Contactpersoon
T
E-mail

Elias De Boeck
02 552 80 30
elias.deboeck@vlam.be

VLAM ZOEKT TUINAANNEMERS VOOR DE POP-UP TUIN
Beste tuinaannemer,

September wordt opnieuw de maand van de pop-up tuinen. Vier weken lang worden 3 locaties in Vlaanderen
omgetoverd tot een groen paradijs. We maken hiermee jonge gezinnen bewust van het vakmanschap van de
tuinaannemer.
WE HEBBEN TUINAANNEMERS NODIG!
We zoeken tuinaannemers die zich willen engageren om mee te werken aan het ontwerp, de aanleg, het
onderhoud en de afbraak van de pop-up tuinen. Dit uiteraard tegen betaling.
WAT KRIJG JE IN RUIL?
De tuin staat gedurende 4 weken open voor het grote publiek. Als tuinaannemer mag je er steeds aanwezig zijn
om geïnteresseerde bezoekers te woord te staan.
GEÏNTERESSEERD?
Stuur een mailtje met je contactgegevens naar elias.deboeck@vlam.be. Wij nemen verder contact met je op.

Wat gaan we doen?
34% van de tuinen in Vlaanderen is kleiner dan 100m². Door pop-up tuinen aan te leggen in de stad laten we
zien dat het niet evident is om creatief uit de hoek te komen op een kleine oppervlakte.
We creëren een leuke, groene ontmoetingsplaats waar mensen keihard kunnen genieten van de nazomer.
Met kleine evenementjes, workshops, spelelementen voor kinderen, … laten we zien waarom je jouw tuin
beter laat aanleggen door een professional.

Enkele sfeerbeelden van de pop-up tuinen in 2018 in Hasselt en Kortrijk

Wie willen we bereiken?
De actie richt zich tot de particuliere tuinbezitter van 25-54 jaar met actieve focus op de leeftijdsklasse 25-35
jaar. We willen hen warm maken om hun toekomstige tuin te laten aanleggen door een professionele
tuinaannemer.

Wanneer doen we dit?
De pop-up tuinen liggen gedurende 4 weken. De actie loopt van zondag 1 september tot maandag 30
september. De aanleg van de tuin gebeurt in augustus, de afbraak begin oktober.

Over de locaties
De 3 pop-up tuinen zullen 100-150m² groot zijn en liggen in 3 steden gespreid in Vlaanderen. Op elke locatie
laten we één tuinaannemer los die op basis van een werkbeschrijving en voorontwerp instaat voor het
ontwerp, de aanleg, het onderhoud en de afbraak.

1/ GENK | BINNENPLEIN STADHUIS

Deze pop-up tuin dateert van 2017 en was een initiatief van de stad zelf. De tuin werd niet aangelegd door een
professionele tuinaannemer.

2/ SINT-NIKLAAS | STATIONSPLEIN

3/ OOSTENDE | VISSERSPLEIN

