
Brabantse Milieufederatie

Casimir Milieuprijs 2021

De Brabantse Milieufederatie reikt sinds 1987 periodiek een milieuprijs uit, genoemd naar haar eerste 
voorzitter, mijnheer prof. dr. H.B.G. Casimir uit Heeze. 

Het Algemeen Bestuur kent de Casimir Milieuprijs toe aan een of meer personen of een groep van 
personen die zich in bijzondere mate inzetten of hebben ingezet voor (de bescherming van) natuur 
en milieu in de ruime zin van het woord in de provincie Noord-Brabant. De prijs is tweeërlei van aard: 
deels aanmoedigend, deels bekronend. 

Het Algemeen Bestuur kent de prijs dit jaar toe aan:

de heer JOHAN KOEKKOEK te Almkerk

De heer Koekkoek zet zich sinds de jaren 1970 actief in voor natuur en duurzaamheid op het eiland 
Altena, zijn geboortegrond. Het Algemeen Bestuur heeft hierbij het volgende overwogen: 

1. Uit de inzet van JOHAN KOEKKOEK blijkt dat zijn liefde en aandacht voor de aarde groot is.  
In de breedste zin heeft hij zich bijna 50 jaar beziggehouden met natuur, milieu, duurzaamheid 
en circulaire economie. Altijd vooroplopend, enthousiasmerend en samenwerking zoekend voor 
een rechtvaardige en duurzame samenleving. 

2. Dat de aarde van belang is, blijkt uit de vele projecten op het gebied van natuur, energie, 
kringloop, biodiversiteit en de pioniersrol die JOHAN KOEKKOEK daarin veelal heeft vervuld. 
Van kringloopcentrum tot energiecoöperatie, van de aanleg van een bomentuin bij het 
Altena College, bedoeld voor praktische biologielessen, tot onderzoeken en uitproberen van 
vernieuwende vormen van landbouw. En alles wat hij aanpakte, probeerde hij ook eerst zelf uit. 
Van zonnepaneel tot warmtepomp tot meer biodiversiteit via ecologische verbindingszones. 

3. JOHAN KOEKKOEK is daarbij een echte doener. Al in de jaren 1980 streed hij tegen het 
gebruik van landbouwgif glyfosaat op het schoolplein, hij heeft een bos langs de A27 gered 
van de komst van een hotel, hij heeft de komst van een mestverwerker via de Raad van State 
succesvol tegengehouden.  

4. In alle activiteiten stelt JOHAN KOEKKOEK de mens centraal. Of het nu was als docent 
biologie of tijdens een excursie in het Land van Heusden en Altena, met zijn onderwijskundige 
achtergrond en warm hart voor natuureducatie weet hij kinderen, volwassenen en bestuurders te 
enthousiasmeren om met elkaar een mooie en duurzame wereld te realiseren.  

5. Met de onderscheiding van JOHAN KOEKKOEK wil het Algemeen Bestuur van de Brabantse 
Milieufederatie haar waardering uitspreken voor de jarenlange inzet voor natuur, milieu en 
duurzaamheid in de provincie Noord-Brabant.  

De Casimir Milieuprijs is een symbolische erkenning voor Brabanders die een positieve bijdrage aan 
het milieu leveren of hebben geleverd. De Brabantse Milieufederatie reikt de prijs uit in de vorm van 
een houten bank die wordt geplaatst in de openbare ruimte in Noord-Brabant. 
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