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//INLEIDING

Marleen Evenepoel

Administrateur-Generaal Agentschap voor Natuur en Bos

Met het project ‘Groen in de Stad’ kiest het
Agentschap voor Natuur en Bos resoluut
voor de toekomst. Het ANB verklaart zich
bereid om tegen 2020 te werken aan een
groen en dynamisch stedengewest Vlaanderen dat model kan staan voor Europa.
Het ANB kiest hiertoe voluit voor nieuwe
vormen van samenwerken.

Een Groenlab in het leven roepen, was dan
ook een kleine en tijdloze stap. Creativiteit
laat zich namelijk niet prangen tussen grenzen van tijd en ruimte. Het resultaat dat voor
je ligt is een momentopname van hoe steden
er in de toekomst kunnen uitzien. Het is
bedoeld als aanmoediging tot vernieuwend
en creatief denken.

Ik hoop van harte dat dit boek je kan inspireren om samen met ons te werken aan
groenere Vlaamse steden.
Marleen Evenepoel

m

Stoelend op het meesterschap dat het
Vlaamse groenbeheer sinds jaar en dag
typeert en dat in het verleden toonaangevend was in Europa, trekt het ANB nu de
kaart van de toekomst. Het agentschap zet
volop in op innovatie en creativiteit om zo
in te spelen op de uitdagingen en kansen die
zich aandienen. Het ANB is ervan overtuigd
dat innoverend denken over het thema de
sleutel tot succes is.

Dit Addictboek is een geloofsverklaring in
een innoverende en inspirerende kijk op een
spraakmakend groen stedengewest Vlaanderen. Met heel veel goesting wil het ANB
samen met zijn partners verder schrijven aan
dit verhaal.
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1. Groene stadsgreep
Iedereen wil MEER natuur in de stad, maar hoe doe je
dat? Hier volgen enkele inspirerende tips om je stad
te bezetten en zo te vergroenen. Leg een park aan op
een parkeerplaats, drop een zaadbom, teel je eigen
groenten midden in de stad en daag uit met nepgroen. Niets is onmogelijk. Claim your city!
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PARKING DAY

Tijdens de jaarlijkse internationale
PARK(ing) Day werken burgers, kunstenaars
en activisten samen om betalende parkeerplaatsen tijdelijk om te toveren in groene
ruimtes en publieke tuinen.

WAAROM PARK(ING) DAY?
Op PARK(ing) Day bieden betonnen
plekken ruimte voor originele en creatieve
initiatieven waar ‘tussen poëtische en speelse

De PARK(ing) Day moedigt burgers aan om
zich de omgeving opnieuw toe te eigenen en
om de stad duurzamer te maken. Dit kan op
een speelse manier en aan de hand van creativiteit, kritisch engagement en ongeziene
sociale interacties.
www.parkingday.org
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ONTSTAAN VAN HET EVENEMENT
In 2005 vormde het kunstenaarscollectief Rebar Group voor de allereerste keer
parkeerplaatsen om in tijdelijke parkjes.
Hiermee wilden de kunstenaars reageren
tegen het grote deel van de publieke ruimte
dat volledig door wagens wordt ingepalmd,
ten koste van de voetgangers. Het collectief
wilde die parkeerplaatsen omvormen tot
plekken voor politieke en culturele expressie
en voor ongeziene sociale interacties. Er
moest ook ruimte zijn voor creatieve experimenten. Zo werd PARK(ing) Day een prototype van stedelijk design dat open staat en
toegankelijk is voor iedereen. Als antwoord
op deze actie, hebben duizenden mensen
over de hele wereld honderden opstellingen
gecreëerd op parkeerplaatsen. De PARK(ing)
Day groeide zo uit tot een jaarlijks evenement met een netwerk van deelnemers in
meer dan 140 steden en 21 landen.

haakjes’ volop nagedacht kan worden over
de stedelijke ruimte, de plaats van natuur
in de stad en over de levenskwaliteit in
stadscentra. De PARK(ing) Day laat mensen
kennismaken met de mogelijkheden van
groene ruimtes en biedt hen de mogelijkheid
om hun kijk op straten te wijzigen. Dit kan
tot duurzame resultaten leiden.
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Gebruik de
kracht van de
mensen
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GROENE GUERRILLA

Vergeet nachtelijke clandestiene aanplantingen en word guerrillatuinier! Met de
uitvinding van de zaadbom beschik je over
een onopvallend geheim wapen dat je in één
beweging op een braakliggend terrein kan
gooien. Je dropt een handgrote mengeling
van aarde, klei en zaadjes en daarna kan de
natuur haar ding doen.
Toen Kim Karlsrud een reeks oude snoepautomaten erfde, nam hij samen met collegaontwerper Daniel Philips contact op met
planoloog David Fletcher. Beide ontwerpers
waren lid van een guerrillagardeninggroep
in Los Angeles en kwamen op het idee om
de automaten te vullen met iets anders en
originelers dan snoepgoed. De heren kozen
voor zaadbommetjes en het Greenaidproject
was geboren.
Aan Fletcher werd gevraagd om een mengeling van inheems zaad samen te stellen
omdat zaadbommen geen invasieve soorten
mogen verspreiden.
De allereerste Greenaidzaadbomdispenser
in Los Angeles staat in Chinatown en het
plan is om de zaadbommetjes als souvenirs
te gaan verkopen in parken en botanische
tuinen.
Meer info op: http://thecommonstudio.com/
index.php?/project/greenaid/

IDEE VIA CURATED
BRAINSTORMING
FOTO’S DOOR LABMEMBER
MARTIJN OOSTRA

Grote posters met levensechte beelden van
natuur in de stad kunnen geprint worden op
anders grijze stadsstructuren. Onderschat de
kracht van dit valse groen niet!
De trompe-l’oeils creëren een instant groenervaring die zin geeft in echt en structureel
groen. Hoe beter de printkwaliteit, hoe beter
de groenervaring!

a

INSTANT GROEN
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Meer
Groen brengen in de Stad is niet langer een
verhaal van de overheid alleen. Het is een
verhaal dat iedereen moet beroeren omdat
het iedereen aanbelangt, zeker in een verstedelijkte en dichtbevolkte regio als Vlaanderen. Groen in de Stad gaat over leefbaarheid, aantrekkelijkheid en levenskwaliteit.
Samen moeten we op zoek gaan naar manieren om de (be)leefbaarheid en de aan-trekkelijkheid van onze omgeving naar een hoger
niveau te tillen. Om dat te bereiken, moet je
mensen prikkelen.
De Dag van het Park is zo’n prikkelmoment. De campagne is twee decennia terug
opgestart als een kind van zijn tijd: een dag
waarop de overheid toont hoe zij zorgt voor
de burger.
Vandaag, twintig jaar later, wil de Dag vooral
positief rebels uit de hoek komen, uitdagen en mensen prikkelen. Mensen moeten
uitgenodigd worden om mee te dromen en
te bouwen aan de toekomst. Daarom kiest de
Dag van het Park resoluut voor de guerrillaaanpak, voor actie.
Op plekken waar men het minst verwacht,
schudt de Dag iedereen wakker. De grijze
stationsomgeving van Brussel-Noord verandert binnen het uur in een oase van groen.
De Groenplaats in Antwerpen ontwaakt in
een wereld vol vogelkastjes die nieuw leven

aankondigen. Zomaar, in het midden van
de stad.
Bij wie het merkt – en wie merkt het niet?! gaat het humeur van grijs naar groen. Als het
effect van de Dag van het Park is dat mensen
zin krijgen in veel meer structureel groen,
heeft de Dag zijn doel bereikt.
www.dagvanhetpark.be

a

DAG VAN HET PARK
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TIJDELIJKE VOLKSTUINTJES
VOLKSTUINTJES IN DE WIJK RABOTBLAISANTVEST (GENT)
Met het stadsvernieuwingsproject
“Bruggen naar Rabot” wil het stadsbestuur
de wijk Rabot-Blaisantvest opwaarderen en
op die manier aansluiting laten vinden bij
het centrum van de stad. Op de voormalige
Alcatell-Bell site komen nieuwe woningen en
in afwachting werd een tijdelijke infrastructuur voorzien die cultuur en recreatie biedt
en die inspeelt op het gebrek aan ruimte en
ontmoetingskansen in de wijk.
Samenlevingsopbouw Gent coördineert
op ‘De Site’ het project volkstuintjes. Door
het werken in de tuinen krijgen tuiniers de
mogelijkheid om hun sociale netwerken te
verbreden en te diversifiëren. Tevens doorbreken de tuinen het sociaal isolement van
bewoners en bevorderen ze de emancipatie
van kwetsbare groepen. Opbouwwerkers
leiden het geheel in goede banen en communiceren over de evolutie van het stadsvernieuwingsproject met de tuiniers die advies
mogen geven. Op hun vraag komt komt er
2ha extra park voor de wijk bij.
Ze bepalen mee hoe de buurt er in de
toekomst zal gaan uitzien en “maken” in
de meest letterlijke zin van het woord een
leefbare Rabotwijk.
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STADS-POTTERS
Een stad vol eetbaar groen, dat is de droom
van de VELT Stads-potters. Momenteel zijn
er alleen nog maar in Antwerpen Stads-potters actief, maar daar kan snel verandering
in komen! Ze steken zelf de handen uit de
mouwen door workshops te geven, voorbeeldpottentuinen aan te leggen, te experimenteren met teeltwijzen, advies te geven, ...
Wie graag wil deelnemen aan een van de
activiteiten van de Stads-potters of wie een
vraag heeft of eens mee wil nadenken over
meer eetbaar groen in de stad, kan mailen
naar stadspotters@velt.be.
Meer infomatie over eetbare planten, goede
potten, potgrond, bemesting en wat je best
wanneer zaait, vind je op http://www.velt.be/
stadspotters/.

a
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2. Kruipend en klimmend groen
Je wil wel groen in je stad, maar er is geen ruimte
voor? In vele steden bevinden zich parels van binnenstadstuinen die van enorme waarde kunnen
zijn voor het leefmilieu en de biodiversiteit. Nu ook
muren en daken moeiteloos kunnen beplant worden,
heb je eigenlijk geen excuus meer om de stad niet te
vergroenen…
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DAKTUINEN & GROENDAKEN
Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende
planten die goed bestand moeten zijn tegen
wind, hitte, vorst en uitdroging.

Afhankelijk van de stevigheid van de
dakconstructie en van de substraatdikte,
de oriëntatie, de hellingsgraad en nog een
aantal lokale factoren zullen bepaalde
plantensoorten beter gedijen dan andere en
is een meer extensieve of intensieve daktuin
mogelijk. De aanleg van groendaken zorgt
voor heel wat voordelen voor het leefmilieu maar ook voor de dakeigenaar en de
omwonenden.

Een groenlaag beschermt de dakbedekking
tegen UV-straling, verhitting, bevrie
zing, grote temperatuurschommelingen en
mechanische beschadiging (bijv. door hagel).
Bovendien optimaliseert de groenlaag de
thermische isolatiewaarde van het dak en
dempt ze het geluid.
Groendaken hebben ook een lucht- en
klimaatzuiverend effect doordat ze schadelijke stoffen opnemen. Tevens kunnen ze een
belangrijk landschapselement en habitat zijn
voor fauna en flora in de stad.

a

Afhankelijk van de beplanting bestaat er een
onderscheid tussen intensieve, licht intensieve en extensieve groendaken. Intensieve
groendaken zijn het equivalent op daken van
wat tuinen op de grond zijn. De begroeiing bestaat meestal voor een groot deel uit
grassen, kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen waarnaast ook dikwijls paden
en terrassen aanwezig zijn. Licht intensieve
groendaken zijn te vergelijken met kruidenrijke graslanden en extensieve groendaken
vergen geen of weinig onderhoud omdat de
begroeiing beperkt is tot mossen, vetplanten
en kruiden.

Groendaken zijn aantrekkelijk en mooi en
kunnen – als de dakconstructie het toelaat
- ingericht worden als (bijkomende) tuin.
Ze houden water vast en helpen zo mee te
vermijden dat het rioleringsstelsel overbelast
geraakt.

www.natuurenbos.be/Home/Thema/Groen/
Groendaken_en_gevelgroen/Groendaken
bron: Agentschap voor Natuur en Bos
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De dakterras-
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GROENE OVERKAPPING STATION WETTEREN
De (met sedum) begroeide overkappingen
zijn opgevat als “begroende vlakken die als
het ware omhoog plooien uit het maaiveld”.
Op die manier wilden de ontwerpers de
overdaad aan beton rond het stationsgebouw
breken.

a

Bij de heraanleg van de stationsomgeving in
Wetteren in 2003 werden de fietsenstallingen
geïntegreerd in de bestaande overkappingen.
Zo hoefden geen nieuwe bouwvolumes te
worden toegevoegd.

In de volksmond spreekt men in Wetteren
van de skischansen” of “de vliegdekschepen”.
Met deze benamingen wordt eerder geschertst met de vorm dan met de begroeiing
van de overkappingen.

FOTOCREDIT
©Wesley Poelman
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VERTICALE TUINEN
Groen, muurplanten en hangende façadebegroening geven een esthetische meerwaarde
aan anders troosteloze gevels en bieden
enkele interessante voordelen. Doordat
planten verdampen en de gevel beschermen
tegen directe zonbestraling zorgen zij voor
een afkoeling van de warme stadslucht. Niet
alleen in de stad, maar ook in huis regelt
gevelgroen de temperatuur.
Doordat het stof aan de boven- en onderkant
van de bladeren blijft hangen, filteren ze
bovendien de lucht. De over elkaar liggende
bladeren zorgen voor een waterdichte laag
die werkt als een regenmantel voor de gevel
en dienst doet als tijdelijke verblijfplaats,
broedplaats en beschutting voor dieren. De
vele insecten en spinnen die in een verticale
tuin huizen, zijn een welgekomen prooi voor
vele stadsdieren en krijgen bijgevolg minder
kans om in huis binnen te dringen.
Wie met een kleine ingreep z’n woon- en
leefomgeving wil verfraaien, kan – in overleg
met het stads- of gemeentebestuur – enkele
stoeptegels tegen de gevel wegnemen om een
geveltuintje aan te leggen.
www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Groen/
Groendaken_en_gevelgroen/Gevelgroen.
aspx
Bron: Agentschap voor Natuur en Bos

GROENIDEE
DIDIER HOLEMANS

Het gemeentehuis van Sint-Joost-ten-node
ligt op de Kleine Ring rond Brussel. In dit
conceptvoorstel wordt het gemeenteplein
samen met de voorkant van het gemeentehuis vergroend. Een verticale tuin op
deze drukke ringboulevard zou een mooie
demonstratie zijn van stadsvergroening.

HASSELT
Op de gevel van het pand van Toerisme
Hasselt is er voor het eerst gebruik gemaakt
van het innovatieve LivePanelsysteem van de
groenproducent Mobilane. De panelen zijn
voorzien van een speciaal ontwikkeld substraat, waarin plantmateriaal kan wortelen
en voeding kan vinden.
In vier dagen tijd werd de tuin van 50m²
bevestigd en beplant met groenblijvende
en bloeiende planten die elk seizoen kleur
geven. De plantenmix bestaat onder meer
uit paarse bloeiers als Lavendula angustifolia
‘Hidcote’ (lavendel), Thymus vulgare ‘Compactus’ (tijm) en Heuchera ‘Amethyst Mist’.
De verticale tuin is meer dan enkel een
stedelijk groenobject dat de binnenstad verfraait en aantrekkelijker maakt. Hij vergroot
de biodiversiteit en CO2-afbraak en bindt
fijn stof.
Met dit initiatief hoopt het stadsbestuur ook
de inwoners aan te moedigen om een blind
stukje muur in te kleden als tuin.

a
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PIMP YOUR GARDEN
Als ondersteuning van de biodiversiteit in de
stad zijn tuinen heel belangrijk. Ze maken
de leefomgeving aangenamer en bieden een
veilig onderkomen aan dieren.
Op basis van beschikbare gegevens wordt
de totale oppervlakte tuinen in Vlaanderen
op 82.689 ha geschat, ongeveer 6% van
het totale Vlaamse grondgebied. Mensen
aanzetten tot milieu- en natuurvriendelijk
tuinieren, heeft dus heel wat effect op het
ecologische evenwicht in Vlaanderen en de
biodiversiteit in Vlaamse tuinen. Belangrijk
is om geen schadelijke chemische middelen
te gebruiken en om te kiezen voor duurzame
materialen. Bovendien kan het ontwerp, de
aanleg, de plantenkeuze en het beheer van de
tuin ervoor zorgen dat het energieverbruik
en watergebruik beperkt worden.
Het is ook niet zo moeilijk om een tuin
aantrekkelijk te maken voor dieren. Het belangrijkste is te zorgen voor een gevarieerde
begroeiing met verschillende soorten
planten en verschillende begroeiingstypes.
Door planten te kiezen die rijkelijk tegemoetkomen aan de behoeften van dieren,
kunnen wij de biodiversiteit een duwtje in de
rug geven.
Bron: Hermy M., Groenbeheer, een verhaal met toekomst (2005)

FOTOCREDIT
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VELT GEEFT KANSEN AAN DE BIODIVERSITEIT
Als je meer natuur wil aantrekken in je tuin,
spreekt het voor zich dat je geen pesticiden
of chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Met pesticiden dood je niet enkel de plaag,
maar ook heel wat nuttige insecten en het
bodemleven. Hommels en bijen zorgen
voor de bestuiving van bloemen zodat we,
bijvoorbeeld, vruchten krijgen aan fruitbomen. Andere nuttige insecten zoals lieveheersbeestjes en oorwormen zorgen er dan
weer voor dat schadelijke insecten als bladluizen, bijvoorbeeld, opgeruimd worden.

Durf ook bepaalde hoekjes van de tuin
ongemoeid te laten. Want in een te nette
tuin, waar elke vierkante meter wordt geschoffeld en waar blaadjes en takjes worden
verwijderd kunnen geen vlinders of andere
insecten overwinteren.
Als je interesse hebt om je stadsgevel op te
fleuren en groen in de straat te brengen, kan
Velt je op weg helpen. De vorming rond
‘Straatgeveltuintjes’ biedt heel wat inspiratie
om zelf aan de slag te gaan. Meer info op
www.velt.be

Varieer in de beplanting van je tuin en plant
bloeiende en besdragende struiken. Zorg dat
er vanaf de vroege lente tot in de late herfst
altijd wel iets in bloei staat, zodat er een
continue nectar- en voedselaanbod is. Van
krokussen in het vroege voorjaar tot klimop
en herfstasters in het najaar.

a
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NATUURPUNT
Ook rond je huis kan je natuur een plek
geven. Wil je de gierzwaluw of zwarte roodstaart helpen of een geveltuin aanleggen?
Tips vind je op www.natuurpunt.be/tuin en
www.natuurpunt.be/bouwmee.
Maar je kan niet alle soorten aantrekken
in je stadstuin dus leer eerst de algemene
soorten herkennen op www.natuurpunt.be/
lerenherkennen zodat je gericht tips voor die
soorten kan opzoeken. Natuurpunt onderzoekt graag met jou welke vlinders, vogels,
paddenstoelen in je tuin voorkomen. Lees
op www.natuurpunt.be/telmee hoe je mee
kan tellen!

FOTOCREDIT
© Wim Dirckx

3. (Laat) de natuur (je) helpen
Een ode brengen aan de natuur, hoe doe je dat? Je kan
haar nog aantrekkelijker en beter toegankelijk maken.
Of je kan haar aanwenden voor enkele dagelijkse zaken. Natuurgebieden krijgen een huisstijl aangemeten,
aperitieven kan voortaan aan boomtafeltjes in de
vorm van een paddenstoel en vergaderen doe je vanaf
nu in een boomhut.
Daar waar de natuur onder druk komt te staan, kan je
haar door eenvoudige ingrepen een handje toesteken.
Ontdek hier hoe!

29
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BIJENHUIS

Dit bijenhuis is een microwoning voor
verschillende soorten insecten die van
essentieel belang zijn voor onze voedingsproductie. Je kan deze microhabitat gewoon
bij je thuis plaatsen en zo biodiversiteit en
een duurzame levensstijl in de dagelijkse
thuisomgeving promoten.

worden meegeleverd zijn Zinnia, Cosmos
Bipinnatus , Facelia, Marigold en wilde venkel, bloemen waarvan de nectar zeer geliefd
is bij insecten. In Europese landen kunnen –
rekening houdende met bepaalde verzendingsvoorwaarden - 5 mannelijke bijen en 10
vrouwelijke bijen geleverd worden.

Deze microhabitat trekt insecten aan die met
uitsterven bedreigd zijn en beschermt ze.
Lieveheersbeestjes, vlinders en bijen zijn van
fundamenteel belang voor de bestuiving en
dus voor de productie van biologische voeding en de instanthouding van de natuurlijke
voedingsketen.

Het bijenhuis, de zaadjes en de bloemen zijn
van biologische afkomst. De zaadjes werden
bestudeerd en zorgvuldig geselecteerd door
entomologische onderzoekers van de Universiteit van Bologna in Italië.
De verpakking is met de hand gemaakt
van Baltisch gelaagd berkenhout. Met de
geopende verpakking kan je de twee bakken
opbouwen. Deze vul je met aarde waarin je
de zaadjes legt en waarin het bijenhuis en de
houten bloemen komen te staan. Het geheel
plaats je op een zonnige plaats en geef je af
en toe water.

Het bijenhuis is een perfecte teeltplek voor
solitaire bijen. Solitaire bijen zijn zeer
belangrijke bestuivers omdat hun lichamen voorzien zijn van goed ontwikkelde
stuifmeelpollendragers. Deze bijen wonen
niet in een bijenkorf, maar in een nest dat ze
op verschillende plekken bouwen: in holle
rietstengels en takjes, in gaten in hout en
meestal in tunnels in de grond.

via labpartner
© EESC, Design Zero Nine
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De uithollingen in het bijenhuis bootsen
hun optimale natuurlijke habitat na waar
de vrouwelijke bijen hun eitjes leggen. De
houten bloemen in de bak zijn decoratieve
zaadtotems die het bloembed opsmukken in
afwachting van de kieming. De zaadjes die
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mix van nectar en pollen
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De Elzeweerschijnzwam (Inonotus radiatus) is een zwam die op bomen groeit, in de
stam en takken binnendringt en zo schade
toebrengt en het kernhout doet rotten. Het
ontwerp van Jan Van Mol heeft – in tegenstelling tot de echte zwam – geen negatief
effect op de boom.
Deze tafeltjes en lichtjes in de vorm van
een fungus kunnen vastgegespt worden aan
bomen en zijn een ode aan de natuur. De
natuur en niemand anders is de eigenlijke
ontwerpster van deze voorwerpen, aldus Jan
Van Mol.
Als kunstvoorwerp legt de Funky Fungus de
nadruk op de teerheid, de vindingrijkheid
en de verfijndheid van de natuur. Als hedendaags designobject wil de Funky Fungus
de groenervaring een extra cachet te geven
door als tafel, lichtje of zitelement dienst te
doen.
LABMEMBER //
JAN VAN MOL

De Treewearcollectie moet aan een boom
vastgemaakt worden. Zonder een boom in
de buurt worden de voorwerpen onbruikbaar en dus waardeloos. Als ze worden
vastgemaakt aan verlichtingspalen en stadsmeubilair vormen de voorwerpen duidelijke referenties naar de natuur, zelfs in een
stedelijke omgeving.
FUNKYFUNGHI 1.0
kartonnen uitvoering – gesp rond een stam
FUNKYFUNGHI 2.0
boomtafeltje / zitelement
Gesp rond een boom voor een stedelijke
picknickervaring. De tafelversie kan uitgevoerd worden in massief hout, mahonie of
gerecycleerd polyethyleen.
FUNKYFUNGHI 3.0:
boomlichtje met LED-lampen
Je zal je eigen sfeerlichtkleuren kunnen
kiezen.
FUNKYFUNGHI 4.0:
Tree solar
Hang deze fungus omhoog om zonneenergie op te vangen en zo je boomlichtjes te
laten branden.

a
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Plant een boom
vooraleer je dit meubelstuk
kan gebruiken

///(LAAT) DE NATUUR (JE) HELPEN

LABMEMBER //
JAN VAN MOL
LABMEMBER //
MICHAELLA JANSE VAN VUUREN
LABMEMBER //
FREDERIC BOONEN
FOTOCREDIT
© Addictlab.com

U?

Beter
In nauwe samenwerking met zijn partners is
het Agentschap voor Natuur en Bos elke dag
hard in de weer voor betere, meer aantrekkelijke en meer diverse natuur, bossen en
groene ruimtes in Vlaanderen.
Binnen zijn domeinen neemt het Agentschap voor Natuur en Bos mensgerichte
maatregelen die de beeldkwaliteit van parken
en groendomeinen ten goede komen.
Zo werkt het Agentschap voor Natuur
en Bos samen met de Antwerpse industrieel ontwerper, Stephan Schöning, die
een herkenbare identiteit en huisstijl heeft
ontwikkeld voor de landschapsparken Parkbos (Gent) en de Merode (op de kruising
van de provincies Limburg, Antwerpen en
Vlaams-Brabant) en voor het Sigmaplan in
het Scheldebekken.
Deze drie domeinen zijn zeer groot en
gefragmenteerd en worden opgedeeld door
rivieren, gebouwen en lijninfrastructuren.
Om hen als één merk te kunnen positioneren, kregen deze gesegmenteerde gebieden
eenzelfde huisstijl die het geheel bevattelijk
maakt voor de bezoeker. Het is de eigenheid
van het gebied, het landschap, de natuur en
de aanwezige activiteiten die de huisstijl voor
elk van deze gebieden hebben bepaald.

FOTOCREDIT
© Tom Linster

PARKBOS
Al gauw werd duidelijk dat het huwelijk tussen natuur en cultuur de centrale rode draad
binnen het Parkbos vormt. Het spanningsveld tussen het classicistische, gecultiveerde
en strakke van de typische kasteelgebouwen
en –tuinen enerzijds, en het losse, natuurlijke en vrije van de bossen en natuur anderzijds, vormden dan ook de leidraad binnen
de ontwikkeling van aangepast meubilair
(zitbanken, picknicktafels, fietsenstallingen, signalisaties en infopanelen) en een
kwalitatieve inrichting van de vier toegangsportalen.
Stefan Schöning vertaalde dit principe van
tweeledigheid (natuur-cultuur) aan de hand
van een transformerende reeks meubelen
en objecten die de overgang tussen het
culturele en het natuurlijke verbeelden. Deze
tweeledigheid zal ook het ontwerp en de
materiaalkeuze bepalen van de wandel- en
fietspaden en van de ruiterfaciliteiten.
www.parkbos.be

FOTOCREDIT
Parkbos © stefan.schöning.studio en OMGEVING in opdracht van
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
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DE MERODE
Voor het landschapsproject de Merode werd
een heus logo ontworpen.
De drie vlinders staan voor
de drie provincies waarover
het project zich uitstrekt en
de zes vleugels voor de zes
gemeentes die deelnemen.
Het onderschrift ‘prinsheerlijk platteland’
verwijst naar enkele authentieke kenmerken
van de regio. Zo verwijst ‘prins-‘ naar het
prinselijke van de familie de Merode en
‘-heerlijk’ naar de ‘Witheren’ of monniken
in witte klederdracht in de twee Norbertijnenabdijen in de buurt. Het verhaal van de
Merode is een verhaal over natuurreservaten, bossen, mooie landschappen, prachtige
abdijen, kastelen en kerken en over de
mensen die hier wonen en werken.
OMGEVING

+

STEFAN SCHÖNING STUDIO

2

De roestkleur van de ijzerzandsteen zal
gebruikt worden voor de aanleg van de
wandel-, fiets- en ruiterpaden. De inrichtingselementen worden gemaakt uit zacht
hout en staal en zijn zeer duurzaam, sterk
en zwaar. De horizontale houtlagen van de
elementen staan symbool voor de verscheidenheid en gelaagdheid van de regio.
De elementen werden zo ontworpen dat ze
gemakkelijk zowel horizontaal als verticaal
kunnen geplaatst worden en zo een rustig en
samenhangend beeld kunnen vormen. Een
horizontale plaatsing kan de openheid van
een landschap beklemtonen, terwijl een verticale plaatsing het monumentale karakter
van sommige plaatsen kan versterken.
www.demerodeonline.be

FOTOCREDIT
de Merode © stefan.schöning.studio en OMGEVING in opdracht
van Vlaamse Land Maatschappij (VLM)

SIGMAPLAN
Het Sigmaplan moet de economische impact
van de Schelde beschermen en tegelijkertijd een gezond ecosysteem voor de rivier
promoten. Binnen het Sigmaplan verwijzen
de stenen muren naar de natuur terwijl
het gebruikte cortenstaal verwijst naar de
scheepvaartindustrie en doet denken aan
verroesting door de overvloed aan water.
www.sigmaplan.be

FOTOCREDIT
Sigmaplan © stefan.schöning.studio en Anteagroup in opdracht van
Waterwegen en Zeekanaal NV

BOOMHUTTEN

a
SAPPI

Sappi Fine Paper is een papier- en pulpgroep
die wereldwijd meer dan 15 600 mensen
tewerkstelt en zijn visie wil delen met de
wereld door een boomhut te bouwen.
EEN BOOMHUT BOUWEN?
Naakte feiten opsommen is gemakkelijk en
ondubbelzinnig. Iedereen weet onmiddellijk
waar je het over hebt, maar het risico bestaat
dat je onverschillig overkomt. En laat Sappi
nu allesbehalve onverschillig zijn.
Sappi is een bedrijf dat zakendoet en geld
wil verdienen. Evenzeer is Sappi een bedrijf
dat deel wil uitmaken van de maatschappij
en dingen wil teruggeven door goed te doen
voor zijn werknemers en voor de planeet,
bijvoorbeeld. Dat is de zakenlogica van
Sappi, een visie die gebaseerd is op voortreffelijkheid, integriteit en respect.
Om die visie duidelijk, zichtbaar en mogelijk
‘beleefbaar’ te maken, wilde Sappi die visie
ergens op een kaart zetten. Een plek waar je
heen kan om een kijkje te gaan nemen.
EEN GEK IDEE, ZEG JE?
Misschien wel, maar zei Francis Ford
Coppola niet: “Als mensen niet zeggen dat
je idee gek is, is het waarschijnlijk geen goed
idee.” ?
De boomhut van Sappi is een schitterend
idee.

Het is een symbolisch statement van een
bedrijf dat op een verrassende en innoverende wijze naar het zakendoen en de wereld
kijkt. Een boomhut als fysiek en tastbaar
platform waar ruimdenkende bedrijven uit
niet verwante sectoren elkaar ontmoeten en
vernieuwende ideeën in beweging kunnen
zetten. De boomhut is een fantastische plek
waar inspirerende brainstormsessies zullen
ontstaan die gedeeld worden met de rest van
de wereld via een online platform.
Bij het ter perse gaan van dit boek, werden
de plannen van de boomhut nog getekend.
Tegen 2012 zou de bouw van de boomhut
in de bossen bij Bosland (www.bosland.be)
klaar moeten zijn.
Verschillende bedrijven lieten al weten
partner te willen worden in dit moedige en
gedurfde, maar veelbelovende initiatief.
Spreekt de boomhut ook tot jouw verbeelding? Aarzel dan niet om contact op te
nemen met Sappi want daar zijn ze laaiend
enthousiast over dit project!
Contactgegevens:
Eric Van den Bruel
Marketing & Product Development Director
Sappi Fine Paper Europe
Eric.VanDenBruel@sappi.com

4.Gluren bij de buren
Je bent ongetwijfeld heel goed bezig, maar een glimp
werpen op wat er elders gebeurt, kan alleen maar verrijkend zijn.
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GROENSAFARI
Is het gras groener aan de overkant?
De som van de delen is altijd groter dan
een van de delen afzonderlijk. Daarom is
het nuttig om alle kennis die bij steden en
gemeenten aanwezig is samen te brengen.
Door het inleggen van groensafari’s wil het
Agentschap voor Natuur en Bos steden laten
kennismaken met elkaars aanpak op vlak
van groenontwikkeling.
Het Agentschap voor Natuur en Bos zal een
aantrekkelijk programma van ‘best practice’trips samenstellen waarop de steden kunnen
inschrijven. Behalve stadsdiensten kunnen ook pers en journalisten uitgenodigd
worden. Het pendelen tussen de verschillende steden zal op een duurzame manier
gebeuren.
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GROENSAFARI
op weg naar een goed voorbeeld van groen in de stad

WERK AAN DE WINKEL
We willen zoveel mogelijk mensen mobiliseren, laten meedoen. Door ze een stem te
geven, te laten meedenken, worden mensen
betrokken partij, en méé ambassadeur van
het project.
Registreer op www.addictlab.com, mail je
ideeën naar info@addictlab.com, of stuur
een kopie van deze pagina naarAddictlab,
Barastraat 175, 1070 Brussel.

*

WELK PROBLEEM WIL U OPLOSSEN?

ONDERZOEKSTHEMA’S
mobiliteit
community
biodiversiteit
architectuur
entertainment
onderwijs
cultuur

*

branding
design
parken
terrassen
daken
(of voeg een nieuwe
toe)

UW KEUZE VAN THEMA

LABMEMBER / WIE BENT U?
Naam:

............................................................

stad:

............................................................

beroep:  

............................................................

e-mail:

.............................................................

IDEE / MOGELIJKE OPLOSSING

*

SCHETS

5. Jong geleerd, groen gedaan
Een kind dat kennismaakt met de natuur en van de
natuur leert, waardeert de natuur meer. Op latere
leeftijd zullen natuurbewuste kinderen zich meer
inzetten voor het behoud en de verdere ontwikkeling
van natuur.
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Ik voel me
een dier
FOTOCREDIT
© LIFT conference

STEDELIJKE NATUURERVARING

via Labpartner
LIFT CONFERENCE
De mierenuitvoering geeft je het gevoel een
mier te zijn: door de microscoopantennes in
je hand wordt je zicht 50 keer vergroot en zie
je de kleinste barstjes en details van elk oppervlak. Dankzij dit toestel kan je zien met
je handen en in een geheime en verborgen
wereld duiken.
De vogeluitvoering gebruikt een GPSsysteem en trilt wanneer je in een bepaalde
richting (bijv.: richting een ijsje, een winkel
of je huisdier) georiënteerd staat. Deze
trilfunctie imiteert bij benadering de manier
waarop vogels magnetische velden waarnemen en zo hun weg vinden richting het
zuiden in de winter en richting het noorden
in de zomer.
De girafuitvoering is heel eenvoudig en heeft
een heel ander effect dan de mieren- en
vogeluitvoering: je stem wordt omgevormd
tot lagere octaven en je uitzicht wordt met
30cm verhoogd. Kinderen zien plots van op
dezelfde hoogte als volwassenen en kunnen
een geheel nieuwe ervaring opdoen.

a
FOTOCREDITS
© LIFT conference
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ANIMATION VEGETATION

via labpartner
Mooz, Hasselt
LABMEMBER
BEN HAGENAARS

Labmember Ben Hagenaars - Master in
Product Design (2009) aan de Media en
Design Academie Genk
Geïnspireerd op wat graffitiartiesten doen,
ontwierp Hagenaars de POA. Deze ecologische pop die, met de hulp van de stadsbewoners, overal in de stad zal opschieten en
groeien, zorgt voor een bedrieglijk beeld van
spontaan groene plekken.

Animation Vegetation is een interactief
designproject om meer groene ruimtes te
doen ontstaan in steden. Vaak liggen steden
onder vuur omwille van het gebrek aan
groene ruimtes. Deze groene ruimtes zijn
zeer belangrijk voor de leefbaarheid van de
stad, maar ook voor het zuiveren van de
lucht en het genereren van zuurstof.
Hagenaars’ inspiratie om dit probleem
aan te pakken in Hasselt gaat terug op de
spontaneïteit en de ongelimiteerdheid van
graffitikunstenaars die op elke beschikbare
muur of schoon oppervlak hun ding doen.
Om groen te verspreiden in de stad past
Animation Vegetation dezelfde guerrillatactieken toe.
De POA is een 3D-figuur uit jute, een
plantaardige vezel, die kan opgevuld worden
met een mengeling van aarde en plantenzaden. Als de figuur voldoende bewaterd

m
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wordt, bloeit die na een tijdje en wordt op
die manier een ecologische equivalent voor
graffititags die welig tieren in de openbare
ruimte.
Op de website www.animation-vegetation.
be vind je een handleiding om je eigen POA
te maken en zo je nabije omgeving groener
te maken.

PARK RANGERS
‘Elke wijk z’n parkje’, da’s het motto van de
Stad Hasselt. Zo ontstond het Parkje
Wijngaertsveld.
Het schooltje in de buurt maakt dankbaar
gebruik van het levende lesmateriaal in dit
parkje, maar houdt er ook een oogje in het
zeil. Jonge ‘parkrangers’ geven maandelijks
op borden in het park de staat van het
buurtpark weer. Boze, gematigde en vrolijke
smileys vertellen hoe het met het park
gesteld is.

FOTOCREDIT
Stedelijke Basisschool Hasselt

6. Quality time
Kwaliteitsvol groen, da’s ontworpen, aangelegd en
beheerd volgens de principes van Harmonisch Parken Groenbeheer. Kwaliteitsvol groen zorgt voor
kwaliteitsvolle steden en mag daarom bekroond worden. Kwaliteit is het resultaat van permanente evaluatie en evolutie.
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Samen
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Als we het hebben over groene steden, dekt
het woordje ‘samen’ twee betekenissen.
Eerst en vooral besteedt het Agentschap
voor Natuur en Bos veel aandacht aan de
actieve betrokkenheid en participatie van
burgers tijdens het ontwerp van nieuwe
parken en groene ruimtes. Een interactief
ontwerpproces is de beste garantie dat de
nieuw ontworpen groene ruimte op de best
mogelijke manier voldoet aan de wensen van
de doelgroep.
Anderzijds zijn parken en groene ruimtes complexe omgevingen waar de mens,
de natuur en het leefmilieu in evenwicht
moeten samenleven, waar verschillende
functies gecombineerd dienen te worden. In
deze combinatie van functies ligt de tweede
betekenis van het woord ‘samen’ besloten.
Als resultaat van deze studie stelde het
Agentschap voor Natuur en Bos in
2001 een visie op voor het beheer van
parken en openbaar groen: het Harmonisch
Park- en Groenbeheer en -beleid, afgekort
HPG. De HPG-gids is een zeer belangrijk
instrument voor de planning, het ontwerp
en het beheer van hedendaagse parken en
groen. Vooral de Vlaamse lokale besturen
en de belangrijkste beheerders van openbaar
groen kunnen dit instrument gebruiken.

Ook andere overheidsdiensten en gerelateerde verenigingen en zelfs private park- en
tuineigenaars kunnen de 12 basisprincipes
gebruiken om een beheerplan op te stellen.
De HPG-gids werd aangevuld met een
aantal technische vademecums die extra
ondersteuning bieden.
PHOTOCREDIT
Sint-Baafskouter Park © Fris in het Landschap

m

In 1997 begon het Agentschap voor Natuur
en Bos een studie naar hoe parken en groene
ruimtes ontworpen en beheerd kunnen worden rekening houdende met de kenmerken,
het gewenste gebruik en de specifieke ligging
van elk park of groene ruimte. Bovendien
moet een professioneel en maatschappelijk
aanvaard groen- en parkbeheer dynamisch
zijn en aangepast kunnen worden aan de
veranderende noden, wensen en verlangens van de gebruikers. Openbare groene
ruimtes zijn zo divers (parken, wijkparken,
begraafplaatsen, speelpleinen, …) dat een
allesomvattend beheer niet exact bepaald
kan worden.
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SINT-BAAFSKOUTER
Bij het ontwerp van het Sint-Baafskouterpark in Gent werden alle HPG-principes
op een holistische en voorbeeldige manier
toegepast. Op dit 14 ha grote gebied, dat
oorspronkelijk een moerasgebied was, lag
vroeger een stortplaats voor huisvuil en later
een volkstuinencomplex.
Bij het ontwerp van de Sint-Baafskouter
werd uitgegaan van de aanwezige natuur.
Op die manier werd een ‘prettige wildernis’
gecreëerd die tegelijkertijd efficiënt beheerd
kan worden. Het hydrografische systeem en

een historische dertiende-eeuwse walgracht
werden gerestaureerd en biologisch waardevolle percelen en speciale bomen en struiken
werden bewaard.

De visie van de ontwerper werd uitvoerig
besproken en uitgewerkt met de buurtbewoners, de kinderen, de jeugdverenigingen
en de scholen in de buurt. Allen lieten ze
duidelijk verstaan nood te hebben aan een
landschapspark met educatieve mogelijkheden.
Het speelplein voor honden, het avonturenpark en de kleine pleintjes met spelinfrastructuur stimuleren ontmoeting en
optimaliseren het beeld van het park. De
wandel- en fietspaden zijn zowel functioneel
als recreatief en de groene infrastructuur in
de omringende straten maakt de verbinding
tussen het park en de omliggende scholen
in de wijk. Tijdens het ontwerp van de
Sint-Baafskouter werd ook voor de ruimere
omgeving een structuurschets gemaakt.

PHOTOCREDITS
Sint-Baafskouter Park © Fris in het Landschap

a
MARIA HENDRIKAPARK
Tussen 2003 en 2006 werd het 37ha grote
Maria Hendrikapark volledig gerenoveerd.
Deze groene long ligt in het centrum van
Oostende, vlakbij de haven en de buitenwijken en vormt de vitale verbinding tussen
het park, de stad en de zee. De buurtbewoners noemen het park ‘’t Bosje’.
Kinderen en jongeren zijn de voornaamste
gebruikers en doelgroep van het park. De
infrastructuur werd uitgebreid en vernieuwd
en biedt nu speelplekken voor peuters,
een avonturenpark, een skatebowl in de
oude velodroom, graffitimuren, zitbanken,
picknicktafels, grasvelden om op te relaxen
en een evenementenweide. Bovendien zijn er
ook verschillende educatieve modules.
In het park liggen drie meren die heel wat
watersport- en waterrecreatiemogelijkheden
bieden zoals vissen, roeien en waterfietsen.
In een van de meren werd een eilandje
helemaal gerenoveerd met bomen, struiken en oeverplanten die het landschap van
het eilandje mooi doen overlopen in de
boomrijke omgeving. Het bos en de grasrijke
weides worden op een milieuvriendelijke
manier beheerd en in de houten afsluitingen
vinden dieren en andere organismes een
schuilplaats.

PARK SPOOR NOORD
Het Spoor Noordgebied in het Noorden
van de Stad Antwerpen meet 24 ha en is 1,6
km lang. Meer dan een eeuw lang lag hier
een gigantische sporenbundel die een wig
vormde tussen de omliggende wijken tot
in 2005 werd gestart met de aanleg van een
gedurfde en voorbeeldstellende groene open
ruimte.
Spoor Noord ligt op de grens van een
dichtbebouwd en dichtbevolkt gebied in de
stad Antwerpen waar voornamelijk mensen
van allochtone afkomst wonen en waar een
enorm gebrek heerst aan groene openbare
ruimte. De stedelijke structuur is er complex
en onoverzichtelijk en een bewonersenquête
toonde de drang aan naar groen, licht en
ruimte. De parkontwerpers en landschapsarchitecten kregen de opdracht om het
voormalige spoorwegterrein om te toveren
tot ‘een tuin voor de buurt, een park voor de
stad’. Tijdens het hele proces werd bijzondere
aandacht besteed aan de betrokkenheid en
actieve deelname van en het overleg met de
omringende wijken en buurtbewoners.
Het parkgedeelte beslaat 18 ha en heeft een
eenvoudige structuur die anticipeert op
toekomstige noden, die veiligheid inboezemt
en die duurzaam is. De meeste historische
structuurelementen zoals lengte, grootte,
contouren, reliëf, viaducten, gebouwen en
aanwezige materialen werden bewaard.
Daaraan werden enkele hedendaagse
elementen toegevoegd zoals een loods voor
culturele en sportactiviteiten, een multifunctionele expohal, een shelter met zomerbar,

een kinder- en jongerencampus en uitkijkkiosken.
Het park biedt een prachtig aanbod aan
sportfaciliteiten, uitgestrekte weides met
wandel- en fietspaden, speelpleinen, een
BMX- en skatebowl, een zandbak en een
watertuin als stadsstrand waar kinderen
naar hartenlust in kunnen spelen. Rondom
het park komen een nieuwbouwcampus,
kantoorgebouwen en een gemengde private
projectontwikkeling.
Het samengaan van de verschillende functies
in het park wordt in goede banen geleid
door een parkcoördinator, verantwoordelijk
voor het beheer van het park, en een
parkprogrammator die verantwoordelijk is
voor de programmatie van activiteiten en
evenementen.

PHOTOCREDITS
Maria-Hendrikapark
© Stad Oostende - Varen: ©Tom Linster
Park Spoor Noord
© AG Stadsplanning Antwerpen
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DE 12 BASISPRINCIPES VAN HARMONISCH PARK- EN GROENBEHEER:
1. HPG beoogt duurzaamheid en diversiteit waarbij mensgerichte, natuurgerichte, milieugerichte en organisatiegerichte facetten op een harmonische wijze
samengaan.
2. HPG steunt mee op een permanent en gestructureerd overleg met doelgroepen.
3. HPG realiseert duurzame parken en groen die op een dynamische manier anticiperen op de wijzigende maatschappelijke noden.
4. HPG leidt tot parken en groen waarin de waargenomen maatschappelijke noden op een geïntegreerde wijze aan bod komen.
5. Park- en groenbeheersystemen gebaseerd op zones met een uitgesproken hoofdfunctie kunnen plaatselijk bepaalde functies goed vervullen, maar zijn minder
aanvaardbaar op grote oppervlakten park en groen.
6. HPG behoudt en vergroot de soortendiversiteit waar dat kan.
7. HPG realiseert parken en groen met een hoge structuurdiversiteit.
8. De mensgerichte maatregelen zijn gericht op aantrekkelijk en gevarieerd groen waarin de gebruiker zijn gading vindt.
9. De natuurgerichte maatregelen hebben tot doel de biodiversiteit in stand te houden en/of te verhogen.
10. Door het milieugerichte karakter voldoet het park- en groenbeheer aan de algemene zorgplicht voor het milieu ingeschreven in het milieubeleidsplan.
11. De organisatiegerichte maatregelen beogen het realiseren van een optimale bedrijfscultuur gebaseerd op kwaliteit.

PHOTOCREDIT
Park Spoor Noord
© Vandehoek Coenegracht Kromwijk
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12. De principes van HPG zijn streefdoelen op middellange en lange termijn.

13

MEER GROEN, MINDER CRIMINALITEIT

Begroening kan een positieve invloed hebben op criminaliteit in de binnenstad
Een studie die in 2001 werd uitgevoerd in
Chicago toonde aan dat in appartementsgebouwen die omringd zijn door bomen
en groen significant minder voorvallen van
criminaliteit werden opgetekend op mensen
en gebouwen dan in nabijgelegen bijna
identieke appartementsgebouwen zonder
groen kader. In gebouwen met veel groen
werden 48% minder inbraken en vandalisme
vastgesteld en 56% minder gewelddadige
misdaden. Zelfs indien het groenaandeel
maar bescheiden was, werden lagere criminaliteitscijfers opgetekend.
De impact van groen op misdaden verloopt
via verschillende mechanismen. Ten eerste is
het zo dat groen een ontspannende werking
heeft die agressie doet afnemen. Vervolgens
komen in groene ruimtes mensen samen
waardoor ze een vorm van sociale controle
en bewaking vormen die een ontradend effect hebben op criminelen. Daaraan gelinkt
is het zo dat een gebouw dat er groen en
verzorgd uitziet een teken is dat de eigenaars
en de bewoners zorg dragen voor hun woonplek en waakzaam zijn over elkaar.
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http://lhhl.illinois.edu/crime.htm

INVERDE

Inverde is marktleider in Vlaanderen op het
vlak van opleidingen in het bos-, groen- en
natuurbeheer. Jaarlijks ontvangt Inverde
ruim 10.000 cursisten, zowel professionals
en boseigenaars als vrijwilligers en geïnteresseerden.
Voor openbare besturen heeft Inverde een
steeds groeiend cursusaanbod over het
beheer van bos, natuur en openbaar groen.
Inverde biedt een ruime keuze aan theoretische cursussen en praktijkopleidingen,
van veilig werken met de kettingzaag tot
duurzaam onkruidbeheer op verhardingen.
De cursussen worden steeds georganiseerd
op maat van jouw opleidingsvragen en
-behoeften, in jouw eigen gemeente, op jouw
werkplek of bij je in de buurt. Voor technische opleidingen komt Inverde ter plaatse
met een volledige uitrusting aan werkmateriaal, veiligheidskledij en milieuvriendelijke
brandstoffen.
Wil je efficiënter werken door beter getraind
personeel en beter onderhouden machines?
Wil je de veiligheid op de werkvloer verbeteren? En kies je hierbij voor een sterk gespecialiseerde opleidingsorganisatie waarvan
de lesgevers kunnen bogen op een jarenlange
ervaring?
Surf naar www.inverde.be voor een overzicht
van het volledige cursusaanbod.

dé opleidingspartner van het

AGENTSCHAP voor NATUUR en BOS
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GROENLABELS
ANB-STADSGROENLABEL?
Wat kan het zijn?
Een label, uitgereikt door het ANB dat duidt
op een doorgedreven inspanning om het
groen in de stad te behouden en te doen
groeien.
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Hoe toe te kennen en te gebruiken?
Jaarlijkse selectie van een aantal steden en
gemeenten die het label verdienen en mogen
aanbrengen op hun communicatie en op
extra borden in de stad. Naar analogie met
de campagne FairTradeGemeente.
Op de website geeft ANB tekst en uitleg per
stad.
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Hoe toe te kennen en te gebruiken?
Jaarlijks kan het ANB een selectie van
producten en diensten labelen, naar analogie
met de OVAM Design Award.

C
TS
AGEN

Wat kan het zijn?
Een label voor objecten, concepten, producten die aanzetten tot meer groen in en om je
eigen huis

S

ANB-GROENLABEL?

U
OR NAT

U

PARK SCAN
Een park in de stad en wat we daaruit kunnen leren…
Tijdens een van de brainstormsessies van
Addictlab werd het idee geopperd om
parkscans uit te voeren om zo parken te
evalueren. De parkscan zou een onderzoeksmethode kunnen worden die in een zeer
gebruiksvriendelijk diagram laat zien wie de
bezoekers en gebruikers van parken zijn en
welke activiteiten er plaatsvinden. Hoe oud
zijn parkbezoekers, wat is hun cultuur, voor
welke activiteiten komen ze naar een park?
Parken worden door verschillende groepen
van mensen op uitermate verschillende
manieren beleefd.
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Aan de hand van deze methodologie kunnen
de tekorten en mogelijkheden van een park
geïdentificeerd worden om zo het park op
een optimale wijze verder te ontwikkelen.
De parkscan kan ervoor zorgen dat een
park evolueert in functie van de gewenste
strategie.
Kan jij ons een scan van jouw park sturen?
Enig idee hoe we van dit idee een concreet
werkinstrument kunnen maken?
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groenlab.com
an addictlab.com labresearch project

Dit boek kwam tot stand in het kader van het onderzoeksprogramma
groenlab.com dat werd opgezet door Addictlab.com en mogeljk gemaakt
door het Agentschap voor Natuur en Bos.
Dit boek is een speciale, Nederlandstalige en verkorte editie van het
Ad!dict boek #30, Ideas for Greener Cities.

v.u. Dirk Bogaert
Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

addictlab.com
global creative think tank
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Barastraat 175
1070 Brussel
info@addictlab.com
www.addictlab.com

© 2011, Ad!dict and Addictlab.com, LAB.001 bvba
Wij beogen een zo groot mogelijke verspreiding van de inhoud van dit werk. Teksten, foto’s en tekeningen mogen
overgenomen worden na schriftelijke toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos (anb@vlaanderen.be).
De informatie (teksten en afbeeldingen) in deze uitgave werd aangereikt door de respectievelijke auteurs en is voor
eigen rekening. Noch het Agentschap voor Natuur en Bos, noch Ad!dict Creative Lab is verantwoordelijk voor
foutieve informatie, noch voor daaruit voortvloeiende gevolgen of schadeclaims. Bronvermelding werd zoveel
mogelijk gerespecteerd.
Noch het Agentschap voor Natuur en Bos, noch Ad!dict Creative Lab kan aansprakelijk gesteld worden voor de
visies van de kunstenaars en voor inbreuken op de auteursrechten.
Iedereen mag ideeën en realisaties inzenden die in aanmerking komen om gepubliceerd te worden. Elke inzender
is zelf verantwoordelijk voor het concept en de (intellectuele) eigendomsrechten van zijn bijdrage. Addictlab.com
stuurt geen werk, ontwerpen of afbeeldingen terug en is niet verantwoordelijk voor het verlies van materiaal tijdens
de verzending.
Ad!dict creative Lab, Creative x-Ray en Addictlab.com zijn gedeponeerde handelsmerken van Jan Van Mol.

(1) to discover and accelerate creative talent
(2) to offer innovation and
out-of-the-box thinking
(3) to implement sustainable changes for
companies, organisations and society
register / upload ideas / become a Labmember
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global creative think tank

TM

