Doe mee aan de Gelderse prijs
voor ruimtelijke kwaliteit 2018
Thema landschap nieuwe stijl – toen, nu en straks

Heb jij een mooi voorbeeld van een
gebied in Gelderland waarvan het
landschap een opmerkelijke
verandering heeft ondergaan?
Met een nieuwe stijl als resultaat?
Doe dan mee aan de Gelderse prijs
voor ruimtelijke kwaliteit (GPRK).
Heb je geen voorbeeld, dan kun je
ook meedoen door te reageren op
ingediende voorbeelden via ons
forum Maak Gelderland Mooier.
En wanneer projecten zijn
genomineerd je stem daarop uit
te brengen.
Eenmaal in de twee jaar reikt de
provincie Gelderland deze prijs uit.
Hiermee worden voorbeeldige
projecten of gebieden in het
zonnetje gezet. Elke editie van de

GPRK krijgt een thema. In deze
zevende editie is het thema:
landschap nieuwe stijl – toen,
nu en straks.

Welke landschappen?

Niet alleen gemeenten maar ook
maatschappelijke organisaties,
waterschappen, verenigingen,
stichtingen en particulieren kunnen
goede voorbeelden aandragen.
Voorbeelden van gebieden waar
landschappen zijn veranderd. Met
een nieuwe stijl als resultaat.
Bijvoorbeeld in je gemeente of in je
woon- en werkgebied of in je
persoonlijke belevingswereld.
Voorbeelden waar je trots op bent,
die een belofte in zich dragen, waar
je gasten mee naar toe neemt.

We zijn uiteraard nieuwsgierig naar
actuele en eigentijdse projecten van
nu. Maar ook naar landschappen
waar zich in het verleden een
nieuwe stijl ontwikkelde, met nog
steeds een betekenis voor vandaag.
En naar landschappen die de
toekomst laten zien, zoals duurzame
landbouw, klimaatadaptatie.

Meedoen

Tot en met 21 mei 2018 kun je via het
forum Maak Gelderland Mooier
(www.gelderland.nl/gprk)
voorbeelden aanleveren. Foto’s,
filmpje en documenten kunnen
geüpload worden. De inzending via
ons forum maakt dat de lijst
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voorstellen gelijk openbaar is en dat
iedereen de groei van de lijst kan
volgen en eventueel kan becommen
tariëren en steun betuigen.

Nominaties

Uit de ingediende voorbeelden
worden de nominaties geselecteerd
door een selectiecommissie,
bestaande uit interne en externe
deskundigen. Gedeputeerde Staten
stellen de nominaties vervolgens
vast. Zodra deze bekend zijn gaat de
jury aan de slag voor de juryprijs en
kan het publiek stemmen voor de
publieksprijs. De provincie stelt een
juryprijs en een publieksprijs van elk
€ 10.000,- beschikbaar.
Het prijstraject sluit in november af
met een manifestatie waar winnaars
bekend worden gemaakt en prijzen
uitgereikt.
Meer informatie
Wil je meer achtergronden weten
over de prijs? Op het forum
(www.gelderland.nl/gprk) is
informatie beschikbaar.

18 337 001

Het gaat om een breed spectrum
van landschappen, zoals stedelijke
landschappen, dorpsrandland
schappen, recreatielandschappen,
energielandschappen, infra
structuurlandschappen, woonwerklandschappen, herinneringslandschappen, agrarische
landschappen, natuurlandschappen.

