UrbanplanTen - et miljøvenligt inspirationsog læringscenter for bylandbrug i København
12 innovative delprojekter udgør et eksperimentarium for
urbant og bæredygtigt landbrug i byen
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DET GODE BOLIGLIV støtter fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles
faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv

BÆREDYGTIGE EKSPERIMENTER OG AKTIVITETER
I URBANPLANEN
I 2050 forventes det, at 80 % af jordens befolkning vil bo
i storbyer, og derfor er det vigtigt, at der også kan produceres mad lokalt i byerne - og ikke kun på landet uden for
byerne.
Projektets formål var at skabe et innovativt, kreativt eksperimentarium for urbant landbrug, hvor børn, unge og deres
forældre involveres direkte og aktivt i udvikling og drift af
forskellige tiltag, der fremmer byens bæredygtighed.
På to bemandede legepladser, Bondegården og Byggeren, i
Remiseparken i Urbanplanen på Amager, har lokale beboere
og professionelle aktører skabt et miljøvenligt demonstrationscentrum for bylandbrug.
Der er skabt i alt 12 bæredygtige bylandbrugsaktiviteter af
og for lokalområdets beboere og for byens borgere i øvrigt.
Der er eksperimenteret med højbede, nye dyrkningsformer
og havetyper - fx skovhaver - alt sammen så det bliver så
grønt som muligt.

Projektet er planlagt, udviklet
og gennemført i et bredt
samarbejde med deltagelse af
blandt andet lokale beboere,
professionelle aktører og
offentlige myndigheder.

Projektet indeholder mange konkrete og relevante bud på,
hvordan man i en bymæssig sammenhæng kan dyrke sine
egne grøntsager, bær og frugter, lave kompost, genanvende
regnvand og øge biodiversiteten - alt sammen på en bæredygtig måde i nærmiljøet.
Alle aktiviteterne indgår i et naturligt, urbant økosystem,
hvor alle ressourcer udnyttes uden at gå til spilde; dvs. at
regnvand opsamles og bruges til at vande jorden, jorden tilplantes med frugt og grønt, som til sidst spises af beboerne eller ender som foder til de dyr, som bor på dyrelegepladsen Bondegården.
Der er udarbejdet en rute med start fra bebyggelsens bondegård, som man kan følge, når man skal rundt til alle dyrkningsstederne.
Kampagnen DET GODE BOLIGLIV har givet støtte til etablering af højbede, udendørs stenovn, grønt tag på container,
insekthabitat og et drivhus samt bidraget til undervisningsforløb i madlavning.

