VERKIEZING BOERENERF VAN HET JAAR 2014
CRITERIA, SPELREGELS EN PRIJZEN
Het complete plaatje
Het complete plaatje van een boerenerf bestaat uit gebouwen, beplanting van het erf en de beplanting die
aansluit op het omringende landschap. De vakjury beoordeelt op deze punten.
Wie zitten er in de vakjury?
De vakjury is samengesteld uit kenners van het boerenerf.
Wat zijn de criteria?
(1) Hoe ligt het boerenerf in het landschap?
Is het complex nog op de oorspronkelijke wijze gelegen in het landschap?
Is de oorspronkelijke wijze van begrenzing (beplanting) van het erf intact/herkenbaar?
Is het complex goed ingepast in het landschap, ook m.b.t. eventuele moderne bedrijfsgebouwen?
(2) Hoe ziet het erf en de erfbeplanting er uit?
Maakt het erf een verzorgde (totaal)indruk?
Is er sprake van een 'goede' erfbeplanting?
Is het oorspronkelijke karakter van de toegang tot het erf en de erfverharding bewaard gebleven?
(3) Gebouwen
Is de karakteristieke verschijningsvorm en de samenhang van de gebouwen bewaard gebleven?
Verkeren de gebouwen in een goede staat van onderhoud? (verzorgde indruk)
Zijn latere wijzigingen, toevoegingen en/of functieveranderingen op passende wijze uitgevoerd? En zijn de
gekozen oplossingen op dit gebied creatief / vernieuwend te noemen?
Zijn er in de gebouwen nog oorspronkelijke structuren en interieurelementen bewaard gebleven (b.v. gebinten,
opkamer/kelder, schouw, tegelwanden/vloeren, lambrisering, bedsteden etc.)?
(4) Streekeigenheid
Is het complex een goed voorbeeld van een type boerderij met erf zoals dat in deze streek algemeen
voorkwam/voorkomt?
Wie heeft het laatste woord?
Nadat de vakjury uit de aangemelde boerenerven tien boerderijen heeft genomineerd, is het publiek aan de
beurt. Een ieder kan tussen 1 juli tot 15 september via de website www.boerenerfgoedgelderland.nl stemmen
op zijn of haar favoriete boerenerf.
De drie boerenerven met de meeste publieksstemmen worden bezocht door de jury die hieruit de winnaar,
het Gelders Boerenerf van het Jaar 2014, kiest. Op 22 november 2014 maakt zij tijdens een feestelijke
slotbijeenkomst deze winnaar bekend.
Wat wint de winnaar?
Het doel van de verkiezing van boerenerf van het jaar is aandacht voor boerenerven met het landschap in
Gelderland als winnaar. Voor de eigenaren / aanmelders van de drie laatst overgebleven boerenerven hebben
we een verrassing in petto! Het winnende boerenerf krijgt een mooie prijs en ontvangt een eervol schild.

