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Eerste Brusselse “Vegetal Day” op zaterdag 14 mei in Vorst 
  
“Laten we lui zijn,” zegt Eric Lenoir, de Franse auteur van “Petit traité du jardin punk”, die oproept 
om je gazon te laten leven (d.w.z. niet overmatig te maaien). Het idee van de Vegetal Day ligt in 
diezelfde lijn: de stadsvegetatie waarderen en bevorderen. Deze eerste Brusselse dag vindt plaats in 
Vorst op 14 mei, meer bepaald in Brass. 
 
in samenwerking met de gemeente Vorst en met de steun van Leefmilieu Brussel biedt de vereniging 
Apis Bruoc Sella allerlei animaties en advies over de begroeiing van de openbare ruimte. Zo willen zij de 
burgers helpen om actie te ondernemen om de natuur terug te brengen in het hart van de stad! Het is 
ook de bedoeling uitwisselingen tot stand te brengen met actoren die mee ijveren voor de vergroening 
van de stad. 
 
Op het programma staan workshops, activiteiten voor kinderen, het uitdelen van zaadjes, een 
verkenning van de vegetatie van de Sint-Antoniuswijk, infostands, ... Alles vindt plaats in Brass, het 
cultureel centrum van Vorst, van 13 tot 18.30 uur. 
 
Daarnaast houdt landschapsarchitect en gepassioneerd tuinier Eric Lenoir om 13.30 uur een lezing over 
de “punktuin” en om 16 uur een workshop over planten op de site van Divercity. Iedereen kan zijn 
overschot aan plantjes en stekken meebrengen. 
 
De diensten Duurzame Ontwikkeling en Groene Ruimten van Vorst en hun “Vegetalab”, de 
gemeentelijke kwekerij in het Bemptpark, zijn ook actief bij het evenement betrokken. Het 
gemeentepersoneel, dat al dagelijks bezig is met de verduurzaming van Vorst, zal er advies geven over 
planten en inrichtingen die geschikt zijn voor de vergroening van de openbare ruimte. 
 
Het evenement wordt ook georganiseerd met de medewerking van “Wiels in de bloemetjes”, Jardin 
Essentiel, Less Beton, Koninklijke Kip, het Jeugdcentrum van Vorst, BRASS - Cultureel Centrum van Vorst 
en Biblif. 
 
 “Stedelijke vergroening staat centraal in onze acties omdat het helpt de temperatuur in de stad te 
reguleren, de biodiversiteit te versterken en banden tussen de inwoners te creëren. Ik ben verheugd Eric 
Lenoir te mogen verwelkomen en zijn advies te kunnen benutten om nog verder te gaan in het beleid dat 
wij voeren en de natuur weer meer plaats te geven in de stad,” stelt Alain Mugabo, schepen van de 
Groene Stad. 
  
Wil je meer info of een interview?   
Caroline Corbiau, 0490 52 49 48 
 
Wie zijn zij?  
 
Apis Bruoc Sella is een vereniging die alle actoren voor de “stad-natuur” mobiliseert. Het Apis-team, dat 
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd erkend voor zijn educatieve en ondersteunende missies, 
sensibiliseert en leidt jong en oud op in het kader van projecten rond bijen, maar ook projecten om de 
stadsnatuur een nieuw elan te geven.  


