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1.

Het project is tot stand gekomen middels integrale

De jury die de inzendingen van de prijsvraag om de Groene

Projectleiding:

samenwerking

Stad Award beoordeeld, is als volgt samengesteld:

2.
3.

Het groen moet centrale positie innemen in het project
Het project moet zijn gerealiseerd in de woon- werk- of
leefomgeving(recreatie)

4.

De inzender dient aan te geven waarom het een
voorbeeldproject is

5.

De inzender dient aan te geven waarom het groen op
deze manier in het project is ingezet.

6.

Het groen dient in het project op functionele manier te
zijn toegepast en een maatschappelijke en economische
meerwaarde te hebben voor de woon-, werk- of
leefomgeving.

7.
8.

Duurzaamheid (rekening houden met het belang van

Technische Universiteit Delft, Bouwkunde,

Fotografie

wetenschappelijk onderzoeker Emeritus van Wageningen

Gemeente Amersfoort

Universiteit, Hogeschool Van Hall-Larenstein

Natuur en Economie

Productie

■ Nicolien van Doorn; journalist Dagblad Trouw

All-Round Communications – Boskoop

■ Piet Eilander; teamleider Team Groen, ecologie, stedelijke

Maart 2011

recreatie en water (GRW), Amsterdam

Het project moet zijn gerealiseerd in de periode 1 januari

■ ir Bert van Helvoirt; groenondernemer en innovator (vanuit
de groenvoorzieningssector)

Initiatienemers van de Groene Stad Award

van boomkwekerij Mart van den Oever bv (vanuit de

reproduceerbaar zijn van ontwerp- en/of beheer principes uit

boomkwekerijsector)

De prijsvraag om de Groene Stad Award
wordt ondersteund door de vakbeurs
GrootGroenPlus.

■ Harm Horlings; assortimentsdeskundige en directeur

dit betekent dat grote waarde wordt gehecht aan het
het project

Plant Publcity Holland
Stichting Open Boek

■ drs Tom Bade; directeur TripleE, Kenniscentrum voor

■ Jan Habets; directeur Plant Publicity Holland

Het project moet inspiratie bieden voor verdere toepassing,

Frank van Suchtelen (All-Round Communications)

■ Voorzitter: ir Michel den Ruijter BNT; landschapsarchitect

toekomstige generaties) moet aantoonbaar zijn.
2006 – 1 januari 2011.

Roel van Dijk (Plant Publicity Holland)

■ ir. Chris Jagtman; directeur Natuurwinst.nl
■ ir. Jaap Modder; directeur Stadsregio Arnhem-Nijmegen
■ Piet M. Oskam; directeur Centrum voor Innovatie
van de Bouwkolom
■ ir. Paul Roncken; Wageningen Universiteit,
landschapsarchitect en wetenschappelijk medewerker
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www.vhg.org

www.pph.nl

info@vhg.org

info@pph.nl

www.degroenestad.nl

www.grootgroenplus.nl
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*) De stichting “Entente Florale Nederland” organiseert ondermeer
al meer dan tien jaar de nationale groencompetitie voor steden en dorpen
“Entente Florale”. Onder haar auspiciën wordt ook de prijsvraag duurzame
groene speelplekken georganiseerd. Voor meerdere informatie zie
www.ententeflorale.nl .
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ingelijst certificaat.

Het doel van de prijsvraag is het verhogen van de kwaliteit
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het prijsvraag-secretariaat
van Entente Florale Nederland
236269,
email info@ententeflorale.nl.
tel. 0172 236269, email info@ententeflorale.nl.

De inzendingen moeten worden geadresseerd aan:
Secretariaat prijsvraag “Groene Stad Award”
Postbus 139, 2770 AC Boskoop.

