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Goud is gewonnen door de Sjweikeser Rèngelaot.
Dit is de Limburgse benaming van een fruitboom die door de gelijknamige
stichting zichtbaar en tastbaar nieuw leven in is geblazen. Zij droomden van
witte lentes in Sweikese, plantten daarom honderden bomen en brengen nu
het dorp bij elkaar om het onderhoud van de pruimenbomen op te pakken.
De jury ziet een open proces waarbij iedereen nodig is en kan
meedoen. Wandelend door het heuvellandschap rondom Sweikhuizen getuigt
de oude pruimensoort Rèngelaot van de identiteit van deze streek. Behalve
een streling voor het oog, zijn de vruchten na afloop van de wandeling te
proeven op de tong in de vorm van bijvoorbeeld jam of vlaai.
De bomen die nu in productie beginnen te komen zetten het dorp aan na te
denken over wat te doen met de opbrengst. Het is niet af. Er is geplant, er
wordt gesnoeid en er ontwikkelt zich iets. In het landschap zichtbaar,
voelbaar in de harten van mensen. Met een ruime meerderheid aan stemmen
kan de jury niet anders dan erkennen dat Sjweikeser Rèngelaot volledig terug
op de kaart staat, niet alleen voor de huidige generatie, maar voor alle
generaties na ons.

Zilver is gewonnen door Harry Vossen van Vlinderwerkgroep
Nederweert
De winnaar van de zilveren toekenning is een groot promotor van de natuur,
dromer, denker, verbinder én ‘doener’ als het gaat om natuurbehoud.
Aangepast bermenbeheer in Nederweert, kleinschalige natuurontwikkeling
met grote impact voor bijvoorbeeld de vlinderwereld in het Weerterbos. De
uitstraling reikt verder dan de Midden-Limburgse regio. Het effect blijkt ook
langdurig omdat het ecologisch gebaseerd is en hij is al dertig jaar actief. We
spreken hier over een kartrekker die zelf de handen uit de mouwen steekt en
anderen met grote verschillen in maatschappelijke achtergrond door zijn
enthousiasme en overtuigingskracht weet te inspireren. Groots werk door een
kleine werkgroep met hun eigen kartrekker.
Brons is gewonnen door Landschap Horst aan de Maas en Groengroep
Sevenum.
In Noord-Limburg zijn er twee projecten gaande met een soortgelijke aanpak
en met een soortgelijke drive. Zij doen er namelijk alles aan om diverse
groepen uit de maatschappij te verbinden. Boeren, burgers en buitenlui die
samen werken aan bewustwording en concrete verfraaiing van de eigen
leefomgeving, waarbij de bevolking van het landschap kan genieten. Met
rustpunten, wandelroutes en informatieborden is in elke uithoek van de
gemeente wel iets te beleven. Maar ook de verbinding tussen de groene
organisaties valt op.
Deze twee groepen kregen veel soortgelijke beoordelingen van het publiek.
De een noemen en de ander niet zou onterecht zijn. Daarom hebben deze
laureaten de gezamenlijke eer gekregen.
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