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THEMAGERICHTE ACTIVITEITEN
Dag van het Park 30 mei 2010

‘Groen in je buurt’
Algemene tips:
° Maak gebruik van de lokale infokanalen zoals website, infokrant en
flyers om de bevolking maximaal te bereiken.
° Werk zoveel mogelijk samen met verenigingen zoals Natuurpunt,
Heemkundige Kring, Regionale Landschappen, culturele verenigingen…
om de actie te promoten en te begeleiden.
° Permanente aandacht bij de organisatie van de activiteiten voor
rolstoelgebruikers en personen met een handicap.

‘Jaar van de biodiversiteit’
Inhoud

In het kader van het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit kan
door middel van de Dag van het Park, op heel wat locaties in
Vlaanderen aandacht worden besteed aan het thema biodiversiteit.
(Gegidste) Stadswandelingen met aandacht voor het planten- en
dierenleven.
Organiseren van een tentoonstelling ‘Groen in je buurt’ met
aandacht voor de natuuraspecten.
Aandacht voor specifieke planten (rode lijstsoorten) en dieren die
eigen zijn aan de woonomgeving.
Samen met de kinderen ‘natuurbeleving in en om het water’.

Aanpak

Probeer met zoveel mogelijk diverse activiteiten het thema
biodiversiteit in te vullen.

Tips
-

educatieve wandeling rond biodiversiteit met de focus op
observatie, beleving, respect en liefde voor de natuur. Leer
hoe planten te determineren en nieuwe soorten te ontdekken.
Probeer in te spelen tijdens de natuurwandelingen op het
belang van de aanwezige planten- en diersoorten die het
voorbestaan van het groen in je buurt waarborgen.
Kinderanimatie rond natuur en biodiversiteit.
- thematische tentoonstelling van de illustraties per schoolklas
rond het thema ‘Groen in je buurt’
- een specifieke plantensoort centraal in de kijker stellen
- een geleid bezoek aan waardevolle
hoogstamfruitboomgaarden inrichten
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-

een wandeling op natuurleerpaden organiseren

-

natuur- en beleefstand biodiversiteit en vlinders

-

een fietstocht langs zwaluwkolonies, insectentorens,
nestkastjes in de bebouwde omgeving, bergingsvijver met
hemelwater, schoolcomposteren bermbeheer, enz.

-

bezoek aan recente realisaties in verband met biodiversiteit
en duurzaamheid in de stad of gemeente.

Wandelingen en fietstochten
Inhoud

Iedereen wordt uitgenodigd mee te wandelen en te fietsen naar de
onbekende groene plekjes in zijn buurt/gemeente of stad.

Aanpak
Tips

Fiets- of wandeltracé uit stippelen met plaatsbezoeken.
-

een parcours uitstippelen waarbij de aandacht gaat naar een
brede waaier van groenelementen zoals gevelbegroening,
tegeltuinen en groendaken. Ook natuurgebieden, stadbossen
en parken kunnen hierin betrokken worden. Aandacht voor
de verborgen en waardevolle stukjes natuur, groengordels,
historische sites, enz. Het gebeuren koppelen aan een
wedstrijd zoals het ‘mooiste groene plekje’ in de buurt.
De wedstrijd kan ook gaan over de mooiste voortuin of het
bloemrijkste plekje.
Tijdens de wandeling of fietstocht een soort ideeënbus
voorzien waarin de noden van de deelnemers verzameld
worden. Dit kan bezorgd worden aan het beleid van de stad
of gemeente.

-

organiseren van een bomenwandeling, gaande van inheemse
bomen tot exoten, gekoppeld aan bijvoorbeeld een
inhuldiging van een geboorteboom of een halt bij een zeer
oude merkwaardige boom. Extra aandacht voor autochtone
planten en bomen.

-

een vertel- of een bloemenwandeling inrichten langs trage
wegen

-

bezoek aan een Ecohuis

-

fotofietstocht met als thema ‘Groene stadselementen’.

Dag van het Park 2010 - Themagerichte activiteiten

4

Breng het ‘Groen in je buurt ‘ in de klas – breng de klas
naar de groene buurt
Inhoud

Betrek de lagere scholen uit de gemeenten bij het thema ‘Groen in
je buurt’. Vraag hen hoe zij het groen in hun buurt zien en laat hen
iets schrijven of tekenen.

Aanpak

Nodig alle lagere scholen uit de gemeente uit om mee te werken
rond het thema ‘Groen in je buurt’ en deel te nemen aan de
wedstrijd.
Groen in de directe leefomgeving van kinderen is zeer belangrijk
voor zowel de psychische als de fysieke ontwikkeling. Diverse
aspecten zoals sociaal contact, recreatie, beleving en liefde voor
planten en dieren, kunnen de kinderen boeien.
Nodig kinderen uit om creatief te zijn rond het thema ‘Groen in je
buurt
- betrek de werkjes van de kinderen bij de activiteiten van de
Dag van het Park zelf: verwerk de werkjes in een
tentoonstelling, geef prijzen voor de meest verdienstelijke
leerlingen, klassen, scholen …
Nodig leerlingen uit tijdens de weken voorafgaand aan de Dag van
het Park om naar een aantal groene buurten en straten te wandelen
om zo inspiratie op te doen om iets persoonlijk uit te werken in de
klas.

Tips

Maak de nodige afspraken met de lokale scholen en klassen. Betrek
geïnteresseerde leerkrachten bij het ontwikkelen van de
deelaspecten van het thema op maat van wat er binnen het park
zoal kan gebeuren.

Fotowedstrijd - tentoonstelling
Inhoud
Aanpak
Tips

Een fotofietstocht langs de groenelementen in de buurt organiseren.
Een tentoonstelling rond Groenbeheer en ‘Groen in je buurt’
opzetten van vroeger en nu (koppeling fotowedstrijd)
Specifieke aandacht voor de fotowedstrijd gaat uit naar de
‘onbekende en onbeminde groenplekjes’.
Een wedstrijd koppelen aan de fotofietstocht waarbij de
laureaten door de gemeente of stad worden gelauwerd. De
prijsuitreiking kan kaderen in een tentoonstelling met de
meest exclusieve foto’s.
-

Tentoonstelling van een groene site of stadsomgeving
waarbij de evolutie van de uitbreiding en het meer sociaal
gebruik van het groen, duidelijk merkbaar is.

-

Een landschapsfotowedstrijd organiseren met aandacht voor
bijvoorbeeld kleine landschapselementen met een prijzenpot
voor de laureaten.
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Andere activiteiten
Inhoud

Een ruim aanbod aan activiteiten naast de wandelingen en
fietstochten.
Een uitgebreid pallet van activiteiten aanbieden waar zowel jong als
oud zijn gading vinden met als accent respect en waardering voor
het groen.

Aanpak

Tips

- Organiseren van een (gezins-) picknick met vooraf
inschrijvingen. Een ‘gezonde’ picknick met verse groenten en
seizoenfruit (fruitsla).
Voorzie kartonnen borden, bekers en drinkrietjes.
Probeer sponsoring te verkrijgen van lokale handelaars om de
lunchpakketjes voor de picknick samen te stellen.
- Nestkastjes bouwen door jong en oud.
-

Yoga in het groen met accent op de belevingswaarde van het
groen.

-

Tentoonstelling rond Groenbeheer en ‘Groen in de stad’vroeger en nu (koppeling fotowedstrijd).

-

Kookdemo en proeverij, kruiden en vergeten groenten.

-

Bouwen van wilgenhutten met kinderen.

-

Openingen van nieuwe parken of uitbreiding van parken,
aanleg van groendaken of opendeur van forten met aandacht
voor de biodiversiteit.

-

Opening van wandel- en educatieve paden (vb. blote
voetenpad).

-

Aanleg van minituintjes door kinderen door gebruik van vaste
planten of rotsplanten.

Participatie
Inhoud
Aanpak
Tips

Betrekken van de buurtbewoners, scholen en klassen.
Inspraakmomenten inlassen tijdens de diverse activiteiten.
- Rondleidingen en inspraakmomenten rond de
heropwaardering van straatbomen, gevelbegroening,
tegeltuintjes en algemeen Groen in de straat.
- Wandeling langs te kappen straatbomen en info verstekken
omtrent de nieuwe aanplantingen.
- Betrekken van de buurtbewoners bij het organiseren van
allerlei buurtactiviteiten.
- In het kader van een scholenwedstrijd rond Groen in je
buurt, een korte rondleiding naar het groen in je
(school)buurt.
- De actie Dag van het Park is een uitgelezen moment om een
enquête rond diverse groenelementen zoals parken en
bossen te organiseren.
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Infostands naar thema
Inhoud
Aanpak
Tips

Organiseren van een infomarkt en promotiestands naar het thema.
-

Infostand van de stad/gemeente rond de subsidie van
groendaken, gevelbegroening, milieu en natuur.
Kruidenworkshops, bio-producten, demo honingslingeren en
hoe energie te besparen.
Een actie ‘Zonder is gezonder’ i.v.m. onkruidbestrijding.
Compostering voorgesteld door de gemeentediensten.
Tips rond Ecodriving.
Zwerfvuilacties organiseren met jeugd- of
studentverenigingen.

Toneel, theater
Inhoud

Organiseer een kindertoneel met optredens van x aantal klassen
rond het thema ‘Groen in je buurt’ met aandacht voor het plantenen dierenleven.

Aanpak

Doe vooraf een oproep naar scholen en academies tot deelname.
Organiseer het nodige overleg met de leerkrachten.

Tips

Voorzie een drankje en een hapje voor de kinderen die deelnemen
aan het toneelgebeuren.
Zet het gebeuren in het dagprogramma voldoende in de kijker.

Muziek
Inhoud
Aanpak
Tips

Een straatorkestje dat de rondgang naar de diverse
groenelementen in de stad begeleid.
Je kan een cabaretièr of een troubadour uitnodigen voor dit
muzikale gebeuren.
Bij voorkeur een lokaal groepje uit eigen stad/gemeente.
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