STEDEN MOETEN (NOG) GROENER
Meer dan driekwart van de inwoners van de Vlaamse
centrumsteden moet niet verder dan 400 meter wandelen om
van een buurtpark te genieten. Toch hebben onze steden
nood aan extra groen, willen ze toekomst hebben.

Twee op drie inwoners heeft groen op 400 meter
Vraag inwoners van centrumsteden of hun stad voldoende
groen kleurt en gemiddeld antwoordt 70% van hen een duidelijk ja. Dat leert de meest recente editie van de stadsmonitor
(Vlaamse Overheid, 2011).
Onze steden bieden hun inwoners inderdaad een flink pakket publiek groen. Zowat 67% van de inwoners van dezelfde
dertien centrumsteden hoeft niet verder dan 400 meter van
de eigen voor- of achterdeur om een publieke – lees overdag
op een vrij permanente basis voor het publiek opengestelde
– groene ruimte van minstens 2.000 m² oppervlakte binnen te
stappen. Er zijn echter grote verschillen tussen de steden. Zo
scoren Mechelen en Sint-Niklaas het laagst met ongeveer 47%
en haalt Antwerpen met 84,1% de hoogste score.
Gevraagd: ruimte voor groen
En toch moet er groen bijkomen. Liefst veel. Dat is de conclusie van een recent gepubliceerde studie, uitgevoerd door VITO
en UGent: “Onze steden evolueren tot stedelijke hitte-eilanden.
Een dergelijk hitte-eiland ontstaat wanneer er een temperatuurverschil optreedt tussen de stad en het omliggende platteland. Dit is vooral een gevolg van de bebouwde en verharde
omgeving in een stad.
Onze stadsbesturen staan dus voor de uitdaging om extra
groene ruimten te creëren, want volgens gegevens van de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie is 52,1
% van de totale oppervlakte in de dertien Vlaamse centrumsteden bebouwd. Voor Gent is dit 63,3% en voor Antwerpen zelfs
75,7%. De andere centrumsteden schommelen tussen 30,1%
(Turnhout) en 75,7% (Oostende).
Toegegeven, het is niet helemaal zo slecht als het er uit ziet.
Als bebouwde oppervlakte worden namelijk niet alleen woningen, wegen, inrichtingen voor het uitoefenen van menselijke activiteiten in aanmerking genomen, maar ook tuinen
en stadsparken. Die laatste maken echter geen significant
verschil in de som.
Belangrijker is trouwens om de evolutie in tijd te bekijken.
Sinds 2004 nam de bebouwde oppervlakte in de dertien centrumsteden met bijna 2% toe, terwijl de groei voor het Vlaamse
Gewest op diezelfde tijdspanne 1,1% bedraagt. Daarom
moeten ruimten veilig gesteld worden om groen in de stad te
brengen.
Aanleg van daktuinen stimuleren is een druppel op de hete
plaat. Het blijkt namelijk dat in het jaar 2010 in alle dertien
centrumsteden samen ‘amper’ 160 groendaken (met toelage)
werden aangelegd. Bijbrengen van echt groen is de oplossing.
Beter buurtgroen, de actie van VLAM, ijvert hier al jaren voor.
Ook ANB zit op hetzelfde spoor. Met het inspiratieboek ‘Ideeën
voor groenere steden en gemeenten in Vlaanderen’ zet het
Agentschap goede voorbeelden en praktijken in de kijker. ●

< Marc Verachtert
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MEMORIAMTUINEN IN OPMARS IN DUITSLAND
Dit jaar wordt in Duitsland de dertigste
memoriamtuin geopend. Het concept
werd voorgesteld op de Bundesgartenschau Schwerin in 2009 waar het een
innovatieprijs van de overheid kreeg.
De eerste memoriamtuin werd in 2010
op een kerkhof in Duisburg opengesteld.
Memoriamtuinen zijn mooi ontworpen
tuinen die terzelfdertijd een deel van een
kerkhof uitmaken. In dit tuingedeelte
zijn dus ook graven en herdenkingsurnen geplaatst. Er is evenwel geen plaats
voor anonieme graven.
Tuinaannemers die zich richten naar dit
marktsegment berichten van een grote
navraag. Mensen willen een mooie ontworpen en onderhouden rustplaats voor
de overledenen. Maar ook de dienstverlening is een extra want de nabestaanden kunnen een contract afsluiten
waardoor de herdenkingstuin het ganse
jaar wordt onderhouden. De groenaannemers nemen dus het totaalpakket

op zich: van aanleg tot onderhoud. De
Duitse beroepsfederaties bieden daarenboven namens hun leden een kwaliteitslabel aan.

Op de website www.memoriam-garten.de
is een overzicht terug te vinden van alle
dergelijke tuinen in Duitsland. ● (bron ZVG)

NATIONALE GRASDAG
De 8ste editie van de Nationale Grasdag gaat dit jaar door op
donderdag 19 juni in Hove (Kontich).
Deze praktijkdag voor de groenprofessional kadert dit jaar
volledig in het thema van “beregening & drainage”

Alle praktische gegevens zijn terug te vinden op de website
www.nationalegrasdag.be

© J. Vacnayzeele-

PROGRAMMA
08.30 u – 09.00 u Onthaal + ontbijt
09.00 u – 09.40 u Presentatie organisatie + toelichting thema
09.40 u – 10.30 u Rondleiding op proefveld
Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met
Erik Truyers op 0496/59.80.89.
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