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Duurzame bloemen bij het “Monument voor de doden” in Vorst 

  

Dit jaar heeft de gemeente Vorst gekozen voor duurzame bloemen bij het herdenkingsmonument 
voor de wereldoorlogen ter gelegenheid van Wapenstilstand. Vaarwel chrysanten, welkom vaste 
planten en heesters die later herplant zullen worden elders in Vorst. 
 
De gemeentedienst Beplantingen, die via zijn kwekerij, het Vegetalab, al streeft naar doorlevende 
planten, is dit jaar nog een stap verder gegaan. In het kader van de festiviteiten van 1 en 11 
november werd het Monument voor de gesneuvelde soldaten, gelegen voor het gemeentehuis, 
versierd met heesters en vaste planten, die vervolgens een plaats zullen krijgen in de bloemperken 
overal in Vorst.  
 
In dit overgangsjaar zullen toch nog enkele chrysanten de plek versieren, met een toets van felle 
kleuren tussen de herfstkleurige vaste planten. Met de nodige zorg zullen zij kunnen overwinteren 
om volgend jaar nogmaals tot bloei te komen. Vroeger werden de traditionele chrysanten na de 
herdenkingsmomenten als ‘afval’ beschouwd. Nu wordt er dus verspilling voorkomen en wordt de 
bebloeming in de gemeente duurzamer. 
 
In mei 2021 waren de twee bloemperken bij het Monument voor de Doden al gevuld met heesters 
en vaste planten, die ook in de gemeentelijke kwekerij waren gekweekt. Deze plantsoenen waren 
oorspronkelijk beplant met eenjarigen en werden drie keer per jaar heraangelegd. Sindsdien 
worden ze tweemaal per jaar onderhouden en produceren ze de zaadreserve die wordt gebruikt 
om nieuwe plantsoenen van bloemen te voorzien. 
 
“Het werk dat het Vegetalab al meer dan twee jaar doet, is een echte plus voor onze gemeente op 
het vlak van duurzaamheid. Het verheugt me te zien dat de gemeentelijke kwekerij en de 
gemotiveerde medewerkers niet alleen de burgers ondersteunen bij hun inspanningen om de 
openbare ruimte te vergroenen, maar ook echt bijdragen tot de aanleg van steeds indrukwekkendere 
groenvoorzieningen”, stelt Alain Mugabo, de schepen bevoegd voor groene ruimten. 
 
Over het Vegetalab 
 
Het Vegetalab, de gemeentelijke kwekerij, begeleidt projecten van burgers voor de vergroening van 
de openbare ruimte (boomspiegels, bloembakken in de straat, stoeptuintjes, ...) en biedt planten 
aan die aangepast zijn aan het leven in de stad. Er worden sierplanten gekweekt. Sommige zijn vaste 
planten: die rusten in de winter en ontwikkelen zich jaar na jaar, wat bijdraagt aan duurzame 
vergroening. Andere zijn honingdragend, om de bestuiving en de diversiteit van het leven te 
bevorderen. Alle planten in het Vegetalab worden op milieuvriendelijke wijze geteeld - zonder 
fytosanitaire producten en bewaterd met regenwater - en zijn afkomstig van inheemse zaden die in 
het Brusselse Gewest worden geoogst. 
 
 

Wilt u meer informatie of een interview?   

Caroline Corbiau, communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester – 0490 52 49 48 
 



Foto's 

 

 
Het kunstwerk uit 1921 van beeldhouwer Victor Rousseau en architect Joseph Van Neck  

versierd met vaste planten (2022) 
 
 

 
Een van de plantenbedden bij het Monument van de Doden die jaarlijks zaden opleveren (2021) 

 
 

 
Zaadjes verzamelen tijdens het onderhoud van de plantsoenen aan het Monument (2022) 


