
      / Dag van het Park 

www.natuurenbos.be 

 
Ideeënboekje 

 
 
zet het zintuigelijke centraal 
 

• Organiseer een zintuigenparcours waarop mensen aan planten kunnen ruiken, eetbare bloemen 
kunnen eten, verschillende fruitbomen uit de streek leren kennen,… De lokale gidsenvereniging 
kan je hierbij helpen. 

 
• Organiseer voor kinderen een wandeling in een snoeptuin: een tuin met fruitbomen, een 

hazelaar, rabarber, bessenstruiken,… Of laat ze experimenteren met zaden. 
 
• Roep mensen in je gemeente op om per straat één specifiek kruid of één specifieke bloemsoort in 

de bloembakken te zetten. 
 
 
stimuleer creativiteit 
 

• Giet zoveel mogelijk communicatiemateriaal in een 
“smaak”-sausje. Maak bijvoorbeeld flyers met daarop de 
planning van de Dag van het Park in de vorm van een 
menukaart. Of hang die menukaart op aan 
straatnaambordjes. 

• Bouw-je-eigen-park: laat de inwoners van je gemeente 
mee zaaien, tuinieren, nestkastjes en zaaikistjes timmeren 
(samen met de jeugdbeweging?). 

• Organiseer een workshop om een bijenhotel te bouwen 
(zij zorgen tenslotte voor honing). Laat mensen zelf 
materiaal meebrengen dat ze nog hebben liggen (en dus 
ook eigen hamer, spijkers en dergelijke). 

 
 
samen dingen doen 
 

• Is er iemand in de buurt die streekproducten maakt of verkoopt? Bekijk dan eens wat jullie voor 
elkaar kunnen betekenen en hoe jullie de handen in elkaar kunnen slaan. Denk bijvoorbeeld aan 
een rondleiding, een proeverij, een workshop rond koken met streekproducten, uitleg over het 
telen/maken/brouwen van de streekproducten. 

 
• Of werk samen met www.thuisafgehaald.be. Die website brengt hobbykoks en eters samen. Je 

kan een kok contacteren in je buurt en er reeds klaar gemaakte maaltijden afhalen en/of vragen 

http://www.thuisafgehaald.be/
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om een maaltijd te maken. Onder de slogan 'Natuur brengt je buurt op smaak' kunnen we een 
actie opzetten waarbij we de koks vragen op zondag zelf eten voorzien en naar een plaats 
brengen in het park of een buurtplein waar je ervan kan proeven.  

 
• Start met een aantal enthousiastelingen een volkstuintje of moestuin. Dit versterkt bovendien 

het sociaal netwerk van de buurt. Of leer kinderen bij over het kweken van groeten, fruit, 
kruiden en dergelijke. 

 
 
 

verzin social-media-vriendelijke acties 
 

• Roep mensen op om hun gemeente na te maken met groenten en fruit, met als voorbeeld de 
affiche van Dag van het Park. De beste creatie krijgt een leuke prijs (een hangmat bijvoorbeeld). 
Of laat ze een eigen creatie knutselen, als het maar met groenten en fruit is gemaakt. Deze actie 
kan perfect via social media lopen. 

 
• Deel in je gemeente groene stickers uit met de boodschap “Ik wil natuur in mijn buurt” en 

stimuleer je inwoners om deze stickers te plakken op plaatsen waar ze meer groen willen zien. 
En zorg ervoor dat één plaats daarna ook echt aangepakt wordt. 
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Varia 
  
Zorg dat de Dag van het Park subtiel aanwezig is in het straatbeeld. Zo kunnen bijvoorbeeld de 
straatnamen met een sticker veranderd worden naar iets dat past binnen het smaak-concept. De 
‘Veldslastraat’ is een mooi voorbeeld. Dit kan via social media of echt in het straatbeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


