Dag van het Park – ideeënboekje 2014
________________________________________________________________________

Mos-art (eco-graffiti)
Graffiti kan met verf, maar ook met mos. Mos-kunstenaars ‘beschilderen’ een goed zichtbare
gevel met mos. Dit kan vele kanten op. Om het binnen de campagne te laten passen kan het
‘vinkje’ afgebeeld worden met daarnaast ‘Stem op Mo Mos/Marina Mos/Martha Mos’.
Mos-art kan ook een ‘DIY’ worden (do it yourself/doe het zelf). Iedereen kan met het juiste recept
(http://www.phservices.be/nl/blog/2013/09/13/mos-graffiti-eco-graffiti-groen-graffitienvironmental-graffiti/) namelijk het huis of de gevel opfleuren met mos.

De Parkstraat wordt een verkiezingsstraat.
Personificatie: bepaalde bomen/planten in de stad/gemeente tot leven roepen en hen een ‘stembordje’ laten vasthouden, met daarop handjes en de te personaliseren copy: ‘Stem op Benny
Beuk’ + www.dagvanhetpark.be. Steden/gemeentes kunnen dit bordje zelf invullen via sjabloon,
printen op dik papier en rond boom/plant hangen. Idealiter hangt zo vb de hele Parkstraat vol.

Extra idee: alle gemeentes vormen op een bepaalde dag in aanloop naar Dag van het Park het
naambordje Parkstraat om naar de ‘Dag van het’-Parkstraat.

DIY-plantentips
Origineel aan de slag met plant naar keuze (“ik kies voor…”) in DIY-thema. ‘Doe iets leuks met
jouw favoriete plant’ of ‘Breng jouw favoriete plant tot leven’. Pinterest staat vol met doe-het-zelf
ideetjes. Deze ideeën kunnen dan ingezonden worden (via instagram, Facebook, Twitter, hashtag
#dagvanhetpark) (zie foto’s) waarrond een wedstrijd kan ontstaan of dergelijke.

Fotowedstrijd
Deelnemers maken kunstzinnige foto’s van bijzondere planten in de stad: planten in de vorm van
een hart, een klaproos die tussen stoeptegels uitkomt, ... Foto’s verschijnen op website, social
media brengen wedstrijd onder de aandacht, mensen kunnen stemmen.

Groenten in stadstuintjes
Je hebt niet veel plaats nodig om je eigen groenten/kruiden te kweken: groentenbakken van 1 m2.

Verticale tuinen
Wie niet veel plaats heeft in zijn tuin, kan een verticale (eetbare) tuin van een pallet maken.
Zie: www.een.be/programmas/groenland/pallettentuin

Scholen met groene vingers
Meer groen op scholen. Speelplaatsen zijn vaak betonnen vlakken. Tegels uithalen en bomen
planten / bloementuin op stukje braakliggend grond.

Kunst in het park
In samenwerking met tekenscholen en kunstacademies leerlingen kunstwerken laten maken om in
parken te zetten en die iets met planten te maken hebben. Kan een winnaar verkozen worden.

Kruiden in de stad
Vaak staan er grote bloembakken in een straat om het verkeer af te remmen. Ipv er bloemen in te
zetten, makkelijke kruiden zoals tijm, rozemarijn, oregano, dragon ... waar de inwoners zich van
mogen bedienen. Op de bakken kadertjes plaatsen met uitleg over de kruiden.

Mijn plant
BV’s getuigen over een plant die een bijzondere betekenis voor hen heeft (bijv. de as van Dré
Steegmans alias Félice zijn uitgestrooid onder een grote Magnolia in Leut).

Geocaching
Stuur geocachers op weg naar verkiezingskandidaten (boom, struik, vetplant, klimop, …).
Mogelijke samenwerking met vzw Geocaching (www.geocaching.be).

De verkiezingskandidaten in de kijker
Laat je medewerkers aan het woord om de verkiezingskandidaten voor te stellen en hun troeven
te belichten.

Verkiezingsdag
Zijn er in jouw gemeente of stad arboreta, boomkwekerijen of tuincentra? Dan kan je nagaan of er
met hen een samenwerking mogelijk is om zo de vele voordelen van deze locaties in de kijker te
plaatsen.

Tentoonstelling verkiezingskandidaten
Laat inwoners foto’s maken van kandidaten die zij om een of andere reden verkiezen.
Maak daarmee een fototentoonstelling (te printen of digitaal te vertonen tijdens de Dag van het
Park).
Stimuleer scholen of verenigingen om gedichten te schrijven over ‘hun’ kandidaat.
Laat scholen / klassen een kandidaat adopteren en er een ode aan schrijven.

Verkiezingsverhalen
Natuur in je buurt zorgt voor verrassend positieve effecten. Groen maakt mensen gezonder,
bevordert sociale contacten, lokt meer toeristen en investeerders, trekt de waarde van huizen op,
maakt dagen van strenge vorst of hittegolven draaglijker, enzovoort.
Laat op de Dag van het Park mensen vertellen over de positieve effecten van hun
verkiezingskandidaat bij uitstek. Inspiratie vind je in de brochure ‘Investeer in groen, winst
verzekerd’ die je terugvindt op www.natuurenbos.be.

