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Palital (winnaar)
Henry van den Bighelaar
Bijdragen aan een cleane veeteelt.
Iedere vleesetende consument wil graag een schoon, betrouwbaar en veilig stukje vlees op
zijn bord. Palital is hard op weg om de wereld te veroveren met een additief voor veevoeder
genaamd butyraat, dat volledig antibioticum vrij is. De jury is enthousiast over de bijdrage
van Palital aan de gezondheid van mens en dier. Middels dit alternatief voor antibioticum
dragen ze bij aan de bestrijding van de risico’s voor de volksgezondheid
Uniek aan Palital is, dat zij het volledige proces zelf beheersen op hun indrukwekkend bedrijf
in Velddriel. Op deze locatie ontwikkelen ze naast butyraat ook ureum.
Niet alleen hebben ze de ambitie, maar ook met hun doordachte bedrijfsstrategie, zijn ze
hard op weg om wereldkampioen Butyraat te worden.
Kwekerij van Wijgerden
Peter van Wijgerden
Een product om óp te eten
Als je van de internationale kwekersassociatie een internationale vakprijs krijgt, dan doe je
iets goed. En Peter doet dat op meerdere fronten. Met innovatieve concepten voor eetbare
bloemen en primula’s zet hij prachtige producten op de markt. Maar hij neemt daarbij zijn
sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus, door samen te werken met
mensen met een arbeidshandicap. De jury vindt dat hij daarmee op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen, een voorloper is in zijn segment. Peter streeft
ernaar om de aarde op een goede manier door te geven aan de komende generaties.
De Groot Techniek
Kees de Groot
Bouwers van de auto’s die we liever niet nodig hebben.
Omdat bergingsvoertuigen het slotstuk zijn in de misère die een ongeluk met zich
meebrengt, moet de bouwer ervan begrijpen wat bergers dagelijks ervaren. Kees de Groot
begrijpt dat. Met op maat gemaakte bergingsvoertuigen die inzetbaar zijn in heel
West-Europa, heeft hij zich ontwikkeld tot marktleider in zijn segment. Overal wordt aan
gedacht, zelfs aan verwarmde gereedschapskisten voor takelwagens in Scandinavië.
Deze ondernemer laat zich niet gekmaken door zijn eigen succes: kwaliteit zal bij hem altijd
voorrang krijgen op succes. De jury waardeert een dergelijke opstelling ten zeerste en hoopt
dat hij dit ten alle tijde uit zal blijven dragen.

	
  

