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DOEL VAN 
ECOWIJKEN

DOEL VAN HET ECOWIJK-
PROGRAMMA

Via het Ecowijk-programma wordt 

gestreefd naar meer ecologische 

burgerzin in de gewoonten van de 

inwoners van Montreal om hun 

leefomgeving te verbeteren door 

middel van gerichte milieuacties.



HISTORIEK

Een programma van de stad Montreal 

dat in 2020 zijn 25-jarig bestaan vierde! 

Zo worden de inwoners van Montreal al 

26 jaar lang begeleid naar ecologische 

burgerzin en de gezamenlijke uitbouw 

van inspirerende, solidaire en duurzame 

leefomgevingen.

GESCHIEDENIS VAN HET 
ECOWIJK-PROGRAMMA



ECOWIJK VS. 
SERVICEPUNT

KAART VAN ECOWIJKEN

Een ecowijk verwijst naar een lid van de 

VEW, d.w.z. de mandataris van het 

Ecowijk-programma in een gebied, 

terwijl een servicepunt de uitwerking is 

van één lid in een gebied om bereikbaar 

te zijn voor een groter aantal burgers.



HOE WORDT DE GEMEENSCHAP BIJ ECOWIJKEN BETROKKEN?
Participatieve milieuprojecten (groene steegjes, stadslandbouw, 

opruimacties, enz.);

Ontwikkelen van de nodige skills om zich individueel en collectief in te 

zetten;

Steun aan burgercomités;
Theoretische en praktische workshops (scholen, 

bedrijven, enz.); Communicatiecampagnes in de 

media;

Sensibiliseringsstand;

Betrokkenheid bij lokale organisaties (praatgroepen, enz.); 

Huis-aan-huisbezoeken;

Milieupatrouille; Bijzondere 

evenementen; Speciale 

eenmalige inzamelingen;

Voorlichting van burgers via sociale media; 

Deelname aan openbare raadplegingen.



De groene steegjes
Een groen steegje is een ruimte die op

initiatief van de burgers is aangelegd,

een gezellig plekje dat contacten tussen

buren bevordert. Het is ook een plaats

waar kinderen veilig kunnen spelen.

Groene steegjes verminderen het effect

van hitte-eilanden in de stad en

verbeteren de luchtkwaliteit. Ze dragen

ook bij tot de veiligheid van de buurt

aangezien er minder auto’s rijden.

De stadsdelen en de ecowijken

begeleiden en ondersteunen de burgers

bij de uitvoering van hun project.



De groene steegjes
Volgens de gegevens waarover wij

beschikken, telt de stad Montreal

4.300 steegjes, goed voor ongeveer

500 kilometer steegjes, en is de

oppervlakte van deze steegjes

20 km², of 26 keer de oppervlakte van

de Botanische Tuin van Montreal.

Ze bevinden zich in het stadscentrum

maar zijn ook te vinden in de oude

dorpskernen van Saint-Laurent,

Lachine, LaSalle en Pointe-aux-

Trembles.



De groene steegjes



De groene steegjes

Aanplantingen door burgers



Betrokkenheid van burgers



De groene steegjes

Voorbeeld van materiaal



Dit programma wordt sinds 2013
uitgevoerd in samenwerking met het
vergroeningsbedrijf van Montreal

(Soverdi) en biedt burgers de

mogelijkheid om bomen op hun terrein

te planten tegen lage prijzen (van $25

tot $55). De bomen worden door de

ecowijken verdeeld.

Tot nu toe werden meer dan 21.000

bomen geplant, we hopen volgend jaar

de 25.000 te halen!

BURGERS DE MOGELIJKHEID 
BIEDEN OM BOMEN TE 

PLANTEN



Het stadscentrum van Montreal wordt

getroffen door het fenomeen van het hitte-

eilandeffect.

Het is gebleken dat de afbouw van

vergroende zones in een bebouwd gebied

leidt tot “thermische degradatie”.

Sterk verharde gebieden zijn veel warmer

dan gebieden waar een uitgebreide

begroeiing behouden werd.

Dat is te zien in deze twee illustraties.

STRIJD TEGEN HITTE-

EILANDEFFECT



“Het Zuiden vergroenen” is een programma

ter bestrijding van het hitte-eilandeffect in

kwetsbare buurten dat wordt gefinancierd

door de Dienst Volksgezondheid.

De ecowijken nemen de taak op zich om de

burgers te benaderen, de aanplantingen in

te plannen en het onderhoud ervan te

verzekeren.

STRIJD TEGEN HITTE-

EILANDEFFECT



Boomvakken: Sommige ecowijken bieden

burgers planten en materialen aan om de

boomvakken langs de straat te vergroenen.

Urban Forest Alliance:

De UFA is een vereniging van 50 organisaties

die in 2012 door Soverdi is opgericht om het

private en institutionele luik van het

Actieplan Stadsbos van de stad Montréal uit

te voeren.

ANDERE 
VERGROENINGSACTIES
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