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Ineens een dik pak sneeuw, glibberige wegen, kilometerslange
files en een minimaal openbaar vervoer. Op het laatste moment
de prijsuitreiking van de Battle of Concepts afblazen kon niet
meer, want ik wist zeker dat er al mensen onderweg waren.
Afblazen bleek trouwens helemaal niet nodig: studenten, young
professionals, juryleden en co-referenten waren naar Bunnik
gekomen voor de prijsuitreiking van de Battle of Concepts over
nieuwe bossen. Fantastisch!
Een paar maanden geleden had ik deze internetwedstrijd
uitgeschreven. De nieuwe ideeën wilde ik verzamelen als
bouwstenen voor ons concept Naar een nieuw Natuurverhaal’.
Precies op de afgesproken dag plofte de map met inzendingen in
mijn postbak. Vijftig stuks! Uit alle hoeken en gaten van
onderwijsland; gek genoeg maar een paar uit de mij zo bekende
‘groene hoek’ – Wageningen en Velp.
Het was voor de jury een hele kluif om de inzendigen, die
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hartstikke creatief waren, te beoordelen en te 'ranken'. Een hele
ochtend hebben we gesproken over de mate van innovativiteit, de
haalbaarheid en brede toepasbaarheid van de voorstellen. Het
was geweldig te ervaren hoe op basis van de verschillende
aanvliegroutes en bijbehorende scorestickers een heel duidelijke
top-20 ontstond, waarbinnen we vervolgens eensgezind een
top-10 en een top-3 konden bepalen.
Op die witte middag in Bunnik presenteerden de drie
hoofdprijswinnaars hun concept. Met een idee om een
verzekeringssysteem op te zetten waarmee mensen kunnen
sparen voor een uitstrooiplek voor hun toekomstige crematie-as
veroverde Erik Kruier de derde plaats. Een idee dat volgens de
jury een grote maatschappelijke behoefte weet te koppelen aan
nieuwe functies voor het bos. Joke Bijl van Staatsbosbeheer
vertelde hoe deze natuurbeschermingsorganisatie op dit
moment omgaat met verzoeken tot het uitstrooien van as.

De augmented reality toepassingen, voor de jongeren in de zaal
de gewoonste zaak van de wereld, bleken voor de minderjongeren een totaal onbekende, maar zeer aantrekkelijke vorm
om allerlei doelen beter of makkelijker in te kunnen vullen. Ook ik
zie al een tijdje volop kansen voor deze vorm van ontwerp en
communicatie en ik vond het dus fantastisch te zien dat diverse
agenda’s werden getrokken voor vervolgafspraken.
Sander Kruitwagen won de tweede prijs met het idee om de
aanleg van nieuwe bossen te combineren met de productie van
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duurzame energie door de plaatsing van windmolens.

Jacob van Olst van de Stichting Klimaatlandschap Nederland,
met wie ik recentelijk intensief samenwerkte bij de vervaardiging
van een windmolen-promotiefilm (binnenkort op deze site),
schetste de uitstekende financiële perspectieven van dit idee en
de dagelijkse praktijk van de combinatie van natuurrealisatie en
de productie van duurzame energie.
De eerste prijs van deze battle ging naar Marie-Anne van Stam.
Met haar voorstel om ‘Albert Heijn bossen’ te realiseren, wist ze
volgens de jury een geheel nieuwe manier te vinden om een tot
op heden onbekende actor (supermarktketens die duurzaam
willen ondernemen) en tot op heden verborgen potentiële
financiers (supermarktklanten die via ‘bossenmiles’ kunnen
sparen voor nieuwe bossen en leuke activiteiten) te koppelen aan
de bosuitbreidingsdoelstelling.

Martijn Versteegh, manager duurzaamheid bij Albert Heijn, MarieAnne en ik gaan begin volgend jaar met diverse Albert Heijn
managers in gesprek om te zien of ‘natuur’ een onderwerp kan
worden waar Albert Heijn zich mee wil profileren. Ik ben
benieuwd of het gaat lukken deze of andere nieuwe
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initiatiefnemers zo ver te krijgen dat ze zich gaan inzetten voor
natuur in Nederland. Dat is precies één van de dingen die we met
het concept ‘naar een nieuw natuurverhaal’ beogen.
De 50 ideeën zijn zo inspirerend, dat ik communicatiebureau De
Lynx heb gevraagd er een boekje van te maken. De drukproef
heb ik al gezien, het wordt leuk! Op 20 januari 2010 zal de
minister van LNV het eerste exemplaar van dat boekje
overhandigen aan het Bosschap. Genoeg te regelen dus de
komende tijd...
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