
 
 

Criteria beoordeling prijsvraag ‘Onze boomgaard is goud waard’ 
 

Waar kijkt de jury naar 

Locatie  

Een boomgaard wordt geplant op grond die van iemand is. Op wiens grond komt de boomgaard, waarom juist op 
die plek? En heeft de eigenaar toestemming gegeven? 
Liggen hier ook landschappelijke afwegingen aan ten grondslag? En blijkt uit het plan dat de indieners zich hebben 
verdiept in de historie van de locatie en van de aanleg van boomgaarden? Is er een relatie tussen geschiedenis 
van de plek en van boomgaarden in het verleden? 
 

 Motivatie voor gekozen locatie 

 Toestemming v/d eigenaar (duurzaam geregeld)  

Betrokkenheid  

Het initiatief om een boomgaard aan te planten, ligt vaak bij mensen die ‘iets’ met een boomgaard hebben: 
herinneringen aan vroeger bijvoorbeeld of culinaire interesse in de oogst. Fruitbomen doen iets met mensen, zowel 
bewust als onbewust. Bij een goed plan bereiken de initiatiefnemers een sneeuwbaleffect als het gaat om 
betrokkenheid. Op welke wijze worden anderen geïnspireerd om mee te doen? Niet iedereen heeft namelijk 
dezelfde ‘motieven’ als de initiatiefnemer. Ieder zal op de eigen motieven aangesproken moeten worden. Dat 
vraagt dus creativiteit en een brede blik van de initiatiefnemers. Hoe zorgen zij naast actief betrokkenen, ook voor 
een breder draagvlak en enthousiasme voor hun plan. 
 

 Welke verenigingen, organisaties, groepen helpen 
mee? 

 Geniet het plan een breder draagvlak dan de direct-
betrokkenen? Zijn er voor ‘slechts’ geïnteresseerden 
mogelijkheden om bijv. de boomgaard te bezoeken? 

 Wie zijn er op welke wijze betrokken? 

 Wat zijn de aantallen per doelgroep? 

Functie  

Bij het maken van plannen is het belangrijk om na te denken over de diverse functies van een boomgaard en de 
inrichting hierop aan te passen. 
Een boomgaard is veelzijdig. In ieder jaargetijde hebben de bomen wel iets te bieden. In het voorjaar bloeien zij 
prachtig en zijn imkers met hun bijenvolken blij met de bloesem. In de zomer is het heerlijk vertoeven onder het 
prachtige bladerdek. Voor mensen, maar ook voor veel dieren, zoals insecten en vogels. Vanaf het vroege voorjaar 
biedt een boomgaard geschikte fourageer- en nestplekjes, wel of niet geholpen door mensen. 
In de nazomer en vroege herfst is het tijd om de vruchten te plukken en deze een zinvolle bestemming te geven. 
Dit is een feest op zich en het ligt voor de hand om daar passende activiteiten aan te koppelen. Als in de winter de 
bomen in de rust komen, moeten ze worden gesnoeid. Dit is teamwork bij uitstek, want een snoeier in een boom 
kan nooit de gehele boomkroon overzien, terwijl dat nu juist zo belangrijk is voor de vorm van de boom. Snoeien 
alleen is ook niet gezellig, maar samen met andere vruchtboomliefhebbers is het een fantastische klus. 

 Welke functies krijgt de boomgaard?  

 Zien de indieners ook een landschappelijke functie?  
Zo ja, hoe zorgen zij voor realisatie? 

 Idem voor een ecologische functie? 
Zo ja, hoe zorgen zij voor realisatie? 

 Idem voor pomologische/cultuurhistorische functie? 
Zo ja, hoe zorgen zij voor realisatie? 

 Idem voor sociale functie? Hoe wordt die 
gerealiseerd?  

 

Duurzaamheid  

Een boomgaard vergt onderhoud. De bomen moeten met kennis en inzicht gesnoeid worden, zodat ze tot in lengte 
van jaren kwalitatief goed fruit voortbrengen. Wie gaan de bomen verzorgen en hoe vindt de overdracht van kennis 
plaats in de toekomst? Vruchtbomen worden tussen de 50 en 100 jaar oud, dus er zal zeker nagedacht moeten 
worden over opvolging. 

 Wie heeft de kennis?  

 Hoe worden zaken organisatorisch geborgd? 

 Wie krijgt de oogst en/of verwerkt het? 

 Levert het financieel nog iets op? En wat gebeurt er 
met deze verdiensten? 

Geld  
Het is de bedoeling dat het prijzengeld besteed wordt aan het realiseren van het plan. Aan welk onderdeel van het 
plan willen jullie de prijs besteden en is het binnen afzienbare tijd (voor voorjaar 2017) te realiseren. Is er nog meer 
geld nodig voor het uitvoeren van het plan? En hoe willen jullie dit bedrag verwerven? 

 Zijn de plannen realistisch in tijd en in geld? 

 Is er nagedacht over de planning? 

 Is er nagedacht over de begroting? 

 Is er nagedacht over financiële dekking? 
 

 


