De Pionier
De Pionier… Bij aankomst in een stad zoekt hij een braakliggend gebied, koloniseert het en vormt er tijdelijk een tot de verbeelding sprekend baken.
Er staat iets te gebeuren! De Pionier wekt de natuur die een diepe winterslaap slaapt.
De Pionier manipuleert een plek en verdwijnt dan, als sneeuw voor de zon.
De lente breekt aan en maakt het werk van de Pionier zichtbaar. Bloemen toveren de plek om tot een paradijselijk groen eiland middenin de stad.

gebruik op eigen risico

het begon met groentinten op de Vlaamse Week in Gdańsk
Van 14 tot 21 maart 2015 organiseerde de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in
Polen de “Vlaamse Week in Gdańsk”. Om de historische banden tussen Vlaanderen en Polen in de
verf te zetten, besliste de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Polen om een Vlaamse
week te organiseren. De centrale thema’s waren maritieme samenwerking, stadsontwikkeling en
erfgoedbescherming. Organiserende partners van het eerste uur waren de steden Gent - dat als
havenstad al jaren een actieve stedenband heeft met Gdańsk – en Mechelen, de geboortestad van
de architectenfamilie Van den Blocke die in Gdańsk o.a. de Gouden Poort en het Shakespearetheater
bouwde.
Het Agentschap voor Natuur en Bos was één van de vele partners langs Vlaamse zijde die meewerkte
aan dit unieke project. Het resultaat was een unieke samenwerking tussen Vlaamse en Poolse creatieve
partners. Het Agentschap voor Natuur en Bos boog zich over luchtfoto’s van Gdańsk, Mechelen en
Gent en stelde vast dat de drie steden veel stedelijke natuur herbergen. Gdańsk heeft veel parken,
maar ook veel natuurlijke binnenterreinen van bouwblokken. Die laatste zijn vaak niet ontwikkeld
als groene gebruiks- en verblijfplekken waardoor ze geen deel uitmaken van het openbare groene
netwerk van de stad en onderbenut blijven. Het Agentschap voor Natuur en Bos zag hier potenties.
Het nam de Vlaamse landschapsarchitectenbureaus Atelier Parkoer, studio k en LAMA landscape
architects en het Poolse architectenbureau Grupa Gdyby onder de arm voor een creatieve interventie.
De bureaus ontwikkelden samen een installatie in de vorm van een havenkraan, de Pionier, die
vlindervriendelijke bloemen zaait en zo biodiversiteit brengt in de stad.
Een tijdelijke installatie die op langere termijn een meerwaarde biedt voor stad, mens en dier.
Burgerinitiatieven op braakliggende terreinen hebben in verschillende steden reeds laten zien wat de
potenties zijn van dergelijke plekken. Ze laten zien wat de meerwaarde van dit groen kan zijn binnen
het stadsweefsel, en in het bijzonder voor een buurt.
De methodiek kan ook in de Vlaamse steden worden toegepast om braakliggende terreinen te
activeren binnen het stedelijke groennetwerk. Op die manier is de Pionier meer dan een inspiratie
voor www.natuurinjebuurt.be. De Pionier is immers een reizende installatie die het Agentschap voor
Natuur en Bos, opdrachtgever van dit project, na Gdańsk op pad kan sturen langsheen de Vlaamse
steden. Op de Dag van het Park 2015, is de Pionier te gast in Gent. Om samen met de Gentenaars
bloemekens te zaaien!

Twee personen werken samen om de Pionier te besturen. De arm kan 360° draaien en wordt geduwd
langsheen de buitencirkel. De persoon die de toren beklimt kan de zaaibak laten schuiven langsheen
de arm. Samen coördineren ze waar het zaad wordt gezaaid.
De stempel fungeert als basis voor de toren en geeft stabiliteit aan de machine. Middenin de bloeiende
nieuwe groene plek, blijft de stempel achter wanneer de toren naar zijn volgende plek migreert.
De stempel vormt niet alleen een zitelement, maar ook een mogelijkheid tot overwinteren voor de
vlinders.

de Pionier
De Pionier laat zien wat de meerwaarde van groen kan zijn op braakliggende of ongebruikte plekken
in de stad kan betekenen binnen het stadsweefsel en in het bijzonder voor een buurt. De Pionier
vormt onderdeel van een bewustwordingsproces waarbij inwoners zich bewust worden van het groen
in hun stad. Plekken waar men dagelijks voorbij wandelt maar de meerwaarde nooit van zag. Door
de inwoners zelf te laten zaaien zetten we de transformatie in gang, een ketting van verschillende
verhalen (plek per plek) die een onnoemelijke bron van inspiratie vormt en zorgt dat de Pionier een
eigen identiteit krijgt.

De Pionier introduceert een nieuw netwerk van ecologische stapstenen voor vlinders in het stedelijke
gebied. In het vroege voorjaar worden verschillende soorten bloeiende nectarplanten voor vlinders
ingezaaid. Deze nectarplanten vormen, naast de planten die vaak al aanwezig zijn op braakliggende
terreinen, het voedsel voor de vlinders.
De bloemrijke stapstenen zorgen ervoor dat verschillende vlindersoorten zich kunnen vestigen en
vermeerderen binnen het stedelijke gebied. Behalve op ecologische waarde, zijn de planten ook
gekozen op vorm, kleur en bloeitijd. Vroeg in het voorjaar zullen de eerste bloemen beginnen te
bloeien. Tot laat in de herfst volgen verschillende bloeiende planten elkaar op. Hierdoor zal de
vlindertuin er iedere maand anders uit zien.
Het zaadmengsel wordt door de stad Gent op meerdere plaatsen gebruikt om bijen en vlinders aan
te trekken en bestaat uit eenjarigen.
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zoeken naar een ondergebruikte plek in de stad ...wanneer de natuur in winterlaap is

een nieuw netwerk
De Pionier is een tot de verbeelding sprekende zaaiinstallatie ten dienste van de biodiversiteit binnen
de stad. De installatie heeft op de plek eerst een signaalfunctie: hij vormt tijdelijk een baken in de stad
en kondigt aan dat er iets aan het gebeuren is. Daarnaast voorziet de Pionier in een aantal praktische
zaken nodig voor de kolonisatie van de plek. Tegelijkertijd vertelt de Pionier hoe hij werkt en welke
weg hij reeds heeft afgelegd.
Na het zaaien heeft de Pionier zijn rol vervuld en wordt hij overbodig op de site. De Pionier wordt
afgebroken en zet zijn reis naar andere plekken voort. De machine laat echter sporen na die het
verdere gebruik van de plek zullen stimuleren. De achtergebleven funderingsplaten van de machine
krijgen een tweede leven als zitelement midden in de bloeiende nieuwe groene plek. Overal waar
de machine is geweest, blijft deze afdruk achter. Op die manier ontstaat er een nieuw netwerk in het
stedelijk weefsel en tussen de verschillende steden onderling.
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De Pionier verwijst naar de vorm van een havenkraan. De arm van de kraan heeft insnijdingen
geïnspireerd op het patroon van de parelmoervlinder. De toren, die een signaalfunctie vervult, is
opgebouwd uit een lattenwerk in grenenhout met daartussen kleine latjes in verschillende groottes.
Dit zorgt voor een lichtspel zowel binnenin de toren als langs de buitenzijde. Door een kleine opening
betreedt de bezoeker de toren om dan via een trapladder en via een opening bovenop de Pionier te
komen.
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De Pionier
Gent verwelkomt met veel plezier de Pionier. Hij helpt om tijdelijk braakliggende terreinen in te schakelen in
onze groenstructuur. Naast parken en natuurgebieden kunnen ook deze terreinen bloemen, vlinders en veel
kleur in de stad brengen. Voor ze een nieuwe bestemming krijgen, geven ze een brok natuur waar we zo
lang mogelijk van willen genieten.
Help de Pionier zaaien, blaas leven in dit nieuwe parkje en maak de doortocht van de Pionier tot een succes.
Hieronder zie je welke weg de Pionier al heeft afgelegd.
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