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 _ Voorstelling van uw project  
Creatie van een groene oase als contrast met het stenige, industriële karakter van de 
onmiddellijke omgeving. Er wordt een park aangelegd met ecologische elementen 
zoals bijenvriendelijke aanplantingen van bomen en struiken, bloemen, een rietveld, 
composttoiletten, een insectenhotel en een zone voor klein vee en -fruit. Er is 
aandacht voor innovatie en co-creatie van onderuit, voor omwonenden en 
werkenden. Het project zet duurzaamheidsprincipes om in de praktijk. Met een 
interessante mix van partners wordt gewerkt aan een piloot en hefboom voor de 
vergroening van het industriegebied. 
 
_ Waarom kwam dit project tot stand? Wat was uw vertrekpunt?  
Het vertrekpunt is een bezorgheid om het verlies van biodiversiteit. Met dit project 
willen we aantonen dat je ook in een niet voor de hand liggende omgeving 
(industrieterrein) ingrepen kan doen die de biodiversiteit vooruit helpen. 
 
_ Wat waren de voornaamste problemen waarmee u bij de verwezenlijking van uw 
project werd geconfronteerd? 
Het vinden van middelen, het verhaal bij de omliggende bedrijven krijgen, en in de 
toekomst: hoe kan het project een multiplicator worden? 
 
_ Hoeveel personen nemen deel aan de verwezenlijking van uw project? Wie zijn de 
eventuele partners?  
Partners: lokale overheid (stad Kortrijk), provincie West-Vlaanderen (stadlandschap 
Leie Schelde), Kanaalzone (bedrijventerrein), De Leerwerkplaats (sociale economie). 
Aantel deelnemende personen: 60. 
 
_ Waar treedt u op? (lokaal, op internationaal niveau …) 
We gaan onze beker lanceren in Gent en Antwerpen, daarna de rest van het land. 
 
_ Wat zijn uw belangrijkste middelen? 
Subsidies (Agentschap Natuur en Bos) en eigen middelen. 
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_ Wat is de huidige impact van het project? En/of welke impact zou u in de 
toekomst willen hebben?  
We willen alle wegwerpbekers de wereld uit. 
 
_ Hoe zou een onderneming u kunnen helpen met de realisatie van uw project? En 
omgekeerd, wat denkt u een onderneming te kunnen bieden met het oog op het 
realiseren van een gezamenlijk project?  
Een onderneming zou ons kunnen helpen bij de opschaling van een lokaal project 
tot een op andere plekken uitvoerbaar concept. 
 
 


