
  

                                                                                                              
   

 
 

 

 

 

 

 

 

Reglement Gouden Laars Verkiezing 
 

7 april – 8 mei 2022 
 

Vergroen jouw stukje delta en win een Gouden Laars!  

Van Slot Loevestein via de Biesbosch tot voorbij de sluizen van het Haringvliet: het NLDeltagebied 
is groot, mooi én nat. Het water stroomt onze laarzen nog niet in en de natuur is bijzonder en 
soortenrijk. En die natuur, die begint al als je je voordeur uitstapt. Kom jij ook in actie voor 
biodiversiteit en droge voeten? Meld je dan aan voor de Gouden Laars Verkiezing! De zes Gouden 
Laarzen worden op Laarzendag, 14 mei 2022, uitgereikt aan initiatieven uit het NLDeltagebied. Ga 
je aan de slag in je buurt, op het schoolplein of met je bedrijf, en wil je kans maken op € 1000? Wip 
die tegels, adopteer een bij, neem een regenton of leg een buitenlokaal aan. En meld je initiatief 
aan via www.600jaarelisabethsvloed.nl/goudenlaars  

 
Organisatie 
De Gouden Laars verkiezing is een onderdeel van de Laarzendag.  Dit is een initiatief van NLDelta en 
wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie. De Laarzendag vindt plaats in het kader van 600 jaar 
Elisabethsvloed en maakt deel uit van het NLDelta educatie-uitvoeringsprogramma. Het evenement 
wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. De communicatie 
wordt gecoördineerd door Dordrecht Marketing.  
 
Wie kan deelnemen 
Het gebied van NLDelta strekt zich uit vanaf de kust voor de Haringvlietsluizen tot aan de Merwede 
bij Slot Loevestein en van Kinderdijk tot de Zuidwaterlinie. Deelname aan de Gouden Laars Verkiezing 
staat open voor inwoners, organisaties en bedrijven van de gemeenten in NLDelta. Dit zijn de 
gemeenten in NLDelta: 
Alblasserdam, Albrandswaard, Altena, Barendrecht, Bergen op Zoom, Brielle, Dordrecht, Drimmelen, 
Geertruidenberg, Goeree Overflakkee, Gorinchem, Hellevoetsluis, Hendrik Ido Ambacht, Hoeksche 
Waard, Moerdijk, Molenlande, Nissewaard, Oosterhout, Ridderkerk, Sliedrecht, Steenbergen, 
Waalwijk, West-Betuwe, Westvoorne, Zaltbommel, Zwijndrecht. 
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Inzendtermijn 
Inzendingen vinden plaats via het formulier op de website: www.600jaarelisabethsvloed.nl/gouden-
laars. De inzendtermijn sluit op maandag 9 mei om 08.00 uur.  
De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op het Biesbosch MuseumEiland op 14 
mei 2022 (tijdens de Laarzendag). 
 
Jury 
Er wordt een deskundige vakjury samengesteld van mensen uit verschillende expertisegebieden die 
een relatie hebben met het thema. De samenstelling van de jury zal ruim voor 8 mei op de website 
www.600jaarelisabetrhsvloed.nl/gouden-laars bekend worden gemaakt.  
De jury beoordeelt de inzendingen op de hierna genoemde criteria. De winnaars worden bekend 
gemaakt tijdens de Laarzendag op 14 mei 2022.   
  
Tijdens de prijsuitreiking worden de winnaars bevraagd op hun plan en licht de jury toe hoe zij tot 
haar keuze voor de winnende inzendingen is gekomen.  
 
Criteria 
De volgende criteria tellen mee in de beoordeling van de plannen: 
* Het plan is ingediend door een inwoner, organisatie of ondernemer in een NLDeltagemeente.  
• Het plan levert een bijdrage levert aan de verbetering van de biodiversiteit en/of het tegengaan 
van klimaatverandering/wateroverlast/hittestress; 
* Het plan brengt mensen in beweging. Niet alleen jijzelf, maar ook je buren, je school of je gasten 
(als je ondernemer bent) – hoe meer hoe beter. 
* Het plan kan binnen 1 jaar worden uitgevoerd. Aan het einde van het jaar kun je het resultaat laten 
zien.  
• Er zit een (globale) begroting bij het plan. Je laat zien waarvoor je het prijzengeld gaat inzetten en 
wat je gaat doen om indien nodig extra financiering te vinden. 
• Het plan wordt gerealiseerd in een NLDeltagemeente.  
* Het plan is ingediend op www.600jaarelisabethsvloed .nl/gouden-laars vóór maandag 9 mei 08.00 
uur. 
 
Er vindt een voorselectie plaats op grond van de bovengenoemde criteria. 
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Beoordeling 
De jury beoordeelt de inzendingen die aan de bovengenoemde criteria voldoen op de volgende 
aspecten: 
* Originaliteit: Is het plan vernieuwend? 
* Samenwerking: Werken meerdere personen/organisaties samen? 
* Water: Zit er water in het plan, zo kenmerkend voor NLDelta? 
* Natuur: Heeft het plan een positieve impact op de NLDelta-natuur? 
* Tijd: Heeft de impact van het plan een tijdsduur van minder dan een jaar of gaat het over meerdere 
jaren? 
Bij de keuze van de 6 winnaars kijkt de jury ook naar spreiding over het gebied: Komen de 6 winnaars 
uit verschillende gemeenten/provincies?  
Daarnaast kijkt de jury bij haar keuze voor de 6 winnaars of de verschillende doelgroepen zijn 
vertegenwoordigd: Zitten er particulieren/organisaties/scholen/bedrijven bij de winnaars?  
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
Ondersteuning 
Om de deelnemers te inspireren en te helpen in de ontwikkeling van hun plan is er vanaf 7 april een 
digitale toolkit beschikbaar op www.600jaarelisabethsvloed.nl/gouden-laars.  De toolkit bestaat uit:  
* Inspirerende voorbeelden 
* Praktische tips 
* Subsidiemogelijkheden 
 
Prijs en vervolg 
De winnaars krijgen € 1.000 om te besteden aan de realisatie van hun plan.  
Het bedrag kan worden ingezet voor uitwerking/realisatie van de winnende inzending, voor 
bijvoorbeeld inzet van arbeidsuren, materiaal en apparatuur. Het idee moet in elk geval gedeeltelijk 
met dit bedrag kunnen worden uitgevoerd.  
 
Privacy en intellectueel eigendom 
Door deel te nemen aan de Gouden Laars Verkiezing geven de inzenders toestemming het 
ingezonden plan zonder voorafgaand overleg en zonder vergoeding in alle mediavormen en via alle 
communicatiemiddelen te publiceren. 
De namen van de winnaars worden net als de plannen breed bekendgemaakt, o.a. door plaatsing op 
de website www.600jaarelisabethsvloed.nl/gouden-laars.  
Ter inspiratie voor anderen zal gedurende het jaar op enkele momenten de voortgang van de 
plannen worden gedeeld op de website en via andere kanalen. Als een plan gerealiseerd is wordt 
hieraan specifiek aandacht besteed op de website, met een persbericht en via sociale media.  
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