
 

 

GroenLinks De Ronde Venen 

Groene Lintjes 2012 
GroenLinks De Ronde Venen reikt 
groene lintjes uit voor verdiensten 
op het gebied van natuurbehoud 
en duurzaamheid 

Juni 2012 

Beoordeling nominaties 
De nominaties (ruim 20) voor de groene lintjes waren sterk verschillend. Om 
een eerlijke vergelijking van de genomineerden te kunnen maken heeft de 
jury deze ingedeeld in 4 categorieën: particulieren; organisaties; 
ondernemers en winkeliers. Binnen deze categorieën heeft de jury de acties 
van de genomineerden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

-          Bijdrage aan de leefbaarheid in DRV; 

-          Bijdrage aan natuurwaarden in DRV; 

-          Bijdrage aan duurzaamheid (besparing en kringlopen); 

-          Voorbeeldfunctie, publieksbereik; 

-          Vernieuwing, creativiteit; 

Natuurlijk scoorden niet alle nominaties op alle criteria. Hierdoor moesten 
soms moeilijke afwegingen gemaakt worden. Zo scoort stichting de 
Bovenlanden (de winnaar in de categorie organisaties) erg goed op het 
criterium natuurwaarden, maar nauwelijks op het criterium duurzaamheid. 
Een andere goede nominatie in deze categorie (de stichting Win Duurzame 

Energie) scoort op deze criteria precies andersom. 

Winnaars 2012 

Groene 
ondernemer 

Particulier 
 

Organisatie 

Winkelier 
 

Landwinkel Lindenhorst, 
De Hoef 

Moon Wolters, Abcoude 

 

Stichting De 

Bovenlanden, Wilnis 

Scheenstra 
natuurvoeding, Abcoude 

 

Uitreiking door wethouder Erika Spil op zondag 17 juni 
Plaats: NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, 
3648 XR Wilnis (zie ook beschrijving op de achterzijde). 

Om 16:00 uur   Drankjes na afloop 
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Pioniers in biologische producten 
De jury besloot twee pioniers op het gebied van biologische voeding in 
onze gemeente te eren met een lintje.  

 

Scheenstra natuurvoeding, Abcoude 

Landwinkel de Lindenhorst (Westzijde 17a, De Hoef) bestaat al sinds 1972 als 
boerderijwinkel, verbonden aan een biologische boerderij. Els, Dick en Lisa van der 
Horst kunnen met recht pioniers worden genoemd op het gebied van biologisch boeren 
in de gemeente De Ronde Venen. Het is ook de enige Landwinkel in de gemeente. Het 
bedrijf ligt in een natuurreservaat aan de oever van de Kromme-Mijdrecht, wat extra 
eisen stelt aan de bedrijfsvoering.  
Er worden biologische producten van eigen boerderij verkocht en andere 
kwaliteitsproducten uit het Groene Hart. Het Polderijs wat zij maken is bekroond met 
het Groene Hart keurmerk. 
Zij ontvangen graag bezoekers om het verhaal over hun producten te vertellen. 
Schoolklassen kunnen in een excursie meer te weten komen over de biologische 
melkveehouderij en de productie van kaas en andere melkproducten.  
     
      www.delindenhorst.landwinkel.nl 

Eigenaar Luut Scheenstra in 
zijn winkel (Stationsstraat 2, 
Abcoude). 
www.natuurvoedingscheenstra.
nl 

Scheenstra heeft in de dagen dat biologisch nog helemaal 
niet populair was, zijn poelierswinkel omgevormd tot 
natuurvoedingswinkel en daarmee als eenmansbedrijf zijn nek 
uitgestoken. De winkel biedt nog allerlei extra dingen, zo kun 
je bijv. met Kerst ook biologische adoptiekerstbomen huren. 
Scheenstra heeft een uitgebreide groene klantenkring 
ontwikkeld tot in Amsterdam Zuidoost en een ruim en 
gedurfd assortiment van puur milieuvriendelijke en 
biologische producten. 
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1

haar 

terecht 

2

terecht om te genieten van het 

moois dat het 
veenweidegebied te bieden 

heeft. 

 

www.debovenlanden.nl 
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Continued 

1

We zijn blij verrast door het enthousiasme dat de Groene Lintjes uitreiking 
uitgelokt heeft en willen hier zeker een jaarlijks terugkerend evenement van 

maken (misschien dat we af en toe, rond gemeenteraadsverkiezingen, een 
jaar moeten overslaan).  Behalve al die mensen en organisaties die het 

verdienen om eens extra in the picture 
gezet te worden, is het voor ons 

bijzonder nuttig om een overzicht van 
allerlei natuur- en milieuactiviteiten in 

de gemeente te krijgen en met actieve 
mensen en organisaties in contact te 

komen. 
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Stichting De Bovenlanden 

Moon Wolters 
Winnares in de 

categorie 
‘particulieren’ 

Moon Wolters (Abcoude, 
beeldend kunstenaar) is al 

jaren secretaris van 
Milieudefensie Abcoude. 

Ze is een belangrijk 
initiator geweest bij vele 
acties zoals 'de autovrije 

zondag' en bij de 
actie 'behoud de bomen 

aan de des Tombesweg in 
Abcoude’ en heeft het 

systeem van hergebruik 
van Kerstbomen opgestart 
in Abcoude. Recentelijk 

was zij een van de 
initiatiefnemers  van de 

werkgroep 
AbcoudeGroen. 

Stichting De Bovenlanden is er in haar ruim 25-jarig bestaan in geslaagd 
om een reeks pareltjes in het landschap van het ‘bovenland’ (niet verveend 
gebied) in De Ronde Venen te behouden of weer te herstellen. Het gaat 
daarbij weliswaar om kleine gebiedjes, maar die zijn uiterst belangrijk als 
toevluchtsoord voor een grote variatie aan planten en dieren: een 
biodiversiteit die vroeger heel gewoon was, maar tegenwoordig steeds 
meer onder druk staat door intensievere landbouwmethoden.  

De kleine landschapselementen (kleiputten, moerasbosjes, legakkers, 
schrale hooilandjes) op de gebiedjes, die de stichting in eigendom of 
erfpacht heeft, zijn ook uit landschappelijk en historisch oogpunt van 
belang. 

De stichting heeft dit belangrijke werk kunnen realiseren door enerzijds 
een grote groep vrijwilligers te enthousiasmeren voor het benodigde 
handwerk, maar ook door veel particuliere donateurs en zakelijke sponsors 
aan zich te verbinden. Met een hele reeks andere organisaties – van 
Landschapsbeheer Utrecht tot Staatsbosbeheer en van het IVN tot de 
Stichting Doen – werkt de  stichting samen om haar doelstellingen te 
bereiken. Het grote publiek wordt niet vergeten: bij alle terreinen van De 
Bovenlanden staan informatieborden met informatie over de natuur en de 
cultuurhistorie van het gebied. Op sommige terreinen kan de recreant 

Voortaan elk jaar Groene Lintjes uitreiking? 



 

 

Haagwinde 49 
1391 XX Abcoude 
e-mail: drv@groenlinks.nl  
derondevenen.groenlinks.nl 

 

Groene lintjes De Ronde Venen 2012 

De jury bijeen 
Onze deskundige jury bestond dit keer 
uit Antoinette Mulder (Abcoude,  beel-
dend kunstenaar, Antoinette was 
jarenlang campagnemedewerker van 
Milieudefensie) 

Chiel Bakkeren (Wilnis, IVN, auteur 
van het recent verschenen boek 'Bomen 
over bomen') 

Wouter Tuijnman (Vinkeveen, 
Milieunetwerk GroenLinks, Adviseur 
Omgevingsmanagement @ RWS) 

Hans van Kessel (Abcoude,  organisatie 
adviseur, gemeenteraadslid De Ronde 
Venen voor GroenLinks binnen de 
fractie PvdA-GroenLinks-
LokaalSociaal) 

Contact adres 

Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis op 17 juni 
vanaf 16:00 uur  door wethouder Erika Spil. 
Drankjes na afloop. 
 

Vlakbij De Woudreus ligt bushalte "Molmlaan".  
Ter hoogte van de oversteekplaats ziet u links een 
parkeerplaats. Deze oplopen. Het grote gebouw (de Willisstee) 
rechts laten liggen; richting parkje lopen. Voor de 
brandweerkazerne rechts het voetpad op. Na 
circa 50 m vindt u aan de linkerkant de ingang 
van NME-centrum De Woudreus. 

De uitreiking vind plaats in het NME-centrum De Woudreus 

Teksten: Chiel Bakkeren, Hans van 
Kessel, Wouter Tuijnman, 
Antoinette Mulder en Chris Duif. 
Ontwerp en redactie: Chris Duif 


