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De vanzelfsprekendheid van een groene  omgeving dringt pas goed tot je door 

als je wordt ondergedompeld  in de tegenpool rood. 

Zo ook met de vanzelfsprekendheid van vrede als je herinnerd wordt aan 

oorlog. 

Daarom dit levend monument.  

 Vredespark (1918-1940) 

Het park is minstens driekwart  ha groot en heeft als grondplan en doorsnede 

de vorm van een gestileerde klaproos. 

Een Park uitsluitend beplant met roodbladige  planten , waar vegetatie  en 

grondbedekking uitsluitend uit tinten van rood, paars  en bruin 

bestaan,verwijzend naar de kleuren van vers en geronnen bloed  van  

oorlogsslachtoffers. 

Bomen, struiken,vaste planten en hagen dalend in grootte naar het midden 

toe,worden doorkruist door paden die de randen van de kroonbladen volgen 

en samenkomen in het centrum, waar een rust- en observatieplaats in de vorm 

van een zaaddoos of een stamper met meeldraden zich bevind. 

Hoge bomen aan de buitenranden en rode vegetatie verminderend in hoogte 

naar het centrum toe, zorgen voor de nodige afscherming van de groene 

omgeving.  

Dit park, complementair in kleur aan de gewone groene omgeving, zorgt bij de 

bezoeker voor een bevreemdende en desoriënterende ervaring zoals bij een 

veldslag, aanslag of ontploffing. 

Naargelang  het reliëf van het terrein kan het effect hiervan vergroot worden 

door de toegang uit te werken als een loopgraaf, overdekt met groen/ rood  

glas. Deze loopgraaf is tevens het steeltje van de kaproos.  

De zaaddoos in het midden  kan als bomkrater verdiept aangelegd  worden of  

als spiegelende waterpartij  het bevreemdende  effect  nog vergroten. 

Ook vanuit de lucht kan deze rode vlek de aandacht  trekken. 
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 In de herfst rond wapenstilstand komt dit het beste tot zijn recht. 

Het park kleurt extra rood ,de gevallen bladeren herinneren aan de gevallen 

slachtoffers. 

Enkele zichten ,grondplan en impressies van het park. 
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Volgende vegetatie kan aangeplant worden in het rode park 

Fagus sylvatica ‘Purple Fountain’ (Rode beuk) 

Fagus sylvatica ‘Rohan weeping’ (Rode treurbeuk) 

Acer (Japanse esdoorn); verschillende donkerbladige soorten.vb bloodgood japanese maple  

Corylus vellana Red Anny’s Dwarf’, een bolvomige compacte rode hazelnoot 

Physocarpus opulifolius “little angel 

 Prunus cerasifera ‘Nigra’. Je kan deze rode kerspruim makkelijk knotten 

Sambucus nigra ‘Guincho Purple’ (Rode vlier) 

Cotinus coggygria “nottcut’s variety (pruikenboom met rood en donkerrood blad ) 

 Berberis( zuurbes) 

Heuchera mircantha ‘ palace purple’ of paprika( purperklokje) 

Ophiopogon planiscapus niger  (slangenbaard) 

En  andere roodbladige planten  

 


