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DE SCHOONSTE BOERENWEIDE 

Wedstrijdreglement 

 
We gaan op zoek naar een boer met een grasland met ecologische waarde dat wordt uitgebaat in het 

kader van een economische landbouwactiviteit. We reiken een hoofdprijs uit voor de landbouwer die 

de criteria ‘biodiversiteit’ en “succesvol bedrijfsmodel’  het meest succesvol combineert.  Daarnaast is 

er een prijs voor de meest beloftevolle jonge landbouwer. 

De wedstrijd ‘De Schoonste boerenweide’ wordt georganiseerd in het kader van #ReConnect 

Farmers And Nature,  een project van Natuurpunt ism Natagora en gesteund door de Europese 

Commissie.  Het project heeft als doel de relaties en de samenwerking tussen landbouwers en 

natuurbeschermers te verbeteren.    

 

Voorwaarden tot deelname 

Het recht tot deelname is beperkt tot fysieke personen in het bezit van een geldig adres op het 

Belgische grondgebied. Elke vorm van fraude hieromtrent resulteert in de onmiddellijke diskwalificatie 

van de deelnemer.  

 

Wie kan deelnemen? 

Landbouwers die actief of deels actief zijn op het Vlaamse grondgebied kunnen een grasland 

voordragen. De criteria van de wedstrijd omvatten de duurzaamheid en economische leefbaarheid 

van het landbouwbedrijf en de ecologische waarde van het voorgedragen grasland.  

 

Welke graslanden mogen worden voorgedragen?   
Graslanden in eigendom of pacht die door het deelnemende bedrijf in de landbouwaangifte worden 

opgenomen. Ook percelen waarvoor een beheersovereenkomst (VLM) is afgesloten morgen 

deelnemen.. Percelen van terreinbeherende organisaties echter worden niet in aanmerking genomen.  

 

Verloop van de wedstrijd:  
Landbouwers die in aanmerking komen, kunnen zich inschrijven door het invullen van een online 

vragenformulier en het inzenden of uploaden van drie foto’s van het grasland dat ze wensen voor te 

dragen.  

 

De inschrijvingsperiode loopt van 23 april 2019 tot en met 17 mei 2019 om middernacht.  

 

Een team van experts op ecologisch en bedrijfseconomisch vlak zullen de inzendingen beoordelen. 

Beide expertenteams zullen de inzendingen beoordelen op basis van een lijst van criteria waarop elk 

van de deelnemers een score krijgt. De 10 hoogst scorende deelnemers worden bezocht door het 
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ecologisch expertenteam.  Daarnaast zal het bedrijfseconomisch expertenteam overgaan tot 

telefonische interviews om meer informatie in te winnen over het bedrijfsmodel.  

 

Na deze jureringsronde worden 5 laureaten weerhouden waaruit een hoofdprijswinnaar en een 

winnaar van de meest beloftevolle schoonste weideboer worden gekozen. Van de laureaten zal een 

foto en/of videoportret worden gemaakt, dat zal gebruikt worden in het kader van het project 

#ReConnect Farmers And Nature en de wedstrijd De Schoonste Boerenweide. Deze portretten 

kunnen gepubliceerd worden op de sociale media van de organisatoren.  De portretten maken ook 

deel uit van het persdossier dat zal worden uitgestuurd naar aanleiding van de wedstrijd.  

 

Na de terreinbezoeken en de diepte-interviews bepalen de juryleden in overleg wie de winnaar is van 

de wedstrijd en wie de prijs van jonge belofte krijgt.  

 

Door deelname aan de wedstrijd, aanvaardt u de voorwaarden van dit wedstrijdreglement en het 

verloop van de wedstrijd.  Het oordeel van de jury kan niet worden betwist. 

 

Prijs:  
De hoofdprijs is een afrastering voor weides t.w.v. 1.000 (duizend) euro: prikkeldraad met 

onbehandelde palen in kastanje. Voor de beloftevolle jonge landbouwer wint een afrastering t.w.v. 

500 (vijfhonderd) euro. De prijs kan desgewenst worden ingeruild voor een waardebon bij dezelfde 

firma.  

 

Bekendmaking van de winnaars: 

Midden juli worden de winnaars bekendgemaakt. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte 

gesteld, via het telefoonnummer of het adres dat hij/zij heeft opgegeven bij de inschrijving. Hij/zij 

stuurt per kerende het adres door waar hij/zij de prijs in ontvangst wenst te nemen. De prijsuitreiking 

gebeurt op het bedrijf van de winnaar, in aanwezigheid van de pers. Van de prijsuitreiking en de 

winnaar wordt een videoportret gemaakt dat zal gebruikt worden in het kader van de wedstrijd en de 

campagne waarin die wedstrijd is opgenomen.   

 

Verantwoordelijkheid van de deelnemer:  
Deelname aan de wedstrijd veronderstelt een onvoorwaardelijke naleving van het wedstrijdreglement, 

alsook alle wettelijke bepalingen die in België en Vlaanderen toepasbaar zijn, in het bijzonder het 

portretrecht (zoals hieronder omschreven).  

De organisatie behoudt zich het recht voor elke deelnemer die zich niet houdt aan deze regels 

onmiddellijk en onherroepelijk te diskwalificeren.  

 

Portretrecht: 

Door deelname aan de wedstrijd verleent de deelnemer aan de organisatoren de toestemming de 

beelden die zijn gemaakt zijn of verkregen in het kader van De Schoonste boerenweide te gebruiken 

in de promotie van de wedstrijd in hun eigen publicaties (gedrukt en digitaal) alsmede het verspreiden 

van die beelden naar pers ter promotie van de wedstrijd en in het ondersteunen en promoten van 

duurzame landbouw.    

 

Duur van de wedstrijd en aanpassingen: 
De organisatoren behouden zich het recht voor om het wedstrijdreglement ten allen tijde eenzijdig 

aan te passen en dit zonder voorafgaande waarschuwing of motiveringsplicht. De organisatoren 

kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou voortvloeien uit wijzigingen 

aan het wedstrijdreglement. Elke aanpassing van het reglement wordt van kracht op het moment van 
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publicatie op de website van de wedstrijd. Deelnemers worden geacht in te stemmen met de 

aanpassingen aan het reglement door hun deelname aan de wedstrijd, en dit vanaf de datum van het 

van kracht gaan van de aanpassingen. Wanneer een deelnemer zich niet houdt aan het aangepaste 

reglement, behoudt de organisatie zich het recht voor om de deelnemer onmiddellijk en zonder 

verwittiging uit te sluiten van deelname, zonder dat de deelnemer recht heeft op verhaal.  

 

Privacybeleid: 
Gegevens die de organisatie ontvangt van de deelnemers worden conform de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming van de Europese Unie(in voege op 25 mei 2018) verwerkt en bijgehouden.  

Dit houdt in dat de organisatie ervoor zorgt dat de gegevens op een veilige plaats bewaard en 

verwerkt worden en dat persoonlijke gegevens enkel gebruikt worden in het kader waarvoor ze door 

de deelnemer aan de organisatie zijn verleend. Deelnemers kunnen steeds vragen om hun 

persoonlijke gegevens in te kijken en aan te passen.   

 

Aansprakelijkheid: 

 

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die mogelijkerwijs uit de 

deelname aan deze wedstrijd voortvloeit.  

 

Wetgeving:  
Dit wedstrijdreglement valt onder de Belgische wetgeving.   

Elke vraag over de toepassing of interpretatie van het reglement of onvoorziene vragen, zullen 

worden beslecht door de organisatoren, in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval 

van juridische betwisting zijn de rechtbanken in het rechtsgebied Mechelen bevoegd.  

 


