FS0030_2021

GROENE REVOLUTIE
Schoolplein

FORESHORE architecten
De groene revolutie staat op de stoep! Een
unieke kans voor scholen om een nieuwe
betekenis te geven aan het fenomeen
schoolplein. FORESHORE architecten levert als
natuurinclusieve ontwerpstudio graag een
bijdrage aan dit groene initiatief. Maar hoe? Wij
strepen het woord schoolplein alvast door en
gaan graag sámen met jullie aan de slag voor
het ultieme vergroeningsontwerp.

www.fore-shore.nl/groene-revolutie

Wie wij zijn
Wij zijn Sidney van Well en Niek van de Calseijde. Sinds 2016 richt FORESHORE
architecten zich op ruimtelijke opgaves waarin groene ambities de hoofdrol
spelen. Naast een groen hart en voorliefde voor kleine beestjes zijn we
gedreven door enthousiasme en geloven we dat onze gebouwde omgeving
groener en gezonder kan. Met positieve energie proberen we de mensen om
ons heen te inspireren en opgaves slim, uniek, liefst gebouwloos te verrijken.
Tijdens deze groene revolutie ontwerpen wij niet een standaard
vergroeningsplan, maar een locatiespecifiek ontwerp dat zich onderscheidt,
groeit, bloeit én de omgeving op een positieve manier verrijkt.

Contact
FORESHORE architecten
Zoetevaart 1
4561GR Hulst
www.fore-shore.nl
info@fore-shore.nl
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Op de 2e pagina van
deze flyer doen we
een oproep aan
iedereen die met
schoolpleinen te
maken heeft:
directie, meester, juf
kinderen, buurman
en buurvrouw...

Groen is de sprinkhaan,
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De kleine parkiet,
Groen is de plant,
Waar ik water op giet
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>INSPIRATIEKAART
Voor een vliegende start ontvangt FORESHORE
architecten graag jullie mening over de
vergroening van schoolpleinen! Oftewel, wat is in
jullie ogen echt belangrijk?
> Op deze inspiratiekaart staan dertig thema’s.
> Print dit vel uit op een A3 en knip de kaarten uit.
> Brainstorm er sámen op los en bepaal een top-3.
Deze zien wij graag tegemoet op:
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