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case 1.   Regentpark - Antwerpen
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Kenniscentrum	tuin+	
Laarbeeklaan	121,	1090	Brussel	
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case 2.   Waerbeke vzw - Waarbeke
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Hoe kan de herontwikkeling van dit patrimonium
(het huis en de omliggende tuin) kansen bieden
voor dorp en landschap?

Hoe kan een kleinschalige kern een poort naar het
landschap worden in plaats van als een octopus
zijn tentakels hierover uit te spreiden?

Hoe kan, aan de hand van ontwerpend onderzoek
rond deze case, een richtlijnen- en toetsingskader
ontwikkeld worden voor toekomstige projecten op
vlak van architectuur, stedenbouw,
landschapsontwerp en de inrichting van de open
ruimte in gelijkaardige, voor Vlaanderen zo
typische, contexten?

Hoe kan dit kader tot stand komen in co-creatie
met de diverse betrokken stakeholders (experten
en burgers, overheden op de verschillende
niveaus) om te komen tot een gedragen en
praktisch realiseerbaar voorstel?



case 3.   ‘Groene Gedeelde Schoolspeelplaatsen’ - Brussel
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Niet enkel tuinen transformeren, 
maar ook de tuiniers, 
in hun omgang met de bredere leefomgeving.

Vanuit de aanpak van wat anders vaak gezien wordt 
als ‘de ruimte die overblijft naast de bebouwde ruimte’ 
werken aan een brede maatschappelijke sensibilisering 
inzake duurzaamheid en ecologisch denken.


