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NATUURPRIJS VAN DE PROVINCIE UTRECHT

 Calamiteiten en incidenten in de jeugdzorg – Omgaan met de media 
Na een incident komt het regelmatig voor dat de media hier aandacht aan willen besteden. 
Onder het mom van maatschappelijke onrust weten verschillende media hun weg snel te vinden 
naar alle betrokken organisaties. De vraag “Is dit gezin bekend bij jeugdzorg?” wordt veelvuldig 
gesteld. Na de gebeurtenis is het zaak alle betrokken partijen zo snel mogelijk te vinden. 
Een calamiteitenprotocol biedt hiertoe uitkomst. Tijdens deze workshop wordt aan de hand 
van praktijkvoorbeelden gekeken hoe dit mogelijk het beste kan worden vormgegeven.

 Samen zicht op veiligheid
 Met de transitie worden de gemeenten verantwoordelijk voor het vormgeven en oppakken van 

zorgmeldingen. Een taak die nu nog bij de Bureaus Jeugdzorg ligt. Tijdens de workshop gaan 
we in op de vraag wat een zorgmelding is en waar je rekening mee moet houden bij het oppak-
ken van zorgmeldingen. Hoe kun je zicht krijgen op veiligheid en hoe kun je gebruik maken van 
elkaars expertise?

 Wachtlijsten onder (transitie)druk?
 In gesprek met kwartiermakers jeugdzorg. Wat zijn de ingrediënten voor het resultaat van het 

project Wachtlijsten Weg? Hoe slaan alle ketenpartners de handen ineen: visie, werkwijzen, 
informatievoorziening? Allemaal met als doel: zo snel mogelijk hulp beschikbaar waar nodig. 

 Keynote: Prof. Dr. Derk Loorbach 
 De transitie in de jeugdzorg komt niet uit de lucht vallen, maar is onderdeel van een fundamen-

tele systeemverandering die veel verder gaat dan decentralisatie, bezuiniging of reorganisatie. 
Het gaat in de kern over het ontwikkelen en activeren van maatschappelijke netwerken die 
vroegtijdig, preventief en effectief problemen in opvoeden en opgroeien helpen oplossen. 
Ondanks dat deze nogal voor de hand liggende ambitie al jarenlang het streven is en ondanks 
alle goede wil en bedoelingen vanuit professionals, lijkt de praktijk eerder de andere kant op 
te gaan: oplopende kosten, steeds terugkerende crises en een groot gevoel van ontevreden-
heid aan alle kanten. De echte transitie gaat dan ook over cultuur- en gedragsverandering en 
uiteindelijk over persoonlijke transities.
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Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming 
zijn de provincies per 1 januari 2017 verantwoordelijk 
voor bijna alle natuurtaken. Hieronder valt ook de zorg 
voor beschermde en bedreigde soorten. Om iedereen te 
stimuleren om de biodiversiteit te helpen versterken, heeft 
de provincie Utrecht de natuurprijs Groene Kroon in het 
leven geroepen. 

Op 5 juli 2017 ontvingen de eerste winnaars van de Groene 
Kroon hun prijs uit handen van gedeputeerde Mirjam 
Maasdam-Hoevers tijdens een feestelijke bijeenkomst. 

Bekijk ook de brochure met de veertig inzendingen.

GROENE KROON 
2017 

NATUURPRIJS VAN DE PROVINCIE UTRECHT

http://bit.ly/brochuregroenekroon2017


Welkom door gedeputeerde  
Mirjam Maasdam-Hoevers

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij nu - en later ook 
onze kinderen en kleinkinderen - van een biodiverse 
natuur kunnen blijven genieten? Volgens de gedeputeerde 
is dat waar het bij de natuurprijs Groene Kroon om gaat. 

“Ik ben blij verrast met de kwantiteit en kwaliteit van de 
inzendingen. Veertig ideeën met de nodige variatie. Van 
het opknappen van een plein in Nieuwegein tot Tiny 
Forests in Utrecht. Grote en kleine projecten die ingediend 
zijn door ondernemers, particulieren en gemeenten.” 

Groen leeft in Utrecht, concludeerde Mirjam Maasdam-
Hoevers dan ook. “Het is belangrijk dat we ons samen 
inzetten om de natuurwaarden in deze provincie te 
behouden. Deze prijs is een beloning voor alle energie, 
moeite en tijd die hier door alle betrokkenen is ingestoken. 
We moeten het samen doen. Dit is met recht een kroon op 
jullie werk!” 



Presentatie Kees Bastmeijer
Kees Bastmeijer is hoogleraar Natuurbeschermings- en waterrecht 
aan Tilburg University en jurylid van de natuurprijs Groene 
Kroon. Hij hield een pleidooi voor meer aandacht voor actieve 
natuurbescherming: het herstellen of creëren van natuurwaarden. 

“Actieve natuurbescherming is geen luxe maar noodzaak willen 
we de doelen van de Wet natuurbescherming kunnen halen. De 
provincie Utrecht is een voorbeeld hoe dat opgepakt kan worden.”

Passief instrumentarium 
Het natuurbeschermingsrecht kent veel verboden maar met 
vergunningen en ontheffingen laten we daar vervolgens heel veel 
uitzonderingen op toe. Met voorschriften proberen we dan de 
schade te beperken maar de optelsom van negatieve invloeden 
laat de natuur vervolgens toch in kwaliteit verslechteren. Daarom is 
actieve natuurbescherming belangrijk.



Actief herstel
Op grond van de Wet natuurbescherming moeten de 
provincies er voor zorgen dat Europees en internationaal 
beschermde dier- en plantensoorten en rode lijstsoorten 
weer gezonde populaties gaan kennen. Dit vereist actieve 
inzet want met alleen verboden gaat dat niet lukken. De 
provincie speelt daarbij zelf een hoofdrol, maar deze 
prijsvraag laat zien dat het van hele grote waarde is om de 
maatschappij daarbij te betrekken. Waarde voor mensen 
en natuur!

Reacties uit de zaal
De presentatie roept bij de aanwezigen vragen en opmerkingen op. Zo 
heeft een tuinder in het buitengebied last van koolmezen. Kees Bastmeijer: 

“In Nederland denken we wel eens dat privé-eigendom betekent dat 
je met de natuur geen rekening hoeft te houden. Dat is volgens mij 
een misverstand. Ons gebruik van de natuur geeft ons geen recht om 
dieren en planten daarvan geheel uit te sluiten. Wel kan het zijn dat de 
schade zo hoog wordt dat de overheid wil bijspringen. Dat gebeurt door 
compensatieregelingen. Waar de juiste balans ligt is dan wel vaak een 
zoektocht.”



Introductie juryleden
Uit veertig inzendingen heeft een driekoppige jury de zes genomineerde projecten voor de juryprijs en de publieksprijs van de Groene Kroon 2017 bepaald.

Jurylid Koos Dijksterhuis is natuurschrijver en heeft 
een dagelijkse column in Trouw. “De hoeveelheid 
inzendingen heeft me getroffen. Dat er zoveel mensen 
bezig zijn met het ontwikkelen en beschermen van de 
natuur, vind ik inspirerend.” 
Lees zijn column over de Groene Kroon.

Kees Bastmeijer is hoogleraar Natuurbeschermings- 
en waterrecht aan Tilburg University. “Alle 
inzendingen zijn van een hoog niveau. Deze prijs 
is een prachtig concept om te laten zien met welke 
mooie initiatieven de biodiversiteit in de provincie 
Utrecht wordt versterkt.”

Fiona van ‘t Hullenaar was tot voor kort bij a.s.r. 
verantwoordelijk voor de verduurzaming van het 
hoofdkantoor. Zij is juryvoorzitter. “We hebben 
als jury gekeken naar de mate van innovatie en 
opschaalbaarheid, het verdienmodel en de impact op 
de biodiversiteit. Verder moest het idee een inspiratie 
zijn voor anderen.”

http://www.dijksterhuis.net/natuurdagboek/natuur-in-utrecht/
http://www.dijksterhuis.net/natuurdagboek/natuur-in-utrecht/


Genomineerden voor de juryprijs

Voedselbos Amersfoort
In Amersfoort-Noord komt een 
voedselbos als ecologische buffer 
tussen stad en natuur. In harmonie 
met de natuur wordt de productie 
van verschillende gewassen 
gecombineerd met natuurwaarden. 

Jurycommentaar: Een laagdrempelige 
manier om buurtbewoners te 
betrekken bij het groen en bij 
voedselontwikkeling. Met de 
groeiende bevolking zal dat laatste 
in de toekomst zeker een uitdaging 
zijn. Het is een mooi lokaal project, 
dat op een klein stukje grond veel kan 
bereiken voor diverse soorten planten 
en dieren. Ook ruimtegebrek zal in de 
toekomst een issue zijn.

Initiatiefnemer Serai Bressers: 
“Het prijzengeld zouden we goed 
kunnen gebruiken om dit plan te 
realiseren. Er moeten bijvoorbeeld 
graafwerkzaamheden plaatsvinden 
om voor een gezond systeem te 
zorgen. Alle hulp en steun van 
de provincie is dan ook van harte 
welkom.”

Bekijk het filmpje.

https://youtu.be/GoU_B2VZVGg
https://youtu.be/GoU_B2VZVGg


Paddenstoelenbeheer 
Blikkenburgerlaan
Op de Blikkenburgerlaan 
in Zeist bevindt zich een 
paddenstoelenreservaat met hoge 
natuurwaarden. Een beheerplan 
moet ervoor zorgen dat dit unieke 
stukje microflora in de toekomst blijft 
behouden. 

Jurycommentaar: Hier wordt een 
icoonsoort mooi in beeld gebracht. 
Voor grote dieren en planten zijn 
vaak actiegroepen in touw, maar voor 
kleine elementen uit de natuur is 
eerder sprake van te weinig aandacht. 
Het belang van onder andere 
schimmels wordt op deze manier 
goed overgebracht. 

Initiatiefnemer Bert Tolsma: “Het 
winnen van deze prijs kan bijdragen 
aan verbetering van het beheer van 
de Blikkenburgerlaan. Het belang 
van schimmels wordt onderschat. 
En dat terwijl ze toch een rol spelen 
aan het begin en het einde van onze 
voedselketen.”

Bekijk het filmpje.

https://youtu.be/50O7P6xxsEA
https://youtu.be/50O7P6xxsEA


Natuurontwikkeling 
Melksteeg
De Melksteeg is een zone van nieuwe 
natuur die de Utrechtse Heuvelrug 
moet verbinden met de Eemvallei. 
Naast het herstel en ontwikkeling van 
hoge natuurwaarden is dit gebied 
aantrekkelijk voor recreatie. 

Jurycommentaar: In dit grootschalige 
project komen alle speerpunten 
voorbij. Het gaat om diverse 
icoonsoorten en landschappen. 
Opvallend is dat de gemeente 
dit initiatief heeft genomen en de 
samenwerking heeft gezocht met een 
groot aantal partijen.

Projectleider Frank van Vliet: “Als een 
soort gebiedsmakelaar ben ik met 
partijen in gesprek gegaan in opdracht 
van de gemeente Amersfoort. Door 
deze partijen te verbinden kunnen we 
een mooi natuurgebied maken. Het is 
een proces waarin we samen tot grote 
hoogte stijgen.”

Bekijk het filmpje.

https://youtu.be/YhKgbjqtwxA
https://youtu.be/YhKgbjqtwxA


Presentatie  
Fiona van ‘t Hullenaar

Fiona van ’t Hullenaar vertelde het publiek enthousiast 
over haar ervaring met natuurinclusief bouwen: zodanig 
bouwen dat natuurwaarden er baat bij hebben. Dat 
je dit kunt doen in combinatie met financiële en 
economische doelen, liet ze zien aan de hand van een 
praktijkvoorbeeld bij haar voormalig werkgever a.s.r.

Nieuwbouw of renovatie? 
Voor de nieuwe huisvesting van a.s.r. moesten de 
volgende vakjes worden aangevinkt: één cultuur door het 
hele bedrijf, kostenbesparing, duurzaamheid, centraal 
gelegen, geen extra leegstand, klantvertrouwen en 
transparantie. Om deze doelstellingen te halen, koos 
de verzekeringsmaatschappij voor renovatie van het 
bestaande hoofdkantoor en voor natuurinclusief bouwen. 

Veel groen
“Het pand stamt uit de jaren 70 en was donker en vooral 
van beton. Revolutionair voor die tijd was de kantoortuin: 
veel kunstlicht en een symbolische plant bij het raam. 
Nu ziet datzelfde pand er heel anders uit. Op en om het 
pand vind je (dak)tuinen waar het heerlijk vertoeven is. 
De begroeiing zorgt voor kostenbesparing omdat het 
isoleert en voor verkoeling zorgt. Er is een vijver die voor 
veel biodiversiteit zorgt. Ook in het pand is veel groen en 
licht te vinden. Van verticaal groen tot grote palmen in de 
lobby.”



Verschillende belangen
“Vroeger was er een tuin met tegels en een paar bomen. 
Nu is de hele omgeving een ecosysteem. Werknemers 
en natuur zijn dichter bij elkaar gekomen. Goed voor 
de natuurwaarden, maar ook voor het reilen en zeilen 
van het bedrijf. Van buiten naar binnen en van binnen 
naar buiten. Met dat credo hebben we al onze doelen 
gehaald.” 

Reacties uit de zaal
De interesse van de aanwezigen was gewekt. Zo werd er 
geïnformeerd naar de hemelwaterafvoer als er ook een 
overdekt parkeerdek is, naar gebruik van zonnepanelen 
en of bezoekers ook welkom zijn in deze prachtige tuin 
van a.s.r.



Pitches voor de publieksprijs
De publieksprijs van de Groene Kroon wordt bepaald door 
middel van stemming in de zaal. De genomineerden kregen de 
gelegenheid om een pitch te houden.

Buurjongens Tuinafscheiding
De Buurjongens maken tuinafscheidingen die door hun 
innovatieve ontwerp de stedelijke biodiversiteit een impuls 
geven. Zo bieden de schuttingen ruimte aan plantenbakken, 
insectenhotels en nestkasten. Het ontwerp maakt het mogelijk 
voor kleine zoogdieren om zich onder de schutting door te 
bewegen. Maarten Mulder benadrukte ook het sociale aspect: 

“Dit doen buren samen, zo komen ze met elkaar in contact. 
Bovendien schakelen we de sociale werkplaats in om onze 
schuttingen te produceren.”



Zwarte Stern: een Indicator van een 
hoogwaardig landschap
De Werkgroep Zwarte Stern zet zich al tientallen jaren in 
voor de Zwarte Stern in het westelijk deel van de provincie 
Utrecht. Jaarlijks staan honderden broedvlotjes uit in veelal 
boerensloten om het voor de vogel gemakkelijker te maken een 
nest te bouwen. Leen Heemskerk legde uit waarom de Zwarte 
Stern zo bijzonder is: “Deze zeevogel leeft negen maanden 
op zee en vliegt 16.000 kilometer per jaar. We willen ‘m als 
aandachtsoort in dit gebied behouden.”
 



Boerderij Nieuw Slagmaat
Het fruitteeltbedrijf uit de Kromme Rijnstreek probeert 
natuurinclusief te telen. Door het inzaaien van akkerranden 
met wilde bloemen wordt de biodiversiteit versterkt. Dit 
helpt onder andere de vele wilde bijen, vogels en de 
ringslang. Djuke van der Maat gaf aan dat biodiversiteit 
onderdeel is van haar dagelijks werk: “Op de bloemranden 
komen insecten af, we hebben schuilplekken gemaakt voor 
ringslangen en de patrijs is weer terug. En dat allemaal in 
een verdienmodel in combinatie met een educatief element.”



Column door Koos Dijksterhuis
Iedere dag schrijft Koos Dijksterhuis in Trouw een kort verhaaltje over natuur. 
Tijdens deze bijeenkomst vertelde hij hoe in zijn geboorteplaats Amersfoort de 
kiem is gelegd voor zijn natuurliefde. En over zijn keuze om in de jury van de 
Groene Kroon plaats te nemen: 

Toen ik het verzoek kreeg in deze jury te gaan zitten, vreesde ik dat de wedstrijd 
weer een manier zou zijn om natuurgebieden als een soort attractieparken 
te promoten. Om eraan te verdienen met pannenkoekenhuizen en terrassen. 

Want de natuur is mooi, maar je moet er iets bij drinken! Maar ik vergiste me. 
De Groene Kroon is bedoeld om natuurbeschermingsprojecten te stimuleren 
met bekendheid en geld. Verder niets. Daar kon ik me wel in vinden. En als het 
nou om een regio ging waar ik weinig mee had, maar het ging en gaat om de 
provincie Utrecht, waar ik ben geboren en getogen!

Lees hier de hele column.



Uitreiking van de juryprijs en de 
publieksprijs

De juryprijs Groene Kroon 2017 bestaat uit een cheque ter 
waarde van 8.000 euro en professionele ondersteuning bij de 
verdere uitwerking van het initiatief. Voor de winnaar van de 
publieksprijs is een geldbedrag van 3.000 euro beschikbaar. De 
provincie Utrecht kijkt ook bij alle niet-winnende projecten hoe zij 
verder geholpen kunnen worden.



Gedeputeerde Mirjam Maasdam-Hoevers reikte samen 
met Fiona van ‘t Hullenaar de prijzen uit. De juryprijs 
werd toegekend aan Natuurontwikkeling Melksteeg. Het 
publiek stemde voor Buurjongens Tuinafscheiding als 
winnaar van de publieksprijs. 

Reactie winnaar publieksprijs: 
Buurjongens
Maarten Mulder: “De bekendheid die de prijs met zich 
meebrengt, kunnen we goed gebruiken. We zijn ook 
bezig met nieuwe ontwikkelingen om schuttingen van 
oude, afgedankte schuttingen te maken. Ik ben heel 
blij met deze prijs. We kunnen het geldbedrag goed 
besteden!”



Reactie winnaar juryprijs: De Melksteeg
Projectleider Frank van Vliet: “Het winnen van deze prijs 
is een grote eer en een stimulans om er iets moois van 
te maken. We zijn er al lang mee bezig om verschillende 
partijen te inspireren en samen te brengen. Daarom 
zie ik deze prijs ook als een bevestiging voor onze 
inspanningen.”



Slotwoord gedeputeerde  
Mirjam Maasdam-Hoevers 

“De natuurprijs Groene Kroon kent enkel winnaars, geen 
verliezers. De belangrijkste winnaar is uiteraard de natuur. Voor 
het behoud en het versterken van de natuurwaarden zetten wij 
ons graag in. Natuur waar mensen van kunnen genieten en zich 
mede verantwoordelijk voor voelen. Deze prijs geeft daaraan 
een impuls.”



Juli 2017, in opdracht van de provincie Utrecht
Tekst: Annelies Kant, Kantekst.nl - Utrecht
Foto’s: Jeannette Schols, Scholsfotografie.nl - Utrecht
Lay out: Rolf Resink, hetismooiwerk.nl - Cothen
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