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EERST EN VOORAL: DE CHECKLIST!

DEZE HANDIGE CHECKLIST HELPT JE ALVAST MET DE ORGANISATIE 
VAN JE EIGEN DAG VAN HET PARK!

Zet het laatste weekend van mei met stip in de agenda van je gemeente: dan is het Dag van het Park! 
De moderne burger wil in z’n vrije tijd liefst van al ontspannen in het groen. Natuur in de buurt vindt 
hij superbelangrijk. De Dag van het Park is dé gelegenheid bij uitstek om de bewoners van je stad 
of gemeente met elkaar in contact te brengen in het groen. Ze leren elkaar beter kennen op een 
inspirerende plek. Grijp je kans om op de Dag van het Park de inwoners te laten kennismaken met 
de plaatselijke natuur.

KIES EEN THEMA 
Kies - indien gewenst - een thema 
dat dat jaar belangrijk is voor 
jouw gemeente. Wees niet bang 
voor innovatieve kruisbestuiving 
tussen sectoren. Stop natuur in de 
mixer met sport, kunst en cultuur, 
erfgoed, diversiteit, participatie … 
en wees verrast!

ORGANISEER TOFFE 
ACTIVITEITEN!  
Mensen houden ervan om in 
de natuur dingen te kunnen 
doen die ze anders nooit doen.  
Wat exclusief is, zal aanslaan.  
Picknicken, eten, overnachten ... 
op een plek waar je anders niet 
mag komen, yoga in volle natuur, 
boomtoppenwandelingen …

SAMEN STA JE STERKER
Sommige dingen krijg je niet 
zelf voor elkaar. Ga daarom 
partnerships aan. Het is 
gemakkelijk en slim om samen te 
werken met andere organisaties. 
Denk maar aan de jeugd- en 
sportverenigingen, muziek- en 
kunstacademies, verenigingen, 
buurtcomités, hobbyclubs en aan 
de lokale handelaars en kleine 
zelfstandigen in je gemeente. 
Bedenk of stimuleer samen leuke 
initiatieven. Of koppel acties van 
die verenigingen aan de Dag van 
het Park. Misschien kan een clubje 
hobby-koks wel iets leuks doen, of 
kan de lokale jeugdvereniging een 
wafelenbak organiseren op de Dag 
van het Park.KIES EEN ALLESZEGGENDE TITEL 

OF SLOGAN  
Werk een straf campagnebeeld uit. 
Vraag lokale schrijvers, dichters, 
graffitikunstenaars, schilders en 
tekenaars om te helpen. 

CHARMEER ALLE 
LEEFTIJDSGROEPEN 
Zorg voor activiteiten voor 
kinderen, jongeren, volwassenen en 
ouderen. Nodig de stadsdiensten 
en verenigingen die met deze 
leeftijdscategorieën werken uit 
op een brainstorm. Wat denk je 
van rolstoelwandelingen, schaken, 
trampoline, multimoveparcours …
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KIES EEN (OF MEERDERE) 
LOCATIES 
Kies één of meerdere locaties 
die dat jaar belangrijk zijn voor 
je gemeente. Omdat het de 
verjaardag is van een oud park 
of om te vieren dat er een nieuw 
park is/weldra zal komen. De tuin 
van het geboortehuis van een 
bepaalde kunstenaar. De groene 
ruimte rond de centrale plek van 
het stadsfestival. 

VERGEET JE COMMUNICATIE NIET
o Telkens als je partners of burgerinitiatieven betrekt, ga dan ook na of je 

hun communicatiekanalen kan inschakelen. Als je partnerbedrijf, lokale 
jeugdbeweging of vereniging bijvoorbeeld een sterk socialmediakanaal 
heeft, vraag of ze daar ook over de Dag van het Park willen communiceren. 
Maar ook meer traditionele kanalen kunnen hun nut bewijzen. Denk 
bijvoorbeeld aan de nieuwsbrieven, interne mailings, enzovoort. Houd 
ook in je achterhoofd dat communicatie idealiter een proces is en geen 
eenmalige actie. Communiceer daarom niet enkel een week voor de Dag 
van het Park maar begin op tijd met het warm maken van je publiek.

o Moedig de inwoners aan om hun ervaringen te delen via sociale media. Dat 
versterkt het samenhorigheidsgevoel.

o Aarzel niet om groene bloggers in te zetten, of mensen die reeds rond 
natuur werken. Zij zetten jouw activiteiten in de schijnwerpers!

o Integreer de communicatiemiddelen van jouw gemeente in je campagne. 
Publiceer een advertentie in het gemeenteblad, voorzie affiches aan de 
infopanelen en horecazaken …

o Registreer je activiteit in de UIT-databank. Zeer belangrijk is dat je jouw 
activiteit de tag ‘Dag van het Park’ meegeeft, alleen op die manier kan ze 
teruggevonden worden in een zoekopdracht. 

COMMUNICEER
Neem je belangrijke 
beleidsbeslissingen of initiatieven 
rond openbaar groen, buurtnatuur 
en parken? Communiceer ze op de 
Dag van het Park. Als er ‘nieuws’ 
is, is de kans groter dat de pers 
naar je event komt.  

ER IS MEER GROEN DAN JE 
DENKT
Je hebt geen park nodig om mee 
te doen aan de Dag van het Park. 
Denk ook aan klein groen, tijdelijk 
groen en privé-groen. Vraag 
aan eigenaren van privé-parken, 
-tuinen, -bossen om voor een 
dagje hun natuur open te zetten 
voor het publiek. Of contacteer 
lokale fruittelers en imkers. Grijp 
de Dag van het Park als kans om 
aandacht te vragen voor de straat- 
en laanbomen, groene bermen, 
voortuintjes, bloemenperkjes, 
gevel- en daktuinen … Tover 
de minst groene straat van je 
gemeente om in een paradijselijk 
park voor één dag. 
Wedden dat zo’n initiatieven 
onthaald worden op enthousiasme 
van beide partijen? 

ORGANISEER EEN WEDSTRIJD 
aan de verschillende activiteiten. 
Originele prijzen kunnen zijn: 
aanleg van een stoeptegel- of 
geveltuintje, beplanting van een 
perkje, aanleg groendak …
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http://www.uitdatabank.be/2/Home/IndexTemp


EN DAN … 15 TOPIDEEËN OM JOUW DAG VAN 
HET PARK GROEN TE KLEUREN
25 jaar bestaat Dag van het Park. In die jaren hebben we enorm veel ideeën gelanceerd (en uitgewerkt) 
die hun succes bewezen. Om het voor jou makkelijk te maken, lijsten we enkele van onze favoriete 
ideeën voor je op. Hopelijk kennen ze in jouw gemeente evenveel succes!

NUTSKASTEN OF GELUKSKASTEN?
Elke gemeente heeft nutskasten in het straatbeeld. Vaak zijn dit grijze, plompe omhulsels. Organiseer 
een wedstrijd en zorg ervoor dat de nutskasten van jouw gemeente zo mooi/origineel/grappig zijn dat 
voorbijgangers er instant gelukkig van worden! Je kan als gemeente werken rond een thema (bijvoorbeeld: 
geluk of lokale fauna en flora). De winnaars met de leukste ontwerpen schilderen, spuiten (grafitti) of 
bestickeren hun ontwerp op de nutskast.

 G Bekijk hier de reportage van RTV over de groene nutskasten in Vorselaar!   

G

HET GROTE FOTOSPEL
Duik je gemeente in, ga op zoek naar de tofste 
plekjes en leg ze vast op foto! Elke reeks van 10 
mooie foto’s kunnen de inwoners inruilen voor 
een prijs. Organiseer je liever een fotozoektocht 
met groene plekjes of geocaching? De 
bestemming is dan het mooiste plekje van de 
gemeente, waar je de deelnemers iets te drinken 
kan aanbieden. Samen kunnen ze dan lekker 
nakeuvelen. Gezelligheid verzekerd!

http://rtv.be/artikels/nutskasten-krijgen-opvallend-uitzicht-a20855


PIN IT GREEN!
Maak een parkbord voor jouw gemeente aan op Pinterest (bv. ‘parkbord Deurne’) en laat je inwoners 
foto’s delen en posten van zaken waaraan ze denken als ze het woord ‘park’ horen. Met al deze 
verzamelde ‘parkpins’ kan je leerlingen nadien een originele collage laten maken, die je nadien 
bijvoorbeeld op het gemeenteplein kan ophangen. Een collectief kunstwerk van je eigen bewoners!  
Of gewoon een ode aan de natuur in jouw stad of gemeente.

KASTEELVEEL GELUK
Is het park in je gemeente een kasteelpark? Werp 
dan een blik op het verleden. Laat de Heemkundige 
Kring neuzen in jullie archieven waarbij ze het geluk 
meten van de vroegere kasteelbewoners.  
Wie waren zij en hoe leefden ze hun leven? Maar 
vooral: wat waren hun geheimen om gelukkig te 
zijn? Hoe genoten zij van hun kasteelpark?  
Een originele insteek om een geluks-tentoonstelling 
te organiseren tijdens de Dag van het Park of de 
deuren van het kasteel open te zetten voor het 
grote publiek!

DE DAG VAN HET PARK IN HET 
STRAATBEELD!
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 binnen het thema 
van jouw Dag van het Park. De ‘Veldslastraat’ is 
een mooi voorbeeld als de Dag van het Park over 
‘smaak’ gaat . Dit kan via social media of echt in het 
straatbeeld.
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MOSGRAFFITI
Graffiti kan met verf, maar ook met mos!  Moskunstenaars beschilderen een goed zichtbare gevel met mos. 
Dit kan vele kanten op. Iedereen kan met het juiste recept het huis of de gevel opfleuren met mos. 

 G http://www.graffitivzw.be/labo/mosgraffiti

DE LIEFDE VAN DE PARKBEZOEKER GAAT DOOR DE MAAG
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. 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.

PARKSTRAAT = VERKIEZINGSSTRAAT!
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’. Laat 
inwoners foto’s maken van kandidaten die zij 
om een of andere reden verkiezen (mooie of 
oude boom, planten in de vorm van een hart, 
een klaproos die tussen stoeptegels uitkomt, ... 
) Maak daarmee een fototentoonstelling die je 
geprint of digitaal toont op 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.



JOUW FAVORIETE BANK
Welke bank in jouw stad of gemeente ligt je na aan het hart en roept mooie herinneringen op? 
Bewoners mogen via het gemeentelijk infoblad de bank van hun ‘voorkeur’ doorgeven. Waarom ze 
deze bank verkiezen, moet gekoppeld zijn aan een (pakkend) verhaal of iets anders dat de bank uniek 
maakt zoals de eerste kus, een teruggevonden hond, ten huwelijk gevraagd, een zonsondergang, bank 
in absolute stilte, ... Koppel aan de opgegeven locaties een wedstrijd ‘kies uw favoriete bank!’. Naar de 
meest favoriete bank wordt op de Dag van het Park een groene loper uitgerold! Breid de wedstrijd uit 
en vraag naar het mooiste groene plekje waar nog géén bank staat. De plek met de meeste stemmen 
krijgt een bank!

PARKSTRAAT WORDT DAG 
VAN DE PARKSTRAAT!
Op De Dag van het Park wordt de Parkstraat in 
jouw stad of gemeente voor één dag de Dag-van-
het-Parkstraat! Motiveer buurgemeentes om mee te 
doen en het effect zal verrassen!

RUILBEURS
Op een beurs worden o.a. aandelen verhandeld. 
De gemeente organiseert een ‘ruilbeurs’ waar 
plantgoed wordt verhandeld: ik heb bijvoorbeeld 
scheuten van een vlinderstruik en wil deze graag 
ruilen voor bloembollen. Op deze beurs wordt 
niet alleen plantgoed geruild maar ook gewassen 
die ‘gewonnen’ zijn in de moestuintjes van het 
volkstuincomplex. MONOPOLY

Maak een monopolyspel met de huizen en 
straten in je gemeente waarvan de waarde 
stijgt naarmate er meer groen aanwezig is. 
Met dit spel kan je de verschillende functies 
van groen uitleggen. Goed voor de rust, voor 
sport en gezondheid, trekt ondernemingen 
aan … Wie het groen beschadigt of 
verwijdert, gaat naar de gevangenis of 
verliest z’n geld. Je kan bomen, groendaken, 
waterpartijen … aankopen: zo verhoog je de 
waarde van je vastgoed en je levenskwaliteit. 
Telkens je in een park komt of in een groene 
omgeving mag je opnieuw werpen, want je 
hebt je gezondheid gespaard.

ribib?

DAG VAN HET PARK BUITEN HET PARK!
Verras de inwoners van je stad of gemeente met 
onverwacht groen op een even onverwachte plek.  
Wat dacht je van de minst groene straat.

tok
tok

bezet
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BOOMKUNST
Zijn er in een park of laan ‘dode’ bomen die uit 
veiligheid verwijderd zouden moeten worden? 
Vraag dan aan een lokale kunstenaar of bekende 
Vlaamse kunstenaar om iets met een boom te 
doen. Met de verschillende projecten kan je een 
boomkunstroute ontwikkelen: Boomkunstenaars. 

Kleed bomen aan of versier ze op een speciale 
wijze. Dit kan je doen in samenwerking 
met lokale verenigingen of scholen 
(kunstenaarsvereniging, socio-culturele 
verenigingen, jeugdverenigingen,… )

Maak een wensboom tijdens de Dag van het 
Park (of vooraf). Daarin kan iedereen wensen 
komen hangen. Laat enkele wensen ook in 
vervulling gaan.

Zet op openbare plaatsen waar een gebrek aan 
bomen is, enkele grote displays van bomen, om 
mensen te laten voelen hoe het is wanneer er 
bomen staan.

Doe een oproep om op zoveel mogelijk plekken 
in de gemeente hangmatten te hangen in bomen 
en zo speciale hang-out plekken te creëren. 
Ontmoetingsplaatsen, rustplaatsen, ruimtes 
waar muziek gespeeld wordt,…. (alternatief voor 
groene stranden).

BOOMIOGRAFIE
Vertel het levensverhaal van een aantal bomen. Koppel hieraan eventueel een aantal bomen-spreuken, 
zoals ‘Bekende bomen vangen veel wind’ Dit kan door uitleg op badges, maar ook door plaatselijke 
schrijvers, (sprookjes)vertellers of zangers verhalen te laten brengen. Stippel een bomenroute uit, een 
bomenzoektocht, een quiz die je met de fiets of te voet kan doen langs bekende bomen, bomen met 
een verhaal of gewoon verschillende boomsoorten. Op de bomen hangt een functiebordje met hun 
‘CV’. Kan eventueel een wedstrijd aan gekoppeld worden waarvan je de antwoorden na de tocht of 
achteraf via de gemeentelijke website kan bekijken.
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Agentschap voor Natuur en Bos
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