FICHE

stad:

Plein

Een plein is bij uitstek een ontmoetingsplaats. Groen en blauw
kunnen uitnodigen tot ontmoeten als je zorgt voor schaduw en
waterpartijen.
Wil je een interventie doen op een plein, weet dan dat de meeste
pleinen druk gebruikt worden voor heel verschillende doeleinden.
Op veel pleinen zijn er regelmatig evenementen. Kies dus geen zone
waar er altijd gevoetbald wordt of waar er elke week een markt is.

Eetbaar Groene buurttuin op het
Maria-Lousiaplein (bij Ambiorixplein) in Elsene
©VGC

Mogelijkheden: spelplezier
– Eetbaar groen en spelplezier gaan hand in hand: verstoppertje
spelen, klimmen in een oude fruitboom. Creëer met de
aangevoerde grond niveauverschillen of een crossparcours.

Om rekening mee te houden
– Schakel verschillende pleinbeheerders in om de slaagkans te
verhogen. Scholen, buurtverenigingen, particulieren, kunnen
allemaal een andere rol spelen. Zorg ook dat iedereen zich thuis
voelt op het plein.
– Afhankelijk van het type aanplant heeft je plein 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).
– Regenwater > grondwater > leidingwater
– Zorg voor regenwateropvang. Lukt dat niet? Bekijk dan de
mogelijkheid om grondwater van aanpalende werven te
recupereren. Leidingwater gebruik je beter niet.
– Bespreek met de gemeente of er langetermijnplannen zijn en pas
je tijdelijke ingrepen al meteen aan.
– Vandalisme. Op een plein is er een grote kans op vandalisme. Kies
bij voorkeur niet voor een moestuin of een serre. Wil je kruiden
planten? Zet ze dan op hoogte.
– Er kan een conflict opduiken met eventuele nutsvoorzieningen
onder de verharding.

Mogelijkheden: eetbaar groen
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Eetbaar bosje
Leifruit
Bessenbosje
Boomgaard of solitaire fruitboom
Border (kruidentuin, eetbare bloemen, kruidenspiraal)
Sneukelhaag
Klimfruit
Veld
Vijg tegen een muur

Mogelijkheden: water
– Regenwateropvang van aanpalende daken (in dicht bebouwd
gebied)
– Je kunt experimenteren om water vast te houden vlak bij een
boom of struik. Dat kan bijvoorbeeld met infiltratiekratten of
waterreservoirs in combinatie met een fruitboom. Opgevangen
water leid je dan naar een bassin en komt bij droog weer vrij voor
de planten.

Mogelijkheden: biodiversiteit
–
–
–
–

Extensief groendak op afdak
Nestkastjes, insecten- en bijenhotels
Bij- en vlindervriendelijke bloemen (eenjarigen of vaste planten)
Vogelvriendelijke struiken

Lokale boeren verdelen hun groenten op PAKT in Antwerpen.
Je vindt op PAKT ook een buurtgroen: kruiden, klimfruit,
fruitbomen in bak,… en een grote dakmoestuin.
Meer info? https://www.pakt-antwerpen.be

