
 

 
 

 

Experience 
 

Verticale tuin 
 

 
 

  



 

Experiencenter en de 17 werelddoelen. 
 
Het Experiencenter kan wel wat “groen” gebruiken! 
Techniek en natuur zijn meer met elkaar verbonden dan we vaak denken! 
 
Bovendien willen we met techniek en technologie zo veel mogelijk bijdragen aan de 17 
werelddoelen! 
 

 Geen armoede 

 Geen honger 

 Gezondheidszorg voor iedereen 

 Iedereen naar school 

 Vrouwen en mannen zijn overal 
gelijkwaardig 

 Schoon drinkwater en goede sanitaire 
voorzieningen voor iedereen 

 Schone en betaalbare energie 

 Eerlijke en sociale economische groei 

 Veilige infrastructuur en beschikbare 
kennis voor iedereen 

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Leefbare, duurzame steden 

 Duurzame productie en consumptie 

 Klimaatverandering stoppen 

 Gezonde oceanen, zeeën en rivieren 

 Gezonde bossen en een rijke biodiversiteit 

 Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid 

 Samenwerken voor de Werelddoelen 
 
Nadenken over hoe we meer natuur kunnen terugbrengen in de wereld is dus heel zinvol! 
 
We beginnen met ons eigen Experiencenter! 
 
Zo zijn we bijvoorbeeld jaloers op de verticale teelt bij boerderij Vorster Hand of de groene gevel van 
stadskantoor Venlo! 
 

       
Boerderij Vorster Hand                 Stadskantoor Venlo 



 

De planten bij ons Experiencenter moeten bijdragen 
aan het behalen van de volgende werelddoelen! 
 

 Geen honger 

 Duurzame productie en consumptie 

 Klimaatverandering stoppen 

 Gezonde bossen en een rijke biodiversiteit 
 
We gaan daarom in het Experiencenter zorgen voor 
onze eigen verticale tuin! 
 
Hierin kunnen bijvoorbeeld kruiden worden geplant, of 
andere eetbare plantjes, fruit en groente die geschikt 
zijn voor deze manier van groeien! 
 
 

Ontwerp opdracht  
 
Ontwerp plantenbakken voor een verticale tuin! Dit 
mag binnen of buiten. Kies jij voor buiten? Dan moet de 
tuin bevestigd kunnen worden aan de drie horizontalen 
profielen bij de voorgevel van het Experiencenter! 
 
Maak een ontwerptekening met potlood en 
kleurpotlood. De volgende dingen moeten duidelijk 
worden in de ontwerptekening: 

- De maten in millimeters 
- De materialen 
- Hoe de tuin kan worden bevestigd. 
- Een korte beschrijving van hoe de tuin  

moet worden onderhouden. 
 
 


