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27 mei 2007 : 17de Dag van het Park
De beuk erin !
Ben je klaar voor een nieuwe Dag van het Park? Het succes van de editie
2006 is wellicht een goed argument om er ook in 2007 bij te zijn. Het weer
zat in ieder geval mee. Wie had inderdaad durven denken dat we net die
ene droge dag lukten tussen weken van natte grijsheid? Met het kind- en
jeugdgerichte ‘Spring-in-‘t-Park’ hadden we bovendien een thema waarmee
we volop het jonge volkje konden beroeren. Wellicht werd nooit eerder in
Vlaanderen op het zelfde moment zó veel gesprongen als toen.
In 2007 gaan we voor ‘minstens even goed’. In ieder geval hebben we weer
een thema gekozen dat heel wat mogelijkheden biedt. Want wie wordt
niet aangesproken door ‘bomen’? Ontdek in deze folder nu al hoe breed dit
thema kan worden behandeld. Iedereen vindt wel een aanknopingspunt
met zijn interessesfeer. En al lijkt de lijst met mogelijke activiteiten al
behoorlijk lang, dan nog zijn we ervan overtuigd dat je zó creatief bent dat
je nog duizend andere toepassingen uit je mouw schudt.
Vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos willen we ook graag een
bijzondere duit in het zakje doen. We bekijken hoe we door een
overkoepelend initiatief op niveau Vlaanderen de aandacht voor de locale
activiteiten kunnen aanzwengelen.
Je hoort er nog van!
In ieder geval: de sterren staan goed om er in 2007 weer een geslaagde
Dag van het Park van te maken. Al was het maar omdat het magische cijfer
‘7’ de hoofdtoon voert. Afspraak dus op 27 mei 2007 voor de 17de Dag van
het Park. Kijk de kat niet uit de boom, maar laat je snel registreren als
deelnemer!
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Een boompje opzetten over bomen
De Dag van het Park 2007 wordt georganiseerd
rond het thema ‘bomen’. Dit thema is zó
veel omvattend dat we ons niet beperken
tot één slogan. Er zullen dan ook in het
straatbeeld onder het algemene thema ‘Bomen’
verschillende affiches verschijnen met telkens
weer een andere slogan die weer een ander
aspect gestalte heeft.
In totaal zijn het er 6 geworden.
Hieronder leest u welke aspecten wij in het bijzonder willen benaderen. We geven er eerst
wat duiding bij. Meteen geven we er ook wat
suggesties bij van wat dit naar activiteiten toe
kan betekenen. U zult merken, de mogelijkheden zijn legio.

Hoedjes van plezier!
Verplaats je even in een
fantasie en zet in je dromen
waar de eikel in zit omgekeerd op je hoofd: wedden
dat het een hoedje van
plezier wordt? Maar ook met
andere bomen kan je creatief
overweg. En wie creatief
is, vooral in groep, heeft en
maakt plezier!
Met de hoedjes van plezier
doen we beroep op de
creativiteit van jong en oud.
De mogelijkheden zijn
onbegrensd! Want bomen
in hun geheel, maar ook
elk deeltje afzonderlijk
kunnen mensen
aanzetten tot kunst- en
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wereld vol
het napje

speelzinnigheid.
We zetten de mogelijkheden even op
een rijtje, al weten we nu al dat het rijtje
onvolledig is omdat het op zich onbegrensd
is :
m knutsel je rot met bladeren, takken,
bloemen en vruchten;
m teken, schilder of maak een waanzinnig
kunstzinnige foto van je favoriete boom;
m speel een spel waarin bomen centraal
staan of hinkel er met een stukje boom
op los;
m doe het op zijn fluitjes en verander een
stukje boom in een muziekinstrument;
m zing het mooiste bomenlied of schrijf het
mooiste bomenverhaal of -gedicht;
m …

Vrienden voor het leven
Zonder dat je het zelf beseft staat
die boom er al op het moment dat
de wereld de eerste keer kennis
maakt met jou. Enkele jaren
later speelt die boom een
centrale rol in je jonge
speelse leefwereld. Nog
later vormt de boom de
plaats waar je afspreekt
met vrienden of met
je eerste lief. De jaren
die erop volgen is de
boom steevast jouw gids
doorheen de seizoenen:
het schieten en het
vallen van ’t blad,
de bloemen en de
vruchten. En zonder dat
je het goed beseft zit
je in de nazomer van
je leven onder diezelfde
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boom te genieten van de lommer die het lover je
biedt. Die boom was er, is er en zal er altijd zijn.
Het is je vriend voor het leven.
Mensen vertellen over bomen, bomen vertellen
over mensen. Op de Dag van het Park kan je er iets
mee doen, enkele suggesties:
m ga samen op zoek naar de merkwaardige bomen
(alleenstaand, in groep of in dreefverband) in
je gemeente en zoek naar verhalen die met die
bomen te maken hebben;
m ga op zoek naar geboortebomen, vrijheidsbomen, gerechtsbomen, grensbomen, …;
m laat mensen verhalen vertellen over hun
‘levensboom’. Laat hen op ontdekkings-tocht
gaan naar dat ene hartje dat ze vele jaren terug
in de stam hebben gegrift. En hebben ze nog
geen ‘boom van hun leven’, laat ze er dan eentje
kiezen. Ergens hebben ze er wel eentje staan
dat net iets meer bijzonder is dan een ander;
m ga op zoek naar stambomen, zoek de rol van
bomen in de vlaggenkunde en de heraldiek, …;
m breng mensen
samen die een
familienaam dragen
die verwijst naar
een boom;
m zoek naar toponiemen die verwijzen naar bomen en ontdek
het verhaal
achter de
naam;
m en misschien
is de naam
van de
gemeente
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of een van de deelgemeenten wel afgeleid
van een boom…
m en vrienden knuffelen wel eens … waarom
dus eens geen knuffelsessie in het park?

Koning(inn)en van het Park
Bomen zijn de publiekstrekkers in het park.
Zij maken van het park een echt park. Ze
zijn er in alle maten en gewichten en in alle
soorten. Sommige staan in bosverband en
reiken zo rank mogelijk naar het licht. De
buren zijn soms een concurrent in de wedloop
naar de zon.
Anderen hebben meer geluk. Ze staan alleen
en kunnen zich in al hun glorie ontwikkelen.
Hun kruin vormt de kroon op het werk. Nog
anderen staan in groepjes bijeen of staan net
opgelijnd in dreven.
Maar waar ze ook staan, ze spreken tot de
verbeelding van de parkbezoeker.
Hoe ze ook zijn, waar ze ook staan … gebruik
die aantrekkingskracht om mensen nog meer
dan anders te vertellen over bomen.
Vertel ze …
m over de botanie, over de biodiversiteit die
ze genereren,…
m over het waarom dat ze
net op die plaats staan
aangeplant om zo nog
sterker het beeld van
het park mee te bepalen,
nog meer het park te
structureren en de ogen van
de bezoeker nog meer te leiden
naar de zichtlijnen van het park;
m over welke bomen het zijn en waar
ze vandaan komen, inlands of uit verre
oorden. Wanneer en hoe zijn zie hier
beland?
m hoe je de juiste naam van de boom kan
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ontdekken;
m over het bomenleerpad dat je doorheen
je park, doorheen je stad hebt ontwikkeld
om zo de boom nog dichter bij hem of
haar te brengen;
m over de kampioenen in Vlaanderen. Waar
staan de dikste bomen te kijk, misschien
wel in jouw park?
m over de manier waarop je bomen beheert
om hen zo het lange leven te schenken;
m over ziekten en plagen die de bomen
bedreigen en over de manier waarop je ze
ertegen beschermt;
m over arboreta, tuinen waar pareltjes bij
elkaar zijn gebracht om een nog beter
overzicht te krijgen;
m over de naam van de boom en geef ze
een identiteitskaart aan de hand van een
naambordje;
m …

De longen van ’t Stad
Bossen zijn de longen van het
land, parken zijn de longen van
de stad. Bomen vormen in beide
gevallen de longblaasjes, de plaats
waar uiteindelijk alles gebeurt. Alle
wetenschappers zijn het erover eens:
bomen spelen een belangrijke rol in het
leefbaar en minder ongezond of meer
gezond maken van onze stad.
Ze leveren zuurstof, zuiveren de lucht
en zijn merkwaardig doeltreffend tegen
klein stof.
Maar niet alleen fysisch, maar ook
psychisch zijn ze bron van zuurstof.
Bomen zijn veelal de enige band die
we midden in de stad overhouden
met waar wij vandaan komen …
de natuur. Wie de stadsboom
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dus laat verdwijnen knipt de navelstreng met
zijn of haar natuur door.
Ontdek ter gelegenheid van de Dag van
het Park opnieuw de boom in de stad: waar
staan ze, welke zijn het, hoe zijn ze er aan
toe? Vertel mensen waarom ze zo belangrijk
en waardevol zijn.

Bomen om van te smullen
De liefde van de man, en ook wel van de
vrouw, gaat door de maag. Dan hebben
bomen een streepje voor. Want vele bomen
hebben ook op het culinaire vlak wat te
bieden.
Dat een fruitboom zorgt voor lekker en
gezond fruit is niet zo onlogisch. Misschien
is eind mei als tijdstip wat minder gelukkig,
maar fruit is doorgaans jaarrond te
verkrijgen zodat er heel wat mogelijk is.
Maar ook de bloesems kunnen heel
aantrekkelijk zijn: gewoon om zo te
eten, om te verwerken in een of
ander gerecht of om er een lekker
theetje van te laten trekken.
Ga op de Dag van het Park
creatief op stap in de culinaire
bomenwereld of is het omgekeerd,
ga op ontdekkingstocht naar boomse
culinaire hoogstandjes. Laat een
lokale chef-kok zijn inspiratie de vrije
loop. Het gebak, de thee en de wijn
zal er zó te voorschijn worden getoverd.
Wedden dat de bezoekers aan ‘de Dag’ het
héél erg zullen kunnen smaken!?
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Van de bovenste plank
Bomen zijn leveranciers van hout, een
kwaliteitsvol natuurproduct dat door kundige
mensenhanden wordt verwerkt in duizend en
één steeds weer wisselende producten.
Wellicht is de Dag van het Park een uitgelezen
moment om de oude glorie van hout even te
evoceren. Want, we moeten toegeven, voor vele
oudere toepassingen van hout zijn er intussen
moderne varianten gevonden. Gelukkig maar,
want de druk op het hout wordt op die manier
toch wel wat getemperd.
Maar toch zijn de actuele toepassingsmogelijkheden van hout nog legio.
Op de Dag van het Park kan gekozen
worden voor een mengeling van nostalgie
en harde realiteit.
Het nostalgische kantje kan komen van
bijvoorbeeld oude klompenmakers of
koetsenbouwers. Ook een kuiper kan zich
nog eens ten volle laten gaan.
De harde realiteit kan dan weer worden
verbeeld door aandacht voor FSC-labeling.
Wat betekent dit en wat kan er mee gedaan
worden?
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Een tip …
Doe bij de organisatie maximaal beroep op verenigingen. Men
hoeft daarbij hoegenaamd niet alleen te zoeken in de richting van
verenigingen die actief zijn rond natuur en milieu.
Gelet op het thema is het zoeken naar samenwerken met allerhande
andere verenigingen zeker aan te bevelen. Jeugdbewegingen,
jeugdgroeperingen van natuur-, milieu- en andere verenigingen,
scholen,… zijn logische partners. Loop ook eens langs bij de lokale
afdelingen van de Gezinsbond, socio-culturele verenigingen,
verenigingen die zich bezighouden met volkskunde, oude
ambachten, …
Het samenwerken met verenigingen biedt meerdere voordelen. Zo
vergroot de samenwerking de mogelijkheden om het programma
meer te stofferen. Ook vertaalt de betrokkenheid van dergelijke
verenigingen zich automatisch in een grotere respons van het
publiek.
Verder kan de samenwerking die ontstaat rond de Dag van het Park
resulteren in toekomstige
partnerschappen
rond parken en
openbaar groen.
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De Dag van het Park …
een internationaal gegeven...
In 2005 organiseerde Nederland met groot succes
hun eerste Dag van het Park en dit onder het
nieuwe logo dat in Vlaanderen naar aanleiding van
de 15de editie werd ontwikkeld. Het spreekt vanzelf
dat onze noorderburen ook in 2007 meedoen.
Vorig jaar deden immers al meer dan 60 steden en
gemeenten mee!
Het is leuk om te zien dat ook andere landen
gelijkaardige activiteiten opzetten. In GrootBrittannië kennen ze de ganse zomer lang het
Park-it programma. Ieder weekend wordt in één
stad een ‘dag van’ georganiseerd. Het aantal
kandidaatsteden overstijgt er het aanbod aan
weekends. Frankrijk zet sedert 2003 ieder weekend
in juni parken en openbaar groen in de kijker voor
het grote publiek. In Duitsland nemen steden zelf
gelijkaardige initiatieven. En in 2008 organiseren
zij een heus ‘Jaar van het Park’. Wij bekijken
nu al hoe we met hen in zee kunnen gaan!
Ook aan de andere kant van de Atlantische
oceaan zijn parken niet onbekend en krijgen
ze er de gepaste aandacht. In Canada
wordt de ‘Dag van het Park’ – net als
bij ons – in mei georganiseerd. En in
New York DC zijn er twee actiedagen
in de parken, eentje in mei en eentje
in oktober.
De komende maanden zal het Agentschap voor Natuur en Bos verder
contacten leggen met die buitenlandse organisaties om ervaringen
uit te wisselen en, wie weet,
vormen van samenwerking op
te zetten.
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Logistieke steun
Zoals dit de voorbije edities al het geval was, neemt het Agentschap voor
Natuur en Bos de rol van initiatiefnemer en coördinator op zich.
Het Agentschap voor Natuur en Bos coördineert en organiseert niet alleen
zelf, ze biedt aan de deelnemende gemeenten, steden, provincies en andere
organisaties ook gratis logistieke steun aan.
De Vlaamse Overheid verzorgt daarnaast ook de contacten met de nationale
pers (schrijvende pers, radio en televisie) waarbij de hele actie en het thema
worden belicht.
Het is duidelijk dat de boodschap die in deze contacten wordt gebracht van
algemene aard is en dat niet in detail kan ingegaan worden op elke activiteit
van elk deelnemend bestuur.
Elke stad, gemeente, provincie of organisatie verzorgt dan ook zelf de
publiciteit en de informatieverstrekking over de eigen activiteiten. Neem
daartoe contact op met de lokale medewerkers en vertegenwoordigers van
de pers. Maar vergeet vooral ook de eigen kanalen van de stad of gemeente
niet. Het gemeenteblad dat de meeste gemeenten verspreiden naar de
burger toe is een zeer waardevol kanaal.
Steden, gemeenten en provincies die beschikken over een communicatieverantwoordelijke mogen zich gelukkig prijzen. Doe er beroep op! Zij zijn
het beste geplaatst om lokaal de juiste strategie uit te werken.
Wanneer je je deelname hebt bevestigd ontvang je een bestelformulier voor
logistieke steun. Je krijgt op dat ogenblik ook een overzicht en beschrijving
van wat wij je kunnen aanbieden.
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Een permanent aanspreekpunt …
om je nog beter te dienen
Wij weten dat het voor de gemeente, stad of provincie geen evidentie is om
elk jaar weer de stap te zetten om te organiseren in het kader van de Dag
van het Park.
Om alles te stroomlijnen richten wij een permanent aanspreekpunt op rond
de actie. Als eerste actie – en als vervolg op deze mailing - zullen wij je
eerstdaags contacteren in verband met je al of niet deelnemen aan de
Dag van het Park.
Maar ook op om het even welk ander moment kan je terecht op het permanente aanspreekpunt met al je vragen rond de organisatie. We geven je er
graag een antwoord op en zoeken samen met jou naar oplossingen voor
problemen die zich aandienen.
Een belangrijk punt is het zoeken naar voorstellen op het vlak van
programmering. Het is duidelijk dat we hierbij vooral zullen streven om ook
inhoudelijke acties op te nemen in het programma. Maar daarnaast worden
ook de sterkhouders vanuit de voorbije edities niet uit het oog verloren.
Het centrale aanspreekpunt zal ook instaan voor het verzamelen van alle
programma’s en het verwerken ervan in de alom gekende en gewaardeerde
programmabrochure. Dit jaar proberen we dit nog performanter te doen
dan vorige jaren door
het sterker inschakelen van elektronisch
communicatievormen.
Om dit alles zo goed mogelijk
te kunnen ondersteunen stellen
de organisatoren een centraal
telefoonnummer en e-mail adres ter
beschikking.
Onthoud voor eens en voor altijd
volgende coördinaten … de snelste weg
tot een succesvolle Dag van het Park.
Contactpersoon: Dirk Demeyere
Telefoon: 02-553 81 13
E-mail: dagvanhetpark@vlaanderen.be
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UITERLIJKE INSCHRIJVINGSDATUM : 02 FEBRUARI 2007

Dag van het Park 2007
De stad/gemeente : .................................................................................................
De provincie
: .................................................................................................
De organisatie
: ...........................................................................
doet mee aan en plant activiteiten in het kader van de actie ‘Dag van het
Park’ op 27 mei 2007.
Contactpersoon
: .................................................................................................
Naam
: .................................................................................................
Adres
: .................................................................................................
Postnummer + gemeente: .....................................................................................
Telefoon
: .................................................................................................
Fax
: .................................................................................................
e-mail adres
: .................................................................................................
Te

de

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

(handtekening)

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

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

Opsturen of faxen naar : Permanent Secretariaat ‘Dag van het Park’
p/a Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Tel.: 02-553 81 13 - Fax : 02-553 81 05
E-mail: dagvanhetpark@vlaanderen.be
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Permanent Secretariaat ‘Dag van het Park’
p/a Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
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