Tuinaanleg- en onderhoud

Tuinen Dewulf uit Ieper wint
Openbaargroen-award 2019
De parking van site Schiervelde in Roeselare veranderde van een asfaltvlakte in een aantrekkelijke, groene site. Tuinen Dewulf uit Ieper won met de heraanleg ervan de
Openbaargroen-award 2019.

Jan Vancayzeele, consulent tuinaanleg
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De wedstrijd Groene Lente – een
initiatief van de Vereniging voor Openbaar groen, VVOG - reikt een speciale
award uit aan een openbaargroenproject dat gerealiseerd werd met een
opvallende inbreng van een professionele tuinaannemer. Gemeenten met
lovenswaardige bloemeninitiatieven,
nieuwe groenprojecten en water- of
bijenvriendelijke realisaties kunnen
meedoen aan de wedstrijd.

Inspiratie geven en opdoen
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De finale van de actie Groene Lente
2019 vond eind december plaats in
Oudenaarde, de groen- en bloemengemeente van 2019. Tijdens deze
finaledag werden niet alleen alle
wedstrijdresultaten bekendgemaakt,
maar werden ook de opmerkelijkste
groen-, water- en bijenvriendelijke
realisaties gepresenteerd. Het was,
zoals steeds voor openbare besturen,
dé ideale gelegenheid om inspiratie
op te doen voor alle eigen toekomstige groenprojecten.

Ruimer gezien willen VLAM en VVOG
met de wedstrijd het maatschappelijk
belang van openbaar groen in de
kijker zetten en wijzen op de meerwaarde van een professionele aanpak
door een tuinaannemer.

Aantrekkelijker, waterdoorlatend
en groener
Het winnend project, site Schiervelde,
bevat een evenementencomplex
‘Expohallen’, een sporthal, een voetbalstadion en het nieuwe sportcomplex ‘Sportoase.’ Het stadsbestuur gaf
opdracht om de vroegere asfaltvlakte
van de parking van deze site aantrek-

kelijker, waterdoorlatend en groener
te maken. Het gaat om een oppervlakte van 1 ha.

Bomen en kleur
Tuinen Dewulf koos voor de aanplanting van veel nieuwe bomen op de
‘groene parking’ van site Schiervelde.
De in de herfst mooi verkleurende
Zelkova serrata ‘Village Green’ bijvoorbeeld is een prachtige verschijning. Acer rubrum ‘Scanlon’ in de
middenberm creëert een laaneffect
naar de diepergelegen parkeerplaatsen. Op de grasvelden rondom werd
Tilia cordata ‘Rancho’ aangeplant.
Grote plantmaten geven direct een
groen effect.
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Daarnaast werden tussen de verschillende parkeervakken blokken van
Carpinus betulus voorzien. Om te
zorgen voor een goede zichtbaarheid
en dus ook voor de veiligheid van
voetgangers viel de keuze op de
lagere en wintergroene Hedera helix
‘Arborescens’. Bloembollen her en
der zorgen voor extra kleurtoetsen in
het voorjaar.

Entente Florale
VVOG maakte bekend dat Overijse de
bloemen- en groenstad van 2020
wordt. De stad kreeg de vlag van
Entente Florale overhandigd en vertegenwoordigt Vlaanderen in deze
Europese wedstrijd. n
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