DOE MEE EN WIN!
‘AMSTELLAND NATUURLIJK CULINAIR’
Vogelbescherming zoekt het mooiste streekproduct uit Amstelland
Amstelland is een bijzonder gebied met veel bloemrijke weides, waar boeren goed zorgen voor
weidevogels. Dit bloem- en kruidenrijke gras levert naast een mooi landschap, zeer smaakvolle en
kwalitatief hoogstaande melk en vlees op, dat zich uitstekend leent voor de verwerking naar een
culinair hoogstaand streekproduct.
De kruidenrijke weides vormen de perfecte leefomgeving voor diverse weidevogels, zoals onze
nationale vogel de grutto. Elk jaar trekken grutto, tureluur en andere weidevogels van Afrika naar
Nederland om hier te broeden en hun jongen groot te brengen. Een uniek Nederlands
natuurfenomeen. De vaak decennia oude bloem- en kruidenrijke weilanden in Amstelland staan
echter onder druk, door de intensiveringsdruk in de landbouw en de lage melkprijs die de boeren
ontvangen.
Wij dagen je uit om met ingrediënten van deze kruidenrijke weides aan de slag te gaan en een
product te creëren dat goed is voor de tong én de boerennatuur!
Wie kan er meedoen?
Iedereen (ook agrariërs) met een passie voor mooie streekproducten die worden geproduceerd met
respect voor de natuur kan deelnemen aan de prijsvraag. De basis-ingrediënten van het te maken
product moeten hun oorsprong hebben op bedrijven in Amstelland die graslandpercelen beheren.
Een (toekomstige) samenwerking met een of meerdere
agrariërs uit Amstelland die goed weidevogelbeheer
De boeren
(willen gaan) realiseren, ligt daarom voor de hand.
In Amstelland hebben zo’n 50 boeren hun
Wat kan je winnen?
15.000 euro om te besteden aan de verdere ontwikkeling,
productie of marketing van het ingediende productidee.
Tevens biedt Vogelbescherming en haar partners een
begeleidingstraject aan ter ondersteuning van de
realisatie van het streekproduct. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
Begeleiding in positionering middels het Business
Model Canvas en in het netwerk van
Vogelbescherming Nederland
Een pitch training: hoe presenteer ik mijn product?
Assistentie bij productdesign, marketing en PR

bedrijf. Van 12 boeren vind je een profiel
en contactgegevens op
www.vogelbescherming.nl/prijsvraagamstelland
Deze boeren zijn betrokken bij deze
wedstrijd en erg enthousiast over het
idee. Met hen kunnen deelnemers contact
opnemen om van hun melk of vlees
nieuwe streekproducten te ontwikkelen!
Je bent uiteraard vrij om je eigen
contacten op te doen voor de basisingrediënten.
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De jury kijkt naar de volgende criteria:
De kwaliteit en uitwerking van het productidee
De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het product
Indien mogelijk: de smaak en de kwaliteit van het product
Het verhaal dat het product vertelt over weidevogels in Amstelland 1
De bijdrage die het product levert aan de weidevogelstand / de mate waarop het product
voorkomt uit een natuur inclusieve bedrijfsvoering 1
Het toekomstperspectief en marktpotentieel van het product
Voorwaarden
De basis ingrediënten van het product komen van de boeren uit Amstelland die bloem- en
kruidenrijkgrasland voor weidevogels beheren.
Deelname is mogelijk tot en met 27 januari 2017.
Het prijzengeld is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van het product, de fabricage of de
marketing van het product. Het prijzengeld moet besteed worden voor 1 december 2017.
Met de inzending verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de voorwaarden zoals gesteld in
deze toelichting, op het deelnameformulier en de uitspraak van de jury.
De deelnemer(s) gaat akkoord met het feit dat er aandacht aan zijn/haar initiatief en eventueel
achterliggende organisatie zal worden besteed in diverse media.
De voorwaarden betreffende de wedstrijd zijn beschikbaar via de website
www.vogelbescherming.nl/prijsvraagamstelland
Hoe doe je mee?
Ideeën kunnen uiterlijk op 27 januari 2017 worden ingestuurd via deelnameformulier en bevat de
volgende onderdelen (max. 6 pagina’s):
- Gegevens indiener(s)
- Omschrijving van het product
- Een prototype om te proeven is een pré, maar niet verplicht. Indien je de jury een dagvers
product wil laten proeven, vermeld dit duidelijk op het deelnameformulier en laat dit voor
indienen per e-mail weten
- Beschrijving op welke wijze het product zorgt voor (een versterking van) goed
weidevogelbeheer in Amstelland 1
- Beschrijving van de productontwikkeling en vermarkting (inclusief financiële verantwoording
hoe het prijzengeld zal worden besteed)
- Beschrijving van marktpotentieel van product
Ingezonden formulieren en producten worden vertrouwelijk behandeld, maar niet geretourneerd.
Procedure
Voor 14 november 2016 ontvangen we graag per e-mail een eerste korte beschrijving van het
project idee op maximaal 1 pagina. Elk projectidee ingeleverd voor 14 november ontvangt feedback.
Deze feedback is bedoeld als hulp bij de verder ontwikkeling van het idee. Het is niet verplicht om
voor 14 november een eerste idee in te dienen.
Na sluitingsdatum worden alle inzendingen beoordeeld door een deskundige jury. De winnaar wordt
gekozen door de jury. De jury bestaat uit Micha Lubbers (Provincie Noord-Holland), Fred Wouters
(Directeur Vogelbescherming Nederland), Willem Treep (Willem&Drees), Nadia Zerouali (culinair
schrijfster en presentatrice). Het laatste jurylid wordt binnenkort bekend gemaakt.
Tegen besluiten van de jury is geen beroep mogelijk. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
In alle gevallen waarin dit document niet voorziet beslist de jury.
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Voor meer achtergrond over weidevogelbeheer zie bijlage Weidevogels in Amstelland
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Voor vragen over deze prijsvraag kun je alleen per email contact opnemen met
Floor Koornneef of Carleen Weebers, Vogelbescherming Nederland
Contactgegevens:
PrijsvraagAmstelland@Vogelbescherming.nl

Deze prijsvraag is een initiatief en wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland in
samenwerking met de volgende partners:
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Weidevogels in Amstelland
Pinksterbloemen, koekoeksbloemen, boterbloemen, zuring, …. Waar zijn ze gebleven in
onze weilanden? Door de intensivering van de landbouw zijn de Nederlandse weilanden
veranderd in monotone groene velden, met weinig bloemen, kruiden, insecten, zoogdieren
en weidevogels. Op het Engelse raaigras wordt veel kunstmest gebruikt en koeien lopen
zelden buiten. Weidevogelkuikens vinden er te weinig insecten om te overleven.
Amstelland is een bijzonder gebied. In tegenstelling tot deze landelijke trend van
weidevogels is bijvoorbeeld de grutto populatie in Amstelland de afgelopen jaren
toegenomen tot boven het niveau van de jaren 70.

Landelijke trend in de weidevogelpopulatie. Bron: CBS

Onderzoek heeft uitgewezen dat 30% van een gebied uit kruidenrijke graslanden moet
bestaan, om te zorgen voor voldoende insecten en dekking voor de gruttokuikens, zodat ze
kunnen opgroeien. Om deze gebieden te realiseren moeten boeren in veel gevallen de
grasgroei vertragen, zodat ook kruiden en bloemen de kans krijgen te groeien en er een
structuurrijke vegetatie ontstaat waar insecten in leven. Dit doen ze door minder mest en
geen kunstmest te gebruiken, het waterpeil in de sloten en greppels in het voorjaar te
verhogen en het gras pas te maaien nadat de jonge vogels kunnen vliegen.
In Amstelland is de sleutel tot het succes het principe
van ‘Lerend Beheren’ en samenwerking. In Amstelland
vindt elk jaar zeer zorgvuldige afstemming plaats op
individueel bedrijfsniveau, opdat elk voorjaar grote(re)
aaneengesloten blokken met een rustperiode,
kruidenrijk gras en een hogere waterstand in het
voorjaar worden gerealiseerd. Bijzondere
samenwerking is er zowel tussen de boeren onderling
verenigd in Agrarische Natuurvereniging De Amstel als
met het Landschap Noord-Holland, die eigenaar zijn
van een aantal weidevogelreservaten in Amstelland.
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Luchtfoto polder de
Ronde Hoep,
Amstelland

Contact
Voor meer informatie over het weidevogelbeheer in Amstelland kun je contact opnemen
met gebiedscoördinator Mark Kuiper van Agrarische Collectief Noord-Holland Zuid
www.collectiefnhz.nl
Meer info
Geerts, R.H.E.M.; Korevaar, H.; Timmerman, A., Kruidenrijk grasland: meerwaarde voor
vee, bedrijf en weidevogels. http://edepot.wur.nl/295728

Tip: vogels kijken in Amstelland
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