FICHE

eetbaar groen:

VELD

Een veld in de stad is een gek idee. Toch zijn er mogelijkheden om
te spelen met de esthetiek van een veld in de stad. Een beeld dat
typisch is voor het platteland.
Gewassen zoals maïs, grassen en zonnebloemen leveren allemaal
een mooi resultaat op. Integreer spel door het veld een speciale
vorm te geven zoals een doolhof.

Waar moet je rekening mee houden als je je veld
aanlegt?
– Wellicht moet je de bodem ontharden of saneren en misschien ook
nieuwe grond aanvoeren.
– 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 veld?

Zon of schaduw?
Zon

De ideale ondergrond?

– Water geven bij droogte
– Plaagdieren bestrijden op een ecologische manier
– Oogsten

Hou rekening met deze kosten:

– Volle grond > opgehoogde grond > bak

Blote aarde
– Door de esthetiek van een stadsveld moet je er extra zorg voor
dragen dat de plek proper blijft:
•
Ruim regelmatig zwerfvuil op met buurt- of schoolacties.
Voor een goed beheerde, regelmatig onderhouden plek
tonen mensen meer respect. Bij een aanplant met fragiele
planten zoals vlas is dat extra belangrijk. Kruiden met
zwerfvuil ertussen zien er al snel niet meer smakelijk uit.
•
Meld structurele problemen met sluikstorten bij
net.brussels.
– Vind je een stuk blote aarde in de stad en weet je nog niet
direct wat ermee te doen? Zaai het in met een groenbemester
(phacelia, bladrammenas, blauwe lupine, gele mosterd, boekweit,
inkarnaatklaver, serradelle, zomerwikke, witterrogge). Ze verbeteren
de bodemkwaliteit. Sommige groenbemesters zoals inkarnaatklaver
maken mooie bloemen die insecten aantrekken.

Wat is de minimumoppervlakte van je stadsveld?
Om het effect van een ‘veld’ te creëren, heb je toch een paar m2
oppervlakte nodig. Groenbemester kun je ook inzaaien op een
verloren stukje grond.

Doolhof met grassen bij Texture Kortrijk.
Meer info? www.texturekortrijk.be
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Plant- of zaaigoed
Verharding uitbreken
Straatmeubilair of spelelement
Bodem klaarmaken (met aangevoerde grond en compost)
Toegang tot water

Gekoppelde kansen
–
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–
–

Biodiversiteit: insecten
Biodiversiteit: groenbemester
Recreatie: buurtplek (bankje, integratie van spelelement)
Spel: doolhof, speelse vorm
Water: waterinfiltratie
Esthetiek: kleur in de stad

Geschikte plekken
Dak, parkeerplaats, speelplaats, plein, braakland, berm, park,
binnenplaats
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Maïs en zonnebloemen in de collectieve tuin van
Habitat & Rénovation aan de Papenvest.
Meer info? http://www.habitatetrenovation.be © VGC

