
Het Groenste idee van Haarlemmermeer 
 
Op 11 november heeft de jury van het Groenste Idee 2013, w.o. Fabian Nagtzaam – regiodirecteur 
MKB Noord-Holland, de 5 deelnemers genomineerd die door mochten voor crowdfunding en in 
aanmerking komen voor de aanvullende subsidie/lening die nodig is om hun plan te realiseren. 
Nog even in het kort om welke genomineerden het gaat: 
  
Groenste Straat van Haarlemmermeer: 
Michel Braam. Het realiseren van zonnepanelen op de daken van Frederiksveld om de status van 
'groenste straat' van Nieuw-Vennep te krijgen. Deze genomineerde heeft de door firma Creco 
gedoneerde electrische scooter gewonnen als één van de eerste inzendingen. 
  
Biologische tuin voor en door buurtbewoners 
Miriam Geurts. Een biologische groente- en fruittuin opzetten op braakliggend terrein ergens in in 
Nieuw- Vennep voor en door buurtbewoners, die meehelpen aan onderhoud en oogsten. 
  
Kippen houden is een eitje 
Olivier Wegloop, Maurits Groen en Ruud Zanders. Ook met een kleine tuin in de stad is kippen 
houden een eitje. Vanuit Kipster begeleiden we je online stap voor stap, zodat je het meeste uit je 
kippen haalt. Reken op 5 eieren de kip per week.  
  
Stint: elektrische bolderwagen voor het dorp Zwaanshoek 
Donja Maerten. Omdat openbaar vervoer in Zwaanshoek niet optimaal is en de school, BSO en 
misschien wel alle kinderen van Zwaanshoek soms het dorp uit te willen, is het idee een elektrische 
bolderwagen (stint genaamd) voor 10 kinderen en een begeleider.  
  
Zonnestalling voor elektrisch vervoer voor kinderdagopvang de Boshoeve 
Joost Valk. De Boshoeve maakt volledig gebruik van zonne-energie voor verlichting, verwarming en 
apparaten. Nu is zonnestalling bedacht waar de elektrische fietsjes en stints direct door zonlicht 
kunnen worden opgeladen. Deze zonnestalling kan als demonstratie locatie gaan fungeren. 
  
  
De afgelopen periode hebben de deelnemers en niet stil gezeten. Zo hebben ze een workshop gehad 
onder leiding van bureau OnePlanetCrowd die gespecialiseerd is in het populaire crowdfunding. Alle 
deelnemers zijn daarna actief aan de slag gegaan en dit heeft erin geresulteerd dat op 17 december 
alle ideeën live zijn gegaan op de crowdfunding pagina. Zie www.groensteidee.nl of hieronder de link 
naar alle vijf ideeën met korte, leuke filmpjes: 
  
http://www.oneplanetcrowd.nl/project/destint  
http://www.oneplanetcrowd.nl/project/groenstestraat  
http://www.oneplanetcrowd.nl/project/degroen-s-tetuin 
http://www.oneplanetcrowd.nl/project/zonnekracht-laadstation 
http://www.oneplanetcrowd.nl/project/kipster 
  
Tot ongeveer medio februari /eind februari 2014 kan iedereen in de vijf ideeën investeren! 
  
Eind februari zal bekend worden hoeveel is opgehaald met de crowdfunding en hoeveel aanvullend 
nog nodig is aan investering door de gemeente.  
 
Tijdens de seminar Duurzaamheid loont! op 3 maart 2014 zal de uitslag bekend worden gemaakt.  
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