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- Eervolle vermelding 
De jury heeft één inzending in het bijzonder niet in de prijzen laten vallen, maar willen we toch 
even apart vermelden. Dit is de inzending “ANDERLICHT”. Anderlicht is anders. Het is niet een 
winnaar op de criteria zoals we hebben opgenomen in het reglement, maar qua woordgebruik, 
invalshoek en aanvliegroute:- om de naam en faam van het Noorden te verbreden, te verdiepen 
en te verrijken. Deze inzending krijgt van de jury een eervolle vermelding.  
 
- De derde plaats 
Een visie die uitgaat van mensen, niet van het landschap. Een lofzang op het platteland, maar dan 
wel in een nieuw jasje. Een inzending die uitgaat van sociale cohesie en slimme ict en 
bereikbaarheid waardoor een nieuwe invulling van het platteland ontstaat.  
De jury had als kanttekening dat stedelijkheid en anonimiteit ook voordelen heeft en bovendien 
dat betere digitale verbindingen in praktijk ook leidt tot meer fysieke mobiliteit in plaats van 
minder.  Maar bovendien een inzending die een mooi interview had bijgevoegd om het geheel te 
ondersteunen. De makers  van  “DECENTRALISME”  krijgen de derde prijs.   
 
- De tweede plaats 
Een inzending waarin veel vrijdenken zit, veel mooie beelden, veel mogelijkheden en veel kansen. 
Krimp, klimaat, hubs, ict en mobiliteit: allemaal krachtige elementen die hierin zijn uitgewerkt. 
Wel vraagt de jury zich af in hoeverre er tegenstrijdigheden in deze visie besloten zitten. 
De  jury  heeft  als  nummer  2  gekozen  de  makers  van  de  inzending  van  “HET NIEUWE NOORDEN”.   
 
- De winnaar van de prijsvraag Noordervisie 2040. 
Een inzending waarvan de jury zei: Fijn geschreven, kort en duidelijk, bouwt voort op zaken waar 
we goed in zijn. Deze inzending heeft gedaan wat we gevraagd hebben: uitgaan van eigen kracht. 
De stip aan de horizon wordt eigenlijk afgewezen, maar de gidsprincipes en bouwstenen des 
duidelijker omschreven. Geen vastomlijnd eindbeeld, maar een proces met handvaten. Een 
voorstel sterk in samenhang en met breedte er in. Het gaat uit van de natuur en natuurlijke kracht 
van de regio. De winnaar van de prijsvraag Noordervisie 2040 -  onderdeel deskundigen is  
 “NATUURLIJK HET NOORDEN”. 
 
  


