
 
 
 

Juryrapport Groen Lintje 2012 Weststellingwerf 
 
Inleiding 
GroenLinks Weststellingwerf reikt in het kader van Wereld Milieudag het Groene 
Lintje uit. Het Groene Lintje is een onderscheiding voor mensen of organisaties die 
zich inzetten voor natuur en milieu. GroenLinks maakt zich sterk voor een groenere 
gemeente en geeft graag een pluim aan anderen die dat ook belangrijk vinden. 
Half april deed GroenLinks een oproep aan inwoners van Weststellingwerf om 
kandidaten aan te dragen voor een Groen Lintje. 12 Weststellingwervers of 
Weststellingwerfse instellingen werden daarop aangemeld.(3 na de sluitingstermijn) 
 
Werkwijze jury 
De jury bestond uit Gertrud van Leeuwen, fractievoorzitter van GroenLinks, Joke van 
Dongen, bestuurslid van GroenLinks en Auke Kuiper van De RietNymf, vorig jaar de 
winnaar van de Groene Kus. De jury is enthousiast over alle groene initiatieven die 
zijn aangemeld door inzenders. Zij koos uit 9 aanmeldingen 3 genomineerden die het 
verdienen om nog eens extra in het zonnetje gezet te worden.  
 
De volgende  5 criteria werden daarbij gehanteerd en gelden voor de 3 nominaties: 
1 De genomineerde steekt de nek uit voor milieu, groen en duurzaamheid 
2 Het initiatief stimuleert anderen om actief te worden 
3 Er is zicht op onderhoud en hoe men het initiatief warm houdt. 
4 Er is sprake van betrokkenheid bij de samenleving, sociale cohesie, integratie en 
   participatie 
5 Het initiatief is gericht op de lange termijn 
 
U kunt trouwens de resultaten van de activiteiten van de 3 gekozen genomineerden 
voor  het Groene Lintje met eigen ogen zien en beleven. 
 
De 3 genomineerden 
De Groene Brigade van de Breuningslaan Wolvega (voorzitter Auke Cnossen) 
 
De Groene Brigade is een groep vrijwillige bewoners uit de Breuningslaan Wolvega 
die op afroep voortuinen en het openbaar groen in de buurt onder handen neemt. 
Maar ook vogelhuisjes maakt en in de buurt ophangt. Het initiatief ontstond in 2008 
en komt voort uit de bewoners zelf om de buurt weer leefbaar te maken. Groen en 
sociaal  zijn daarbij de verbindende factoren. 
 
De Groene Brigade is voorgedragen vanwege haar positieve bijdrage in de buurt en 
de succesvolle voorjaarsaanpak door via NL Doet ook vrijwilligers  van buiten de 
buurt op te roepen om mee helpen en o.a. nieuwe (bloeiende) planten in het 
openbaar groen te plaatsen. 
 
Oordeel van de jury  
De Groene Brigade heeft een duidelijke voorbeeldfunctie en voert haar activiteiten uit 
op een wijze waardoor ook andere bewoners kunnen meedoen.  



De jury prijst het zelfsturendvermogen en het eigen initiatief. Het verbindt mensen 
met elkaar en geeft betekenis en verbetering in de buurt. Het initiatief is een prachtig 
en succesvol voorbeeld van een combinatie van sociale cohesie en mooi groen in de 
wijk. Het initiatief biedt ook kansen voor kinderen om in de tuinen te werken. 
 
Transition Town Duurzaam Weststellingwerf (voorzitter Joke van der Leen) 
TTDWeststellingwerf is opgericht in het najaar 2009 door een aantal burgers die zelf 
lokaal aan de slag willen gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder 
olie-afhankelijk (fossiele brandstoffen) te maken.  TTDWeststellingwerf organiseert 
o.a. voorlichtingsfilmavonden  en cursussen. Zij heeft ook moestuinliefhebbers in de 
oost- en de westhoek van onze gemeente bijeengebracht. De groep heeft hier bij de 
RietNymf de tuin aangelegd volgens de permacultuur principes.  
 
De initiatiefgroep is voorgedragen vanwege het succes van de energiemarkt in het 
gemeentehuis, dat zij vorig najaar georganiseerd heeft en waarvoor heel veel 
belangstelling was. Zowel bij de lokale ondernemers om mee te doen als het aantal 
bezoekers van ruim 700. 
 
Oordeel van de jury 
In de korte tijd van haar bestaan, hebben een aantal veelzijdige succesvolle 
resultaten plaatsgevonden op het gebied van duurzaamheid en bewustwording, 
waaraan iedereen, die dat wil, kan meedoen en met elkaar samenwerkt.  
De jury prijst het optimisme, de durf en het doorzettingsvermogen van de 
initiatiefgroep. Het zijn hele diverse activiteiten die een groot lokaal bereik kunnen 
hebben en waar mensen daadwerkelijk in hun eigen leven mee aan de slag kunnen 
gaan. 
 
Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (voorzitter Nico van der Weerd) 
 
Sinds 1998 is agrarisch Natuurbeheer  Weststellingwerf actief. Er wordt momenteel 
door 78 agrariërs aan ecologisch bermbeheer gedaan in het buitengebied van onze 
gemeente, o p ongeveer 58 km lengte met een oppervlakte van 26 hectare. 
Daarnaast zijn de agrariërs actief in het beschermen van weidevogelnesten en het 
realiseren van fourageergebieden voor ganzen.  
 
Agrarisch Natuurbeheer is voorgedragen vanwege het ecologisch bermbeheer. 
Door het twee keer maaien van de bermen en het maaisel af te voeren worden de 
bermen verschraald en gaan er weer, zeldzame bloemen groeien waar voorheen 
vaak brandnetels voor overlast zorgden. 
 
Oordeel van de jury 
Volgens de jury dankt Agrarisch natuurbeheer haar succes aan de onderlinge 
samenwerking waardoor de mooie bermen in het voorjaar en de zomer een lust voor 
het oog zijn en bijdragen aan een positieve promotie van de gemeente 
Weststellingwerf. De jury waardeert bij dit initiatief van agrarisch natuurbeheer, het 
samengaan van de maatschappelijke verantwoordelijkheid, ecologisch natuurbeheer 
en de voedselproductie. De bermen worden bloemrijker en kleurrijker. Dit is erg 
belangrijk voor het in stand houden van de biodiversiteit. 
 
 



Het Groene Lintje 2012 
TTD Weststellingwerf verdient het Groene Lintje 2012 omdat zij bewustwording en 
concrete activiteiten op gang brengt over een nieuwe andere kijk op de maatschappij 
nu en in de toekomst. Zij is een inspiratiebron voor anderen en alle burgers van 
Weststellingwerf kunnen, als zij willen, participeren. 
 
 
 
 
 
 
Wolvega 5 juni 2012 


