FICHE

eetbaar groen:

KLIMFRUIT

Klimfruit is heel geschikt in de stad omdat je weinig plaats nodig
hebt en toch een maximaal groen effect creëert. Dat is een troef in
de binnenstad waar er weinig open ruimte is. Bovendien kost het
beheer niet zoveel werk als bijvoorbeeld leifruit. Je kunt kiezen om
de plant te laten klimmen over een structuur om een koelte-eiland
te creëren en je kunt biodiversiteit aantrekken.

– Regenwateropvang organiseren
– Een compostplek is handig (of je kunt aansluiten bij een
buurtcompost). Fruit heeft minder compost nodig dan een moestuin.

Wat komt er kijken bij het onderhoud van je
klimfruit?
– Water geven (zeker de eerste drie jaar)
– Afhankelijk van soort 1 tot 2x per jaar snoeien
– Bodem voeden (mulchen)

Hou rekening met deze kosten:

Een pergola met klimfruit in de ‘kruidkamer’ in
Antwerpen. Meer info? www.stadsakker.org

Zon of schaduw?
Zon (halfschaduw)
– Zuidmuur: druif, kiwi(bes), framboos
– Zuidoostmuur: druif, Japanse wijnbes, framboos, doornloze braam
– Zuidwestmuur: Japanse wijnbes, framboos, doornloze braam
– Oostmuur: framboos, doornloze braam
– Westmuur: framboos, doornloze braam

De ideale ondergrond?
Volle grond > opgehoogde grond > bak

Gevel, pergola of slinger?
– Je kunt de plant in de lengte leiden langs een gevel of dwars over
een speelplaats zoals een slinger.
– Het is mogelijk om een schaduwplek te creëren door druiven of
kiwi’s over een pergola te leiden. De perfecte manier om een
koelte-eiland te creëren op een locatie waar je geen volle grond
hebt om bomen te planten.
– Je kunt ook kiezen voor een andere eetbare klimmer zoals
Amerikaanse grondnoot of hop. Daarover vind je meer in de
plantenfiches.
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Plantgoed (kostprijs afhankelijk van leeftijd)
Ondersteunende structuur
Basisgereedschap
Bodem of bakken klaarmaken
Verharding uitbreken
Toegang tot water regelen

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

Geschikte plekken
Dak, muur, parkeerplaats, speelplaats, plein, voetpad, braakland,
straat, berm, park, patio, 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
– ‘Bessen uit de tuin: de ecologische teelt van kleinfruit’, Velt vzw
– ‘Appel, peer en meer: fruitbomen in je tuin’, Velt vzw

Wat is de minimumoppervlakte voor je klimfruit?
Een stoepsteen

Waar moet je rekening mee houden als je je
klimfruit aanplant?
– Netwerk van geleiding aanbrengen: draden, lattenwerk
– De bodem ontharden of saneren en eventueel ook nieuwe grond
aanvoeren
– Plantvakken (volle grond) of plantbakken maken (opgehoogde
grond of bakken)

Druiven op de site van ‘PAKT’ in Antwerpen.
Meer info? www.pakt-antwerpen.be

