
Aardgasnatuurfonds 
Fincnciele steun voor 'vergroening' 
van school en buurt 
Het Aardgasnatuurfonds is het oud
ste bedrijfsfonds dat actief is binnen 
de Koning Boudewijnstichting. Sinds 
'995 worden projecten gesteund die 
een vergroening in het stedelijke 
milieu beogen. Eerst ging het voo ral 
om pro jecten van openbaar groe n, 
vaak uitgevoerd doo r steden of 
gemeenten. Vier jaar geleden werd 
in Brussel gestart met de projecten 
voor meer groen op school. Gezien 
de grote nood werd de projectoproep 
naar scholen in 2002 uitgebreid naar 
Vlaand eren en Wallonie. 

Peter Nikolaus Schweitzer Schute 
Eisenborn (laureaai 20 0 2) 

Een school in het hart van het dorp. Erzijn 
wat graszones, ingesloten door gebouwen 
en de speelplaats. De ruimte is eerder 
beperkt. De aan te feggen beplantingen 

hebben betrekking op een terrein achter de 
gymzaal en de grotendeels gebetonneerde 
speelplaats. 
Vo orzien is een aanplanting met fruitbo· 
men, hagen, maar ook een observatieruim
te in het grootste deel met daarin een vij
ver, bloemenwei, schuilplaatsen voor wilde 
dieren als insecten of sommige vogels. Van 
wilgentenen worden hutt en gebouwd. 

Sedert '995 moed igt het Fonds 
projecten aan d ie een eco logische 
of sociale voor beeldfun cti e heb
ben. De oproep naar scholen om 
de natuur ook binnen de schoo l
muren een kans te geven , ligt in de 
lijn van d ie bezor gdh eid. De prio
ri t eit gaat naar scho len in d ichtbe
vo lkte wijken met wei nig groen . 
M aar uite raar d spelen ook de crea
t iv ite it , de inbreng van de leerl in
gen en de financi ele haalbaarh eid 
van de projecten een rol bij de 
select ie. 

KUURNE (laureaat 1995): 
Aanfeg van een groot stedefijk natuurge
bled, de 'Groene Long' in het centrum van 
Kuurne. Dit project, waarbij een woonuit

breidingsgebiedvan 7 ha werd omgevormd 
tot een groenzone, is een goed voorbeeld 
van een groenaanleg die gebaseerd is op 
ecologische beginseien, waarbij er een 
uitgangssituatie gecreeerd werd voor de 
verdere spontane vestiging van plant en 
dier. Het ontwerp (Jean-Fra nqois Van den 
Abeele i.s.m. ) ohan Heirman) kwam o.a. 
tot stand door overleg met de miiieuroad 

en de natuurvereniging. 
De bereikbaarheid vanuit de verschilfende 
wijken is optimaal. Er is getracht om een 
evenwicht te vinden tussen de ecologische, 
de recreatieve, de educatieve en de moat
schappelijkefun cties van het gebied. Het 
onderhoud en beheer is gebaseerd op 
natuurtechnische milieubouw en natuur
technisch beheer. 

(zie Oase, herfst 1998 en de Oase-gids, 
biz. 188) 

Net zoa ls in het Brussels Hoofd- . 
stedelijk Gewest al sinds 2 0 0 0 

gebeurde, was de oproep de afge
lopen jaren gericht naar scholen van 
aile niveaus en uit ai le netten. De 
projecten zijn som s bescheiden van 
opzet , maar zijn van groot belang 
voar de school, de leerkrachten en 
de leerl ingen. De speelp laatsen wor
den er een stuk aantrekke lijk er op en 
de natuur krij gt een kans in een 
om geving die hoofdzakelijk uit beton 
bestaat. Dankzi j de pedagogische 
dimensie van de projecten en de 
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betrokkenheid van de leerlingen bij 
de uitvoering, worden de kinderen 
gesensibiliseerd voor de natuur. 
Tot op heden heeft het Fonds bijna 
2,5 miljoen euro toegekend aan 146 
projecten (geselecteerd uit bijna 350 
kandid aturen). 

Scholen snakken naar groen 
Bi j de selectie stelde de jury vorig 
jaar vast dat de nood aan stukjes 
groen in en om de school nog bij
zonder groot is, en dat in aile delen 
van het land . Projecten die op het 
eerste gezicht bescheiden lijken, 
kunnen daarom baanbrekend werk 
verrichte n voor meer natuur op 
school. Het feit dat heel wat initia
t iefnemers hun project een dubbele 
dimensie hebben gegeven kon de 
jury bijzonder bekoren: parallel met 
de aanleg van het project beogen ze 
een educ atieve , recreatieve of sociale 
doelste lling (bijv. leerlingen die een 
communicatieplan uitwerken om de 
buu rtbewoners te betrekken bij de 
heraanleg van hun speelplaat s), of 
ze spelen handi g in op praktische 
problemen (creatie van verticale tu i
nen op een door muren ingesloten 
s peelplaats). 

Dit jaar werden 30 scholen geselec 
teerd die een groenproject hebben 
ingediend. De projecten zullen wor
den gesteund voor een tota al bed rag 
van 250.00 0 eu ro. 
Erzal dit jaar geen nieuwe projectop
roep worden gelanceerd voor scholen. 
Het Aardgasnatuurfonds viert volgend 
jaar zijn tienjarig bestaan met een 
grote plechtigheid en een publicatie 
over de gerealiseerde projecten . 

Deze inform atie is ons toege
stuurd door 
Wouter De Broeck, 
Opdrachthouder Koning 
Boudewijnstichti ng 
Brederodestraat 21, B-1000 
Brussel 
T: +32-477-38 69 15 
F: +32-2-511 52 21 
debroeck .w@kbs-frb.be 
www.kbs-frb.be 

Het volmuckte
 
moment
 

Staande kijkend door het raam 
met de wijnrank er omheen 
naar de rom ige pluimen van Aruncus dioicus 
bij het grasveldje met de cavia' s. 
Schu in ervoor de rozen in schakeringen 
van paars over zuurstokroze tot bleek lila, 
het strakke stekelige silhouet van een kaardebol 
oplichtend tegen duister gebladerte van wijnbes 
met erboven de donkerrode bloemknopjes, 
het wollige zilver van de wegdistel, 
de hagelwit betroste takken van de boeren jasmijn 
in het uiterst langzaam uitstervende avondli cht 
van bijna-zomerzonnewende. 
terwijl turdus philomelus - de melodie -minnende 
zijn lied zingt, onvermoeibaar 
in de stilte die eeuwig is in het moment 
tuss en twee overkomende boein gs. 
En toch: in de hoek van het raam 
de krui sspin, vet al, in het midden van het web, 
de grijze kat die aile cavia's verjaagt en parmantig 
midden op he t grasveld gaat zitten wacht en , 
tot ze argeloos weer opduiken, 
Dan toch maar televisie vanavond ? . 
Kijken hoe de uitgebroken bruine ratten hun pest 
verspre iden ? 
Pandora's doos is weer eens blijven openstaan. 

[ch an. Heirman 


