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Lezing - beeldend en project
BEELDEND
12 ha groene parkomgeving
Bossen, grasvelden, struwelen
en vijvers
5 km verharde,
rolstoeltoegankelijke paden
Inspirerend park waar
verschillende groepen
gebruikers elkaar ontmoeten
PROJECTOMSCHRIJVING:
Realisatie van drie eetbare
groenkamers: een icoon van
verzoening tussen natuur en
voedselvoorziening
Gebaseerd op natuurlijke
kringlopen en duurzaamheid
Verbonden met een ‘gelukssnoer’:
rolstoel toegankelijke wandellus,
langs verschillende pluk-je-geluk-kamers, die samen één geheel
vormen

Conceptueel ontwerp - stijl en sfeer
BEELDKWALITEIT

MATERIALEN

INRICHTINGSELEMENTEN

Duidelijke toegang: inkom = eerste ontmoeting met het park
Bescheiden inrichtingselementen, in natuurlijke materialen en soms
suggestief
Gelukssnoer: houten ‘parels’

Onbehandeld hout is het meest
natuurlijke
Een ruwe boomstam kan worden
gebruikt bij het afbakenen van
parking en zitplaatsen

Functioneel en flexibel
Duurzaam en herbruikbaar: op een andere locatie, kringloop, ...
Toegankelijk voor grote doelgroep en aangepast aan rolstoelgebruikers
Beleving- en natuurgericht

Conceptueel ontwerp
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Zone A: pluk-je-geluk-tunnel
PLUK-JE-GELUK-TUIN

Zorgverblijf Hooidonk

Conceptueel ontwerp ZONE A : pluk-je-geluk-tunnel
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- Maaibeheer op maat van onze
bestuivers.
- Hooimijten en bijenhotel.
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Modernisering van bestaande
berceau tot een tunnel met eetbare
klimplanten en bodembedekkers
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Harmonieus samenleven van
planten en dieren, nestgelegenheid
voor bestuivers

aa

ien

Sin

us

pa

d1

Sin

us

Sinusbeheer: maaibeheer op maat van onze bestuivers
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Houtkant
Takkenwal

Sinusbeheer vergroot biotoopaanbod: meer opwarmingszones, nectarzones, schuil- en rust zone’s.

Het voorjaar: gras begint te groeien.
Wanneer het ongeveer 30 cm hoog staat, maai je een
sinuspad (breedte 1-1,5 meter).

Wanneer de eerste bloei voorbij is en het zaad zich
heeft gevormd, zet je de maaibeurt in.
Maaisel wordt steeds afgevoerd.

Wanneer het gras hoger staat maai je een tweede
sinuspad (andere grootte en frequentie).
Je herhaalt de cyclus.
Tegen de winter maai je een laatste keer kort.

Zone B: ruimte voor deelname aan vertrouwde activiteiten

Maatvoering conform handboek toegankelijkheid
publieke gebouwen

Socale en duurzame economie: maatwerkbedrijf bouwt de
planttafels, met lokaal hardhout ( uit Vlaanderen).

Flexibel en uitbreidbaar systeem: meerdere deelnemers kunnen
samen werken aan één of meerdere planttafels.

Toegankelijkheid, design en functionaliteit hand in hand

Zone C: Fauna vriendelijk voedselbosje
- Fauna-vriendelijk voedselbosje
		
- permanente, overblijvende, eetbare gewassen
		
- variatie en gelaagdheid waarbinnen plantgemeenschappen elkaar ondersteunen
		
- systeem naar voorbeeld van de natuur met een gesloten kringloop
		
- Betekenis voor biodiversiteit
		
- grote verscheidenheid aan dieren, planten en habitats
		
- interactie met omgevingsfactoren voor ecossyteemdiensten
			
planten zuiveren de lucht, zorgen voor verkoeling
			
de natuur voorziet ons van natuurlijke grondstoffen
			

