Challenge Nature Keepers – Next Generations
Tijdens de Natuurtop is de Challenge Nature Keepers onderdeel van de indoor Experience.
Studenten van “groene” opleidingen (MBO/HBO) zijn uitgedaagd initiatieven/ideeën in te zenden
die tegelijk de natuur beschermen en de verbinding met de maatschappij en of economie versterken.
De deelnemers van de Natuurtop kiezen wie de Naturekeeper Next Generations is geworden.
Opleiding : Van Hall Larenstein
Studenten : Emma Dijkgraaf en Jeroen Breidenbach
Idee/initiatief
Voedselbos
Een alternatief voor de intensieve manier van voedsel produceren is een voedselbos.
Het onderzoek ging over de biodiversiteit van loopkevers, broedvogels en macronachtvlinders in het oudste
voedselbos van Nederland (Ketelbroek, in 2009 gestart), in directe vergelijking met deze biodiversiteit in het
nabij gelegen natuurlijke bosgebied ‘De Bruuk’.
Het onderzoek laat zien dat de biodiversiteit in het voedselbos goed aansluit bij de biodiversiteit in het
bosgebied. Daarmee lijkt voedselbos de Nederlandse biodiversiteit te kunnen ondersteunen: een goede
natuur-inclusieve landbouw.
_____________________________________________________________________________________
Opleiding : Aeres
Student
: Emile Hut
Idee/initiatief:
“Iedereen verdient een groene toekomst”.
Een duurzame oplossing voor paardenmest
_____________________________________________________________________________________
Opleiding : Van Hall Larenstein
Studenten : Maureen Beuting, Lea Gross Bolting, Femke van der Merwe, Natasha Dharma, Caroline Kock
Idee/initiatief:
Just Cookies
Deze koekjes mix maakt de wereld een beetje beter omdat wij hergebruik maken van een afvalstroom van
de productie van meel: Wheat Bran. Een goed voorbeeld hiervan is een bruine banaan of taaie popcorn. Zo
kunnen de consumenten thuis ook hun eigen afvalstromen verkleinen. Daarnaast is de verpakking van ons
product ook recyclebaar. Hij wordt eerst gebruikt voor de mix, maar kan later ook gebruikt worden als
opbergzak voor de koekjes. Het zijn dus niet zomaar koekjes.
_________________________________________________________________________________________
Opleiding : HAS Hogeschool
Studenten : Quirijn Wanrooij, .Tessa van Helvoirt, Loek Schreurs
Idee/initiatief
Empelse waard
Living Lab Empelse Waard. Natuurmonumenten-HAS. Kennisplatform en fieldlab.
Innovatie op thema natuur-stad-burger
_________________________________________________________________________________________

Opleiding : Hogeschool InHolland
Studenten : Piet van Loon, Niels van den Dool, Glenn Keijzer, Erik Gal
Idee/initiatief:
De voetbalschuif
Onderzoek naar de manier waarop de verplaatsing en samenvoeging van drie Egmondse
voetbalverenigingen vertaald worden naar een duurzame visie op landschappelijke inpassing,
natuurontwikkeling en duurzame herbestemming.
______________________________________________________________________________________
Opleiding : Van Hall Larenstein
Student
: Michiel van den Berg
Idee/initiatief
&Cricket
Er zijn 2 miljard mensen die insecten in hun dieet hebben. Toch worden insecten hier nauwelijks gegeten.
Waarom is dat? Ik wil het eten van insecten groot maken in Nederland. Mijn drive is een sterke behoefte om
bij te dragen aan een betere wereld. Mijn passie komt voort uit mijn affiniteit met voedsel en de rol die dit
vervult. Ik ben creatief en kan verrassende ideeën concreet maken. Er zijn al heel wat producten in
ontwikkeling.
_________________________________________________________________________________________
Opleiding
: Van Hall Larenstein
Studenten
: Henrieke Bröring,
Hidde Elsing, Jildou Grasser
Idee/initiatief
Beecause
In recent years, a dramatic decline in honeybee population has been seen across the North-West Europe
and North America. This is partly due to the high use of pesticides in the natural environment of bees.
In order to support the dying bee population, BeeCause provides their customers with the BeeBucket,
a plant pot with organically produced flowers and kitchen herbs that will not only enhance the
home of the customer but also provide the honeybees with nutrients.
This will help to improve the environment of bees in the urban areas and thus will give honeybees
a source of food that is not harmful to them.
___________________________________________________________________________________________
Opleiding : Groenhorst
Studenten : Frank Haven, Arthur Timmermans
Idee/initiatief
Vlinderplan in de stad
Wij hebben de gemeente Zeewolde benaderd met hun plan om de woonwijken aantrekkelijker te maken
voor vlinders. Het plan is om de vlinders via de velden aan de Eikenlaan en de Atalanta de woonwijk in te
lokken. In geschikte groene ruimtes van de wijk worden stepping stones gecreëerd door vlindervriendelijke
planten aan te planten en in te zaaien. Om de vlinders echt de woonwijken in te lokken wordt de bewoners
van de wijk gevraagd een bakje zaad van kruidachtige plantenmengsels te zaaien in hun tuinen. De
Gemeente Zeewolde denkt hierin mee en wil een bijdrage leveren aan de uitvoering van het plan (bijv. het
inzaaien van enkele bermen en het beschikbaar stellen van zaad en heesters voor bewoners).
________________________________________________________________________________________

