
Deze prijsvraag maakt deel uit van het project Groene Knopen, Rode Draden 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds en wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Nationale Postcode Loterij en de Rijksregeling Groen Doen.
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Heeft uw wijk of dorp het mooiste, origineelste of 
verrassendste idee voor een buurtboomgaard? 
Win de bomen en pluk de vruchten!

Kijk snel hoe u als buurt mee kunt doen en waaraan 
uw plan moet voldoen om in de prijzen te vallen!

Inspiratie

Op zoek naar inspiratie voor jullie plan? Breng dan 
bijvoorbeeld eens een bezoek aan de boomgaard 
van Harsta Hoeve bij Hegebeintum of het Hemmema-
park bij Berlikum. 

Kijk ook op:
www.landschapsbeheerfriesland.nl 
onder ‘Prijsvraag plant-win-pluk’.

Waar kijkt de jury naar?

De inzendingen worden beoordeeld door een 
deskundige jury. Zij selecteert de plannen in eerste 
instantie op haalbaarheid. Kan uw boomgaard 
daadwerkelijk worden gerealiseerd, dan gaat hij 
door naar de tweede ronde. Hierin kijkt de jury naar 
drie punten:

•	 Betekenis
 Wat betekent de boomgaard voor uw buurt? 
 Wat voegt hij toe en waarom is dat voor uw buurt 
 belangrijk?
•	 Aantrekkelijkheid
 Waarom spreekt uw plan aan en willen mensen 
 in de buurt meedoen? Hoe zorgt u ervoor dat 
 verschillende groepen in de buurt de vruchten 
 kunnen plukken van de boomgaard?
•	 Originaliteit
	 Wat maakt uw plan zo bijzonder dat het een 
 prijs verdient? Steunt u een goed doel met de 
 opbrengst of zorgt u voor extra levendigheid in 
 de tuin van het verzorgingshuis in de buurt? 
 Organiseert u jaarlijks een oogstfeest dat de 
 buurt positief in het nieuws brengt of gaat u 
 oude rassen in ere herstellen? Dit zijn slechts 
 enkele voorbeelden. Wanneer u samen met 
 buurtgenoten plannen gaat maken, zult u 
 merken dat het aantal creatieve ideeën 
 onuitputtelijk is.

Plant, Win & Pluk

Uw buurtboomgaard 
is goud waard

Winst voor ons landschap



De jury hanteert een ruime definitie van het begrip 
boomgaard. Belangrijk is dat uw buurt er letterlijk en 
figuurlijk de vruchten van plukt. Maar of het nu om 
vijf bomen gaat of dertig, om tien bomen op één 
veld of één boom in tien tuinen, om een historisch 
verantwoorde appelboomgaard of een moderne 
oranjerie, om een heel nieuw project of een uitbreiding 
van een bestaande boomgaard; die keuze is aan u.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en de 
prijzen op de website www.landschapsbeheerfriesland.nl 
onder ‘Prijsvraag plant-win-pluk’.

Heerlijke omgeving

Een boomgaard roept bij veel mensen herinneringen 
op. Aan de pleats van pake en beppe of de boomgaard  
bij de state in het dorp. Aan het hôfkesjongen (stiekem 
fruit stelen uit een boomgaard) of de geur van kersen-
jam of appelmoes. Fruit in de buurt is heerlijk en met 
zijn prachtige groene bladerdak is een boomgaard een 
geweldige natuurlijke ontmoetingsplek. 

Een boomgaard in de buurt is vaak ook verrassend. 
Het is een paradijs voor tal van dieren en een bijzondere 
leer- en ontdekkingsplek voor jong en oud. Met de uit-
bundige bloesem in het voorjaar, de oogst in de herfst 
en het samen snoeien in de winter, laten fruitbomen u 
en uw buurtgenoten de seizoenen met alle zintuigen 
beleven.

Wat moet u doen om te winnen?

Om in aanmerking te komen voor één van de prijzen -
bomen en plantbenodigdheden ter waarde van 2000, 
1000 of 500 euro! - vragen wij een uitgewerkt plan 
voor een boomgaard in uw wijk of dorp. Onderbouw 
uw ideeën goed en wees creatief, want daar is de jury
naar op zoek.

Naast een ontwerptekening van de boomgaard zelf 
en een korte toelichting op deze plattegrond, moet 
het plan een aantal punten behandelen:

•	 Locatie
 Waar wilt u de boomgaard realiseren? Waarom 
 juist op deze locatie en is er toestemming van de 
 eigenaar/eigenaren van de grond?
•	 Functies
 Welke functies heeft de boomgaard? 
 Landschappelijk, sociaal, ecologisch? 
•	 Duurzaamheid
 Hoe is het onderhoud van de boomgaard georga-
 niseerd? En wat gebeurt er met de opbrengst?
•	 Tijd	en	geld
	 De winnende boomgaard krijgt van ons de fruit-
 bomen als prijs, maar er is meer nodig. Hoe wilt u 
 de boomgaard realiseren? Hoeveel tijd is hiervoor 
 nodig? Is er een begroting en wie draagt bij aan de 
 financiële dekking?
•	 Wie
 Wie zijn er allemaal betrokken bij uw plan? 
 Denkt u na de realisatie andere buurtbewoners of 
 -organisaties bij de boomgaard te betrekken?


