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Initiatieven die de biodiversiteit in en rondom bebouwd gebied van de provincie Utrecht versterken, kun-

nen meedingen naar natuurprijs Groene Kroon 2019. Met deze natuurprijs stimuleert de provincie Utrecht 

de uitvoering van nieuwe initiatieven, om zo samen met gemeenten, woningcorporaties, bouwbedrij-

ven, natuurpartners, particulieren en vele andere belanghebbenden en belangstellenden de bijzondere 

Utrechtse natuur te beschermen. Deelnemers maken kans op het winnen van de natuurprijs ter waarde van 

6000 euro. Inschrijven kan tot 1 juni. De prijsuitreiking vindt plaats op 18 september.

Natuurprijs Groene Kroon 
voor versterking biodiver-
siteit provincie Utrecht
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Niet alleen in het buitengebied en in de natuurgebieden, 
maar ook in het stedelijk gebied van de provincie Utrecht 
leven vele soorten planten en dieren. Veel soorten 
zijn door wetgeving beschermd. En dat is maar goed 
ook, want beschermde dieren en planten hebben het 
zwaar in Nederland. Zo komen de voor bebouwd gebied 
kenmerkende vogelsoorten inmiddels veel minder voor 
dan vroeger. Denk hierbij aan soorten als de huismus, 
spreeuw en gierzwaluw. De kuifleeuwerik is als broedvo-
gel zelfs helemaal uit het stadsbeeld verdwenen.

Nieuwe initiatieven
De provincie Utrecht heeft veel verschillende landschap-
pen en daarmee de potentie voor een hoge biodiversiteit. 
Door onder meer nieuwe natuurgebieden aan te leggen 
en de kwaliteit van bestaande natuur te verbeteren, zet 
de provincie zich in om de achteruitgang van biodiver-
siteit te keren. Om meer aandacht te vragen voor het 
onderwerp biodiversiteit, riep de provincie natuurprijs 
Groene Kroon in het leven. Niet alleen dragen de win-
naars van de Groene Kroon actief bij aan de versterking 
van de biodiversiteit, door kansrijke initiatieven een 
podium te bieden hoopt de provincie bovendien anderen 
te inspireren. 

Uiteenlopende mogelijkheden
Natuurprijs Groene Kroon 2019 richt zich expliciet op de 
versterking van de biodiversiteit in en om de bebouwde 
omgeving. Ook al denkt men niet snel aan de bebouwde 
omgeving als leefgebied voor verschillende dier- en 
plantsoorten, toch is dit gebied zeer belangrijk voor de 
biodiversiteit. De afgelopen 25 jaar zijn de karakteristie-
ke broedvogels en dagvlinders van het stedelijk gebied in 
aantallen afgenomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is 
het verduurzamen van bestaande woningen. Na-isolatie 

van woningen resulteert in minder broedgelegenheden 
voor bijvoorbeeld huismussen, gierzwaluwen en vleer-
muizen die graag in holtes, kieren en onder dakpannen 
broeden. Maar ook het voedselaanbod in de bebouwde 
omgeving neemt af door toenemende verstening. Veel 
vogelsoorten zijn afhankelijk van zaden en insecten en 
vlinders hebben nectar- en waardplanten nodig.
De mogelijkheden om de biodiversiteit in de bebouwde 
omgeving te verbeteren zijn zeer uiteenlopend. Van het 
aanbieden van voedsel voor verschillende soorten tot het 
vervangen van tegels door planten. En van het creatief 
gebruik van dood hout wat een grote aantrekkingskracht 
heeft op insecten tot het natuurvriendelijk beheer van 
bijvoorbeeld parken en bermen. Maar ook het aanleg-
gen van vogelvides (nestelplekken onder de onderste 
laag dakpannen), het realiseren van natuurdaken of zelfs 
complete groene woontorens is van waarde voor de bio-
diversiteit. Dit soort maatregelen kunnen onder andere 
vlinders, bijen, spinnen en vogels aantrekken en leveren 
daarmee een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in 
bebouwd gebied

En de winnaar is ...
Gemeenten, woningcorporaties, bouwbedrijven, natuur-
organisaties, particulieren: iedereen met een kansrijk 
initiatief kan zich aanmelden. Alle inzendingen worden 
vervolgens beoordeeld op hun effect op het versterken 
van biodiversiteit in de provincie Utrecht. Ook de mate 
van innovatie, integraliteit en opschaalbaarheid wegen 
mee. 
Tijdens de prijsuitreiking op 18 september 2019 kiest een 
onafhankelijke jury winnaars in twee categorieën, kleine 
initiatieven en grote initiatieven. Kleine initiatieven 
zijn van bijvoorbeeld particulieren, buurtinitiatieven, 
stichtingen, onderwijsinstellingen en het midden- en 
kleinbedrijf. Grote initiatieven komen van bijvoorbeeld 
woningcorporaties, gemeenten, architecten en bouw- en 
aannemersbedrijven. 

Over de winnaars 2017

In 2017 wonnen gemeente Amersfoort en de Buurjongens 
de eerste editie van de Groene Kroon. Gemeente Amers-
foort ontwikkelt samen met andere partijen de Melksteeg: 
een verbindingszone van nieuwe natuur die de Utrechtse 
Heuvelrug moet verbinden met de Eemvallei. De jury was 
onder de indruk van het feit dat een gemeente een derge-
lijk project initieert. Het sluit goed aan bij de natuurvisie 
van de provincie waarbij icoonsoorten, aandachtsoorten en 
natuurparels op unieke wijze worden betrokken. De Buur-
jongens wonnen met hun innovatieve tuinafscheidingen 
de publieksprijs. Door in de schuttingen ruimte te bieden 
aan plantenbakken, insectenhotels en nestkasten geven ze 
aandacht aan de stedelijke biodiversiteit.

Over meedoen aan  
de Groene Kroon?
Aanmelden voor de Groene Kroon is heel eenvoudig. Ga 
naar www.provincie-utrecht.nl/groenekroon voor het digitale 
aanmeldingsformulier.  


