
 

 

PvdA–GroenLinks–LokaalSociaal De Ronde Venen 

Groene Lintjes 2013 
groene lintjes voor verdiensten op het 
gebied van natuurbehoud en 
duurzaamheid in De Ronde Venen 

Juni 2013 

Beoordeling nominaties 
De nominaties voor de groene lintjes waren dit jaar weer sterk verschillend. 
Om een eerlijke vergelijking van de genomineerden te kunnen maken heeft 
de jury deze ingedeeld in 3 categorieën: particulieren, organisaties en 
ondernemers. Binnen deze categorieën heeft de jury de acties van de 
genomineerden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

-          Bijdrage aan de leefbaarheid in De Ronde Venen; 

-          Bijdrage aan natuurwaarden in De Ronde Venen; 

-          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 2013 

Vereniging 

Particulier 
 

Bedrijf 

Natuurcamping/zorg-

boerderij Amstelkade, 
Wilnis 

Minse de Bos Kuil van 

Zonnig Baambrugge, 
Baambrugge 

Boerderij ’t Spant (Joost 
en Liesbeth samsom), 

Wilnis 

Uitreiking door wethouder Erika Spil op zondag 23 juni 
Plaats: NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, 
3648 XR Wilnis (zie ook beschrijving op de achterzijde). 

Om 15:30 uur   Drankjes en hapjes na afloop 
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Zorgboerderij Amstelkade 
‘Zorgboerderij die ook beschikt over een natuurkampeerterrein van de 
mooiste soort. Eenvoudig en midden in de (boeren-) natuur.’ 

Boerderij ’t Spant, Wilnis 

Aan de Amstelkade in Wilnis ligt de prachtige monumentale boerderij de ‘Bethlehemhoeve’ midden in 
het veenweidegebied van het Groene Hart. Uniek aan Amstelkade is dat mensen met een 
verstandelijke beperking het terrein en de dieren verzorgen. 
 
Amstelkade heeft ook een natuurkampeerterrein van de mooiste soort. Eenvoudig en midden in de 
(boeren-) natuur. Kampvuurplaatsen, kinderspeelbosjes, zwemmen en varen in natuurwater (Kromme 
Mijdrecht), en heeft een kinderboerderij. Er is een uilenkast voor kerkuilen, die druk gebuikt wordt 
en het IVN inventariseert ook hier, in dit geval vissen en amfibieën/reptielen.  
In het zorggedeelte is ruimte voor een flink aantal (licht) verstandelijk gehandicapte mensen, die 
samen de boerderij runnen en een kleine lunch- en terrasgelegenheid drijven. In de zomer maanden 
dé pleisterplaats langs de Kromme Mijdrecht, voor wandelaars en fietsers. Ook is er ruimte voor 
workshops en andere kleinschalige evenementen.    
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Joost en Liesbeth Samsom zijn biologische melkveehouders sinds 
2001. Zij doen al jaren met veel succes mee aan Adopteer een 
koe, en ontvangen schoolklassen en andere groepen. Ook wordt 

er aan weidevogelbescher-
ming gedaan. 

 

 

(vervolg op pagina 3) 
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Continued 

Minse de Bos Kuil & Zonnig Baambrugge 

Zonnig Baambrugge 
inspiratie voor 

andere kernen in  
De Ronde Venen 

Zonnig Baambrugge heeft de 
droom om Baambrugge haar 
elektriciteit via zonne-energie 

te laten opwekken. Dat is 
niet alleen goed voor het 
behoud van onze planeet, 
maar op termijn ook nog 

eens goedkoper dan via het 
net. 

Vergelijkbare initiatieven zijn 
nu ontstaan in Abcoude en 

Wilnis. 
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Hij was en is de aanjager achter het succesvolle Zonnig 
Baambrugge, een vereniging die in die plaats voor veel extra 
zonnepanelen heeft gezorgd.  
Een van de mensen die hem nomineerde, Simone Borgstede, zegt 
daarover: ‘Zonnig Baambrugge’ is zo'n prachtig initiatief dat ook nog 
eens uitstekend is uitgerold. Volgens mij droomt elke gemeente 
hiervan, burgerinitiatief met samenbindend resultaat. Zelf heb ik 
inmiddels contact met Minse over Zonnig Wilnis, hij heeft de 
expertise van zonnig Baambrugge volledig aan ons ter beschikking 
gesteld en een presentatie gehouden bij de introductie van Zonnig 
Wilnis. Het hele dorp wil nu aan de zonnepanelen mede dankzij zijn 
bevlogen presen-
tatie. Daarnaast 
heeft hij ook 
aangeboden om 
te helpen bij 
het vergelijken 
van de offer-
tes, allemaal 
geheel belan-
geloos. Dat 
soort mensen 
kom je niet 
vaak tegen.’ 

(vervolg Boerderij ’t Spant, Wilnis) 

Joost is daarnaast een enorm innovatieve boer, altijd op zoek naar manieren 
om zaken op en rondom de boerderij te optimaliseren: 

- samen met Universiteit Wageningen heeft hij een machine ontwikkeld, die 
zelfstandig door het weiland kan rijden (met GPS) en met een camera op 
basis van patroonherkenning ridderzuring in het weiland kan opsporen en 
vervolgens uit de grond freest (ridderzuring is een lastig onkruid voor de boer, 
dat anders handmatig verwijderd moet worden).  

- ook heeft hij een volautomatische (op zonne-energie) vis-sluis bedacht en 
met subsidie weten te implementeren, waarmee anders van elkaar gescheiden 
sloten (verschillend peil) toch met elkaar verbonden worden, zodat populaties 
kunnen uitwisselen (een soort EHS in het klein dus). 

- om de aantrekkelijkheid van de Gagelweg (een ruilverkavelingsweg waar hun 
boerderij 't Spant aan staat) te vergroten heeft hij een fraai damhek 
bedacht, waarmee alle percelen langs de hele Gagelweg nu zijn uitgerust, 
compleet met (vaak historische) naam van elk perceel erop. 

- Ze beheren een flink stuk land grenzend aan de Veenkade op zeer 
extensieve wijze, waardoor allerlei planten in de slootkanten nu een kans 
krijgen; het IVN inventariseert dit gebied al een aantal jaren en de 
plantenrijkdom neemt zienderogen toe.  



 

 

Haagwinde 49 
1391 XX Abcoude 
e-mail: drv@groenlinks.nl  
www.lokaalsociaal.info 

  

Groene lintjes De Ronde Venen 2013 

De jury 
Onze deskundige jury bestond dit keer 
uit  

Antoinette Mulder (Abcoude,  
beeldend kunstenaar, Antoinette was 
jarenlang campagnemedewerker van 
Milieudefensie) 

Chiel Bakkeren (Wilnis, IVN, mede-
auteur van het vorig jaar verschenen 
boek 'Bomen over bomen') 

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

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

 

Contact adres 

Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis op 23 juni 
vanaf 15:30 uur  door wethouder Erika Spil. 
Drankjes en hapjes na afloop. 

De uitreiking vindt plaats in het NME-centrum De Woudreus 

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

 

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. Vóór de brandweerkazerne rechts het 
voetpad op. Na circa 50 m vindt u aan de 
linkerkant de ingang van NME-centrum De 
Woudreus. 

De winnaars van vorig jaar: Landwinkel Lindenhorst, De Hoef; 
Stichting De Bovenlanden, Wilnis; Scheenstra natuurvoeding, 
Abcoude; en Moon Wolters, Abcoude. Ook op de foto: 
wethouder Erika Spil en de juryleden. 

 

www.nmederondevenen.nl 


