Hoe duurzaam is het Vrijbroekpark? Ontdek het met deze bingo.
Neem het plan erbij.
Ga op zoek naar de locaties met een kruisje.
Ontdek welke foto bij die locatie hoort.
Gevonden? Zet een kruis over de foto en omcirkel het kruisje op het plan.
Heb je minstens 5 foto’s gevonden? Breng je formulier dan binnen en maak kans op een familie-cadeaupakket.
Extra informatie vind je hieronder. Wil je meer weten over het duurzame beheer van het park? Neem dan een
kijkje op onze website bij ‘duurzaam Vrijbroek’.
SDG 1: Geen armoede
1. Deze bingo is gratis, net als de zoektochten die we in de zomervakantie organiseren.
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
4. Heb je ons bosbadpad al ontdekt? Wandelen in de natuur brengt je tot rust.
16. Spelen in de natuur is gezond! Daarom ontwikkelen we verschillende speelplekken verspreid over het park.
21. We vragen om in het park niet te roken. Alleen in de twee rookzones mag je wel roken.
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
6. De schildering van het basketveld is een waterplas waar je van blaadje naar blaadje kunt springen.
13. De graffititekeningen op verschillende plaatsen in het park zijn dieren die hier wonen.
22. Elke lente en elke herfst leiden we heel wat klasjes rond. Deze herfst leerden we over de pissebed en andere
bodemdiertjes.
26. Ook aan de andere bezoekers geven we graag informatie, zoals over de bever. De beverburcht staat er nog.
30. Vanop dit ponton scheppen we waterdiertjes om te bestuderen.
SDG 6: Schoon water en sanitair
5. Op de gravel-tennisvelden wordt het regenwater opgevangen. Dit water bevochtigt de velden in de zomer.
12. Heb je dit drankfonteintje gevonden? Proef maar eens van het lekkere water!
18. Dit is een wadi. Het regenwater wordt hier opgevangen om langzaam in de grond te zakken. Zo is er
voldoende grondwater in droge periodes. Anders stroomt het water weg en kan het niet in de grond zakken.

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
8. We stimuleren onze bezoekers om met de fiets te komen. Laad je elektrische fiets gratis op.
27. De verlichting op het fietspad werkt alleen als er een fietser langskomt en geeft een speciale kleur van licht.
We plaatsten deze speciale verlichting voor de vleermuizen zodat ze ‘s nachts weinig gestoord worden.
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
2. Elke woensdag namiddag kun je gratis met de go-carts rijden in de verkeerstuin.
3. We vragen onze bezoekers om hun afval te beperken of mee te nemen, bv. met deze afvalvrije picknicktafel.
7. Is er toch afval? Dan sorteren we dit in PMD en restafval.
9. Ken je de kazuba’s? Dit zijn droge toiletten, goed voor het milieu!
14. Voor het 2de jaar op rij behaalden we de Green flag, een beloning voor onze duurzame inspanningen.
17. Iedereen is welkom! Daarom legden we in de tuin met Excellence rozen een stevig, toegankelijk pad aan.
28. In ons bezoekerscentrum vind je een verzorgingstafel in de toiletten voor mensen met een handicap.
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
29. Als het kan, hergebruiken we hout uit het park om dingen te maken, zoals deze totempalen.
SDG 13: Klimaatactie
19. De taverne sluit binnenkort tijdelijk voor vernieuwing. Het gebouw krijgt bijvoorbeeld een warmtepomp.
SDG 15: Leven op het land
10. Als de kaardenbol uitgebloeid is, blijft hij staan voor vogels zoals de distelvink die zijn zaadjes komen halen.
11. In deze grote kast wonen vleermuizen. Je ziet de kast heel hoog in de boom.
15. Op dit eilandje vind je bijenkasten. De imker zorgt goed voor zijn bijen en oogst hier echte parkhoning.
23. Er zijn ook heel wat solitaire bijen, zij wonen in dit mooie bijenhotel. Deze bijen maken geen honing.
24. We gebruiken geen pesticiden meer in het park. De excellence rozen zijn sterke rozen die niet gemakkelijk
ziek worden en dus goed groeien zonder pesticiden.
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
20. Golfslag is een kunstproject. Dit project is een samenwerking met de Academie van Mechelen.
25. In deze tipi kun je gedichten beluisteren. Dit project (Tipi’s Mechelen) is een samenwerking met
verschillende Mechelse organisaties.

