PRIJSVRAAG BAAKSE BEEK VORDEN

Waterschap Rijn en IJssel wil in samenwerking met o.a. de gemeente Bronckhorst en
Natuurmonumenten de Baakse Beek in Vorden opnieuw inrichten. Dat betekent dat de
oevers natuurvriendelijker worden zodat er ook meer dieren en planten kunnen leven, de
beek toegankelijker wordt voor wandelaars en nog veel meer.
Het dorp Vorden dankt zijn naam aan het oude woord ‘voorde’, een doorwaadbare plek in de
Baakse Beek. Hier was de beek dus zo ondiep dat je er te voet doorheen kon. Daarom is het
jammer dat de beek nu minder zichtbaar is in het dorp. Daar willen we verandering in
brengen.
Omdat jullie school dicht bij de beek ligt en er bovendien plannen zijn om een sportveld
richting de beek aan te leggen, willen we jullie als leerlingen graag actief betrekken bij de
plannen.
Daarom schrijven we een prijsvraag uit voor ideeën om van de beek weer iets moois te
maken, aantrekkelijk voor volwassenen, kinderen, dieren ….. De beste ideeën worden
beloond met prijzen voor 2 à 3 personen.

De belangrijkste uitgangspunten voor de prijsvraag zijn:
 Het gaat om ideeën voor het deel van de Baakse Beek vanaf de westelijke rondweg
tot aan de Horsterkamp aan de oostkant van Vorden (zie kaartje).
 In principe zijn alle ideeën welkom, maar het is wel belangrijk dat ze ook uitvoerbaar
zijn. Als ze te veel geld kosten is de kans groot dat ze niet doorgaan.
 Alle ideeën worden zorgvuldig meegenomen in de plannen. Echter, niet alle ideeën
zullen zonder meer uitgevoerd kunnen worden.
 Houd er rekening mee dat de beek ongeveer 5-8 meter breed en 0,5 tot 1 meter diep
is, en bovendien in de zomer soms droogvalt.
 Het is ook belangrijk om bij ideeën na te denken over de toekomst. Hoe minder
onderhoud er hoeft te worden gepleegd, en hoe meer mensen iets leuk of belangrijk
vinden, hoe gemakkelijker iets in stand gehouden kan worden.
 Voor het waterschap is het noodzakelijk om aan één kant een strook van 4 meter
breed vrij te houden om met machines aan de beek onderhoud te kunnen uitvoeren.
Deze strook kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt.
 Ideeën kunnen worden ingeleverd met o.a. verhaal, ontwerptekening, fotoreportage,
mood board, presentatie. Uiteindelijk in de vorm van een deelmaquette. Hoe
duidelijker het idee, hoe groter de kans dat je wint!
 Het idee dient gepresenteerd te worden op 17 april in de hal van de school.
 En natuurlijk zijn er mooie prijzen te verdienen!!

