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 – Zorg voor een afboording die hoog genoeg is om duidelijk te 
maken dat het een plantvak is. 

 Wat komt er kijken bij het onderhoud van je 
border?

Op de ‘plantenfiches’ over borders vind je veel informatie over hoe je 
je border moet aanplanten en onderhouden.

Hou rekening met deze kosten:

 – Plantgoed 
 – Verharding uitbreken 
 – Straatmeubilair of spelelement 
 – Bodem klaarmaken (met aangevoerde grond en compost) 
 – Toegang tot water 

 
Gekoppelde kansen 

 – Biodiversiteit: nestkastjes en insectenhotels 
 – Biodiversiteit: mini-biotoop in de stad 
 – Recreatie: buurtplek (bankje, integratie van spelelement) 
 – Water: waterinfiltratie 
 – Esthetiek: kleur in de stad
 – Andere toepassingen: in sommige planten zitten ook kleurstoffen 
en er zijn ook medicinale toepassingen mogelijk.

 Geschikte plekken

Dak, muur, parkeerplaats, speelplaats, plein, voetpad, braakland, 
straat, berm, park, binnenplaats, balkon en vensterbank

 Bronnen

 – Madelon Oostwoud, ‘Een kleine eetbare tuin met vaste planten, 
ontwerpen voor tuin, balkon en terras van 6-60 m2’, KNNV, 2015 
(met plantenlijst)

 – ‘Plantenfiches’, GroenBlauw.bxl 

Een border bestaat uit vaste planten of eenjarigen. In een eetbare 
border staan kruiden en bloemen die je kunt gebruiken in de 
keuken of als versiering op gebak of in een salade. Borders brengen 
kleur in de stad en zorgen voor biodiversiteit. 

Schaduwborder in Gent  
© Velt vzw

 Zon of schaduw?

Alles kan. Je kiest de planten op basis van de standplaats. In de vier 
‘plantenfiches’ over borders vind je alle nodige informatie om door-
dacht te kiezen voor geschikte planten.       

De ideale ondergrond?

 – Volle grond > opgehoogde grond > bak 
 – Hou rekening met de bodem als je je planten kiest.
 – Natte bodems kunnen wortelrot veroorzaken. Een perenboom is 
daar het best tegen bestand. 

De ideale plek

Omdat een goed beheerde kruiden- en bloemenborder zo mooi is, 
kun je de buurt opvrolijken met groen, kleur en geuren.

 – Plant voor elk plantje dat afsterft een nieuw. Zo blijft de border er 
mooi bijstaan.

 – Ruim regelmatig zwerfvuil op, bijvoorbeeld met buurt- of 
schoolacties. Voor een goed beheerde, regelmatig opgeruimde plek 
hebben meer mensen respect. Als je fragiele planten plant zoals 
kruiden en bloemen is dat extra belangrijk. Kruiden met zwerfvuil 
ertussen zien er al snel niet meer smakelijk uit. 

 – Meld structurele problemen met sluikstorten bij net.brussels.

Wat is de minimumoppervlakte van je border?

Sommige eetbare kruiden en bloemen vinden zelfs spontaan een weg 
tussen de stoepstenen of het asfalt. 
Je hebt dus niet veel oppervlakte nodig. 

Waar moet je rekening mee houden als je je border 
aanlegt?

 – Wellicht moet je de bodem ontharden of saneren en misschien ook 
nieuwe grond aanvoeren. 

eetbaar groen:
BORDER: BLOEMEN EN KRUIDEN

Een eetbare border in de schaduw van de Belle-Vuesite in  
Sint-Jans-Molenbeek. Meer informatie? www.ateliergrooteiland.be  
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