
de zode weer terug. De bollen zitten 
nu in de grond en de actief groeiende 
groenbemester kan doorgaan met 
zijn heilzame werking op de grond. 
En een bijkomend voordeel is dat de 
groenbemester een dekentje tegen 
de vorst vormt en het strodekken 
achterwege gelaten kan worden. 
Huiberts pacht een grasperceel van 
een natuurgebied in de buurt. Uit 
het natuurhooi dat zeer veel kruiden 
bevat, worden door middel van een 
speciale procedure de mineralen en 
eiwitten gehaald. Dit is een van de vele 
grondstoffen van bladvoedingsmiddel 
Vitalence dat door John wordt gebruikt.

Kennisuitwisseling
John is  ook actief lid van de Vereniging 
Natuurlijk Telen. Binnen deze verenging 
willen de leden kennis uitwisselen 
over duurzame bloembollenteelt. Er 
is een samenwerking met Proeftuin 
Zwaagdijk, die met subsidie onderzoek 
doet naar  de mogelijkheden voor 
duurzamere teelt. “Als een grotere 
groep bloembollenkwekers bewuster 
omgaat met chemische middelen, heeft 
dit een groter positief effect dan dat 
één kweker helemaal geen chemische 
bestrijdingsmiddelen meer gebruikt. Ik 
hoop eigenlijk dat er 10 à 20 kwekers 
over gaan, of eigenlijk gewoon allemaal. 
Het helpt gewoon meer als de hele sector 
minder dan 50% bestrijdingsmiddelen 
gaat gebruiken, en niet dat alleen ik niets 
meer gebruik. Als je een paar collega’s 
hebt, dan kun je elkaar versterken en 
ook meerdere soorten gaan produceren. 
Wellicht kunnen we dan samen grote 
retailers zoals de IKEA of Albert Heijn 
gaan voorzien.” 

Het eerste jaar ga je gewoon minder 
oogsten
Biologisch telen brengt veel voordelen 
met zich mee, maar het is voor veel 
bedrijven toch een grote hobbel om over 
te stappen. “Het eerste jaar ga je gewoon 
minder oogsten, je gaat de onzekerheid 
in. Normaal had je een probleem en dan 
belde je op, je kreeg een spraytje, je spoot 
dit op je planten en ging naar bed. De 
volgende dag was het opgelost.” 

John heeft een aantal goede adviseurs 
om zich heen, toch moet hij ook  veel zelf 
uitzoeken, maar dat maakt het vak voor 
hem spannender en leuker. “Het is een 
kwestie van luisteren, leren, overwegen 
en uiteindelijk je eigen keuzes maken”. 
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“Met de natuur 
samenwerken
in plaats van
de natuur 
bestrijden”

Groen Kapitaal  |  21Impact Verdienmodel Integrale en innovatieve
aanpak

In welke fase bevindt het initiatief zich 
nu? Wat is de impact van het initiatief? 
Er wordt gekeken naar wat er al bereikt 
is, maar ook naar wat het initiatief in de 
toekomst nog kan gaan bereiken.

In hoeverre is het initiatief afhankelijk 
van publiek geld of donaties? Is er 
nagedacht over het verdienmodel 
waardoor het initiatief is op te schalen 
en de impact kan worden vergroot?

Kent het initiatief een integrale aanpak?  
Kijkt het initiatief over grenzen heen? 
Betrekt het andere disciplines en verrast 
het?

Waarderingsprijs
Naast de aanmoedigingsprijs is er dit jaar ook een waarderingsprijs. De waarderingsprijs is voor het 
initiatief dat de grootste impact heeft gerealiseerd. Alle initiatieven met een positieve impact op 
biodiversiteit kunnen naar deze prijs dingen. De grootste impact is zeker niet gelijk aan het project 
met het grootste aantal vierkante meters; ook kleine projecten met grootse resultaten voor dier- 
en plantensoorten worden aangemoedigd om in te zenden! Hierbij valt onder andere te denken 
aan het vergroenen van een bedrijfslocatie of bedrijventerrein en het inrichten van een particulier 
natuurgebied(-je), maar alle ideeën met een positieve impact op biodiversiteit maken kans op de 
waarderingsprijs! Het winnende initiatief ontvangt naast deze bijzondere waardering een geldbedrag 
van € 1000. 

Contactpersoon
Daan Jochem Groot
De Natuurverdubbelaars
06 3824 8897
daan@natuurverdubbelaars.nl

Contactpersoon Provincie Noord-Holland
Micha Lubbers
Beleidsadviseur Natuur, Recreatie en Landschap
023 514 3814
lubbersw@noord-holland.nl

Kijk voor meer informatie op groenkapitaalnh.nl.
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