FICHE

eetbaar groen:

LEIFRUIT

Met fruitbomen en struiken kun je in de stad koelte-eilanden
creëren en biodiversiteit aantrekken. Je kunt kiezen voor een
boomgaard, hoog-, half- of laagstamfruitboom, een fruithaag of
leifruit. Leifruit is heel geschikt in de stad omdat je weinig plaats
nodig hebt.
Voor leifruit heb je kennis, ervaring en geduld nodig. Je ‘leidt’
de boom langs een muur of structuur. Als je snoeit, moet je dus
goed weten wat je doet. Het is zeker mogelijk om als gemotiveerd
amateur met leifruit te werken. Informeer je dan wel goed of laat
je begeleiden.
Leifruit
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– Plantvakken maken (volle grond) of plantbakken maken
(opgehoogde grond of bakken)
– Regenwateropvang organiseren
Ook een compostplek is handig (of je kunt aansluiten bij een
buurtcompost). Fruitbomen hebben minder compost nodig dan een
moestuin.
Leifruit in de stadskwekerij ‘La Pousse Qui Pousse’ in
Sint-Gillis. Meer info? www.lapoussequipousse.be
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Welk fruit heeft zon of schaduw nodig?
– Zuidmuur: druif, kiwi, fijne winterperen, perzik en vijg
– Zuidoostmuur: druif, Japanse wijnbes, fijne herfstpeer, vroeg
rijpende perzik en zoete kers
– Zuidwestmuur: Japanse wijnbes, herfstpeer, pruim, Calville-appel
– Oostmuur: zomerpeer, pruim, perzik, abrikoos
– Westmuur: abrikoos, kruisbes, rode bes en herfstpeer
– Noordwestmuur: kruisbes, noordkriek, rode bes
– Noordoostmuur: kruisbes, noordkriek
– Noordmuur: noordkriek

De ideale bodem?
– Volle grond > opgehoogde grond > bak
– Hou rekening met de bodem als je je planten kiest.
– Natte bodems of verdichte gronden zijn te mijden.

‘Valfruit’
Hou rekening met ‘valfruit’: op sommige locaties hindert dat de buren.

Minimumoppervlakte
1 m2

Wat moet je doen om je moestuin aan te leggen?
– Netwerk van geleiding aanbrengen: draden, lattenwerk
– De bodem ontharden of saneren en eventueel ook nieuwe grond
aanvoeren

Wat komt er kijken bij het onderhoud van de
leifruit?
– Water geven (zeker de eerste 3 jaar)
– Afhankelijk van soort 1 tot 4x per jaar snoeien
– Bodem voeden (mulchen)
En je hebt kennis, ervaring of opleiding nodig.

Hou rekening met deze kosten:
–
–
–
–
–
–

Plantgoed (kostprijs afhankelijk van vormsnoei en leeftijd)
Ondersteunende structuur
Basisgereedschap
Bodem of bakken klaarmaken
Verharding uitbreken
Toegang tot water regelen

Gekoppelde kansen
– Klimaat: koelte-eiland
– Biodiversiteit: nestkastjes en insectenhotels
– Biodiversiteit: combineer met een bodembedekker (gezonde
bodem)
– Water: waterinfiltratie (als je leifruit in volle grond groeit)
– Water: water vasthouden
– Recreatie: tuinieren met de buurt

Geschikte plekken in de stad
Dak, muur, parkeerplaats, speelplaats, plein, voetpad, braakland,
straat, hek, park, binnenplaats
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