Voorwaarden deelname

Win een boomgaard in de buurt!
Inleiding
Dankzij een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds kunnen wij, als Natuur en
Milieufederatie Drenthe, in het kader van ons jubileum 50 fruit- en/of walnotenbomen beschikbaar
stellen. Dit doen wij in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap.
Afhankelijk van de inzendingen stellen wij 50 bomen aan één initiatief beschikbaar of 25 bomen aan
twee initiatieven. Het betreft inheemse (autochtone) fruit- en/of walnotenbomen (maat 8-10) met
eventueel benodigde boompalen, boomband en bodemverbeteraar.
Wanneer kan een bewonersinitiatief aanspraak maken op 25 of 50 bomen?
•
•
•
•
•

De bomen worden aangeplant in de openbare ruimte of op een opengesteld particulier terrein in
Drenthe.
De grondeigenaar geeft toestemming voor het voorgenomen beplantingsplan.
De initiatiefgroep bestaat uit ten minste 3 vrijwilligers/deelnemers.
De initiatiefgroep draagt zorg voor het plantklaar-maken van de locatie en het aanplanten (en
eventueel tussentijds inkuilen) van het plantgoed.
Het vervolgbeheer van de bomen en/of struiken is geregeld.

Algemene voorwaarden
•
•

•
•

Vrijwilligers/deelnemers van de initiatiefgroep of familieleden daarvan zijn niet werkzaam bij de
Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe of Het Drentse Landschap.
De initiatiefgroep stemt in met publiciteit rond de uitslag van de prijsvraag en de plantactie.
Onderdeel daarvan is dat er een filmpje van de plantactie wordt gemaakt, welke wij mogen
publiceren.
De bomen kunnen niet op grond van het Drentse Landschap aangeplant worden op.
Over de uitslag en de toekenning van de bomen kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelname
In bijlage 1 vind je het deelnameformulier voor de winactie. Deze dient voor 15 februari te worden
ingediend bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe via j.vd.berg@nmfdrenthe.nl.
De winnaar of winnaars krijgen uiterlijk begin maart bericht via de mail. Levering van de bomen vindt
plaats in de tweede helft van maart.
Tips voor uw initiatief:
•
•

Een plant- en of opkuil-instructie voor plantgoed is te downloaden op de pagina van Plan Boom
(www.planboomdrenthe.nl).
Via Landschapsbeheer Drenthe kun je voor jouw plantactiviteit gereedschap lenen. Meer
informatie is te vinden op de website www.lbdrenthe.nl/aan-deslag/ondersteuning/gereedschapsuitleen

Financiering is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Deelnameformulier Winactie 50 bomen
Gegevens initiatief
Naam initiatiefgroep
Aantal leden initiatiefgroep
Korte omschrijving initiatief
Adres / locatie / terreinnaam initiatief
Plaats
Grondeigenaar
Contactpersoon aanvraag
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer (vast)
Telefoonnummer (mobiel)
E-mailadres

Motivatie
Licht toe waar je de 25 of 50 bomen een plekje wil geven en waarom juist jouw groep de bomen zou
moeten winnen. Voeg eventueel een kaartje toe.
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Lijst fruit- en notenbomen
Geef in onderstaande tabel aan welk aantal bomen je van welke soort wilt winnen.
Fruit- en notenbomen (incl. 2 boompalen met band)
Het gaat om oude cultuurrassen. Op www.planboomdrenthe.nl kun je de fruitboomvisie van
Landschapsbeheer Drenthe downloaden met daarin een overzicht van fruitboomsoorten.
Heb je voorkeur voor een bepaald ras geef dit dan ook in de tabel aan (denk hierbij bijvoorbeeld aan
moesappel/handappel, stoofpeer/handpeer, paarse/gele pruim, zoet/zuur, hoogstam/laagstam, ras of
bloeitijd).
Aantal

Soort

Ras of eigenschappen

Appel (Malus)

1.
2.
3.
4.
5.

Peer (Pyrus)

1.
2.
3.
4.
5.

Pruim (Prunus domestica)

1.
2.
3.
4.

Meikers (Prunus)
Kweepeer (Cydonia oblonga)
Mispel (Mespilus germanica)
Walnoot (Juglans regia)
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