3.7

BEAUPORT TUIN

Pool 3 – INTERGENERATIES
▪ Opening van een park op het binnenterrein van het blok ▪

BESTAANDE SITUATIE
Het blok met gemeentelijk home Beauport, beheerd door het OCMW, vormde het
voorwerp van een bijzonder bestemmingsplan (blok 537, goedgekeurd door het KB
van 26/09/1969). Het omkaderde de bouw van het home en bepaalde het
inrichtingsprincipe van een openbaar park op het binnenterrein, met toegang via
een portiek onder het gebouw aan de Waversesteenweg.
Het park bestaat uit een gazon en perken. Een kleine, halfronde groene kamer,
omzoomd door een haag, wordt momenteel ingenomen door twee petanquebanen.
Een burgerproject voor een collectieve moestuin, laureaat van de projectoproep
van Leefmilieu Brussel, verkreeg onlangs een recht op toegang tot en gebruik van
een deel van het park (precaire gebruiksovereenkomst ondertekend in 2014 met de
gemeente, 1 jaar vernieuwbaar).
Het gebruik van het park is momenteel heel beperkt: bejaarden die in het home
wonen, de petanqueclub, de groep van de collectieve moestuin.
Zijn centrale ligging ten opzichte van het studiegebied van het wijkcontract en zijn
grote oppervlakte (+/- 2110 m²) maken dit tot een veelbelovend project met een
groot potentieel.

Home Beauport et son jardin
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Groene ruimten
Binnenterrein van het
huizenblok,
Waversesteenweg 541
Gemeente Etterbeek
2110 m²
50.000 euro
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INRICHTINGSPROJECT

3.7

OMSCHRIJVING
Het project wil het park op het binnenterrein van het huizenblok openstellen voor
het publiek, om de wijk een bijkomende groene ruimte te geven.
De te voorziene inrichtingen zijn relatief licht. Het gaat er vooral om de toegang
tot het park aan te duiden en zichtbaar te maken en de paden te verbeteren. Het
beheer van die toegang moet worden voorzien (charter, hek, wachter).
De openstelling van de tuin van het home is een kans om de intergenerationele
banden aan te halen en het isolement van de oude mensen in de wijk te
doorbreken.

INRICHTINGSPRINCIPES
♦ De ingang van het park moet leesbaar zijn vanop de Waversesteenweg,
bijvoorbeeld met behulp van een artistieke creatie of een plantenstructuur (land
art, zie kernproject);
♦ Vernieuwing van de paden, betere toegankelijkheid voor PBM;
♦ Participatieve tuinzone/moestuin.

Park Beauport

VERWACHTE RESULTATEN
♦ Bijkomende groene ruimte;
♦ Een goed gevoel scheppen bij de inwoners, verbetering van de uitwisselingen
tussen generaties;
♦ Creatie van activiteiten die mensen samenbrengen en rekening houden met het
project participatieve tuin/moestuin, in het kader van een intergenerationele en
duurzame aanpak (aanplanten van fruitbomen, honingbloemen, …).

DUURZAME ONTWIKKELING
♦ Versterking van de sociale cohesie.

Zicht vanop de Waversesteenweg
aan te duiden met planten

VOORWAARDEN VOOR SUCCES
♦ Beheer van de toegang
- Personeel (een wachter aanstellen voor het beheer van de Beauport-tuin en
de toegang tot de tuin van Maison des Enfants)
- Reglement/charter om aan de ingang uit te hangen

KOSTEN VAN DE WERKEN
♦ 50.000 euro

Intergenerationele uitwisselingen
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