
Heerlijke omgeving
Een boomgaard roept bij veel mensen herinneringen op.  Aan 
de boerderij van opa en oma of de boomgaard  bij het land-
huis net buiten het dorp. Aan stiekem fruit stelen of de geur 
van kersenjam en appelmoes. Fruit in de buurt is heerlijk en  
een boomgaard is een geweldige natuurlijke ontmoetingsplek.  

Daarbij is een boomgaard ook een paradijs voor tal van  
dieren en een bijzondere leer- en ontdekkingsplek voor kinde-
ren. Met de uitbundige bloesem in het voorjaar, de oogst in 
de herfst en het samen snoeien in de winter, beleef je in een 
boomgaard de seizoenen met al je zintuigen.

Doe mee met de prijsvraag

ONZE BOOMGAARD IS GOUD WAARD!

Wie heeft het mooiste, origineelste of verrassendste idee voor een buurtboomgaard? Heeft jullie buurt een briljant plan? Doe dan mee met de prijsvraag 
‘Onze boomgaard is goud waard!’ en win 500 euro om direct aan de slag te gaan! Het mag om een nieuwe buurtboomgaard gaan of uitbreiding van een 

bestaande. Alles mag, zolang het plan maar goed is voor mens én natuur.

Met deze prijsvraag wordt het project ‘Groene knopen, Rode draden’ 
afgesloten. Dit project is mogelijk gemaakt door het Helena Vrucht Fonds.

Hoe kun je winnen? 
Om mee te dingen voor de prijs, vragen wij een uitgewerkt 
ontwerp voor (uitbreiding van) een boomgaard in jullie wijk 
of dorp. Alleen complete en goed doordachte plannen maken 
een kans. Onderbouw daarom de ideeën en wees creatief, 
want daar is de jury naar op zoek. 

Mail een ontwerptekening van de boomgaard en een 
beschrijving van jullie plan voor 1 mei 2016 naar 
info@landschapsbeheergroningen.nl.

     Het plan moet een aantal vaste gegevens bevatten:
• Locatie: wat is de (toekomstige) locatie van de boom- 
 gaard? Waarom juist deze locatie en mogen jullie hier  
 van de eigenaar het plan uitvoeren?
•  Doel: wat is het doel van jullie plan? En hoe wordt dit doel  
 bereikt?
•  Duurzaamheid: hoe wordt de buurt betrokken bij jullie  
 plan? Is de continuïteit gegarandeerd?
• Tijd en geld: wat is er nodig om jullie plan uit te voeren?  
 Hoeveel tijd kost het en is er een dekkende begroting? 
• Wie: wie zijn er allemaal betrokken bij jullie plan? En  
 gaan jullie na de realisatie van het plan nog andere be- 
 woners of organisaties bij de boomgaard betrekken?
 
De jury hanteert een ruime definitie van het begrip boom-
gaard. Belangrijk is dat jullie buurt er letterlijk en figuurlijk de 
vruchten van plukt. Maar of het nu om tien bomen gaat of 
dertig, om hoogstamfruit-, notenbomen of bessenstruiken, 
om een historisch verantwoorde appelboomgaard of een  
moderne oranjerie; die keuze is aan jullie.

Waar kijkt de jury naar? 
De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige 
jury. Zij selecteert de plannen in eerste instantie op haal-
baarheid. Kan jullie plan daadwerkelijk worden gerealiseerd?  
Dan gaat hij door naar de tweede ronde. In deze ronde selec-
teert de jury zes genomineerden. Daarvoor kijkt zij naar drie 
punten:

• Impact: Wat betekent de boomgaard voor jullie buurt?  
 Wat voegt hij toe en waarom is dat voor jullie buurt belang- 
 rijk?
• Aantrekkelijkheid: Waarom spreekt jullie plan aan en  
 willen mensen in de buurt meedoen? 
• Originaliteit: Wat maakt jullie plan zo bijzonder dat het een  
 prijs verdient? Verras ons en de jury met jullie plan?  

Criteria voor de jurering van ‘Onze boomgaard is goud waard’ 
vind je op de websites van Landschapsbeheer Groningen, 
Friesland en Drenthe.

Inspiratie
Op zoek naar inspiratie voor jullie plan? Breng dan bijvoor-
beeld eens een bezoekje aan een boomgaard of maak een  
excursie naar een van de buurtboomgaarden die met het  
project Groene knopen, Rode draden al zijn gerealiseerd. 
Mooie voorbeelden en een kaart van gerealiseerde buurt-
boomgaarden vind je op onze websites: Landschapsbeheer 
Groningen, Friesland en Drenthe.

http://landschapsbeheergroningen.nl/
http://landschapsbeheergroningen.nl/
http://www.landschapsbeheerfriesland.nl/
http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/

