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Een parkeerplaats biedt kansen om het straatbeeld zichtbaar 
te vergroenen. Als je verharding kunt weghalen, kan het water 
opnieuw infiltreren in de bodem en kun je planten in volle grond 
en opnieuw echte bodems creëren in de stad. Je kunt dan werken 
met alle lagen vegetatie in een voedselbos, een koelteplek in de 
stad. 

Dat ideaalbeeld kan niet overal. Je kunt ook een eetbare tuin ma-
ken in bakken aangevoerde grond. 

Parklet in het kader van duurzaam Wijkcontract 
Elsene (ontwerp & uitvoering: Recyclart)  

© Atelier Groot Eiland

Mogelijkheden: eetbaar groen

 – Eetbaar bosje
 – Moestuin 
 – Bessenbosje
 – Boomgaard 
 – Solitaire Fruitboom
 – Border
 – Sneukelhaag
 – Klimfruit 

Mogelijkheden: water

 – Verharding verwijderen – water laten infiltreren
 – Water opvangen, vasthouden en bewaren

Misschien is bij de aanplant een waterreservoir
mogelijk dat het water opslaat als het fel regent en weer vrijgeeft als 
het droog is.

Mogelijkheden: biodiversiteit 

 – Combineer vaste planten en eenjarigen met bij- en 
vlindervriendelijke bloemen.

 – Installeer nestkastjes, insecten- en bijenhotels.

Mogelijkheden: straatmeubilair

 – Combineer met een buurtbank of spelelement. 

Mogelijkheden: klimaat

 – CO2-reductie
 – Koelte-eiland: eetbaar bosje
 – Koelte-eiland: bouw een pergola met klimfruit 

Wat is de minimumoppervlakte van je bosje?

Eén parkeerplaats 

Om rekening mee te houden

 – Werk je op openbaar terrein? Vraag vooraf een vergunning. 
 – Afhankelijk van het type aanplant is er gemiddeld intensief tot 
heel intensief onderhoud nodig (zie fiches Eetbaar groen).

 – Afhankelijk van het type aanplant heb je weinig tot veel kennis 
nodig (zie fiches Eetbaar groen).

 – Er kan een conflict zijn met eventuele nutsvoorzieningen 
(riolering, gas, water, fundering).

 – Luchtvervuiling: Op sommige locaties kweek je beter geen groen 
voor consumptie. Kies dan voor niet-eetbaar groen met het oog op 
biodiversiteit en klimaat.
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Louise Skouratko ontwierp in de kader van de lessen 
aan ARBA-ESA een parklet  
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