FICHE

stad:

Voetpad

Wil je eetbaar groen planten op een voetpad, dan doe je dat op
een plek die druk gebruikt wordt en functioneel is.
Je kunt dus maar een kleine oppervlakte gebruiken. Tegen de gevels, tegen de straat, op een hoek.
Toch zul je merken dat er overal wel iets mogelijk is. Je kunt op het
voetpad zelfs regenwater opvangen.

Fruit op het voetpad in de
Vonckstraat in Schaarbeek
©VGC

Mogelijkheden: samen leven
– Speelstraten
– Evenementen om lokale winkels te promoten

Om rekening mee te houden
– Schakel verschillende beheerders in om de slaagkans te verhogen.
Betrek de bewoners bij je project.
– Afhankelijk van het type aanplant heeft je voetpad gemiddeld
intensief tot heel intensief onderhoud nodig (zie fiches Eetbaar
groen).
– Afhankelijk van het type aanplant heb je voor je voetpad weinig
tot veel kennis nodig (zie fiches Eetbaar groen).
– Zorg voor regenwateropvang. Spreek organisaties, bedrijven en
privépersonen aan in de buurt om te bekijken of je regenwater
van hun dak kunt opvangen.
– Ook rolstoelgebruikers en ouders met een buggy gebruiken het
voetpad. Bekijk wat in je gemeente de richtlijnen zijn over de
breedte die vrij moet blijven. Voor de Stad Brussel vind je die
richtlijnen en andere nuttige informatie op
https://samenvergroenen.brussel.be/.
– Er kan een conflict zijn met eventuele nutsvoorzieningen onder
de verharding (riolering, gas, water, fundering).
– Als je kruiden of andere lage planten plant, zorg dan voor een
verhoogde bak of voor een kleine omheining. Zo komt er geen
hondenpoep tussen je planten.

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

Leifruit
Bessenbosje
Boomgaard of Solitaire Fruitboom
Borders
Sneukelhaag
Klimfruit
Fruitboom
Vijg

Mogelijkheden: water
– Regenwater opvangen in speciale geveltonnen

Mogelijkheden: biodiversiteit
– Nestkastjes, insecten- en bijenhotels
– Bij- en vlindervriendelijke bloemen (eenjarigen of vaste planten).
Sommige eenjarigen kun je zelfs zaaien tegen de gevels. Ze komen
dan boven tussen de stoepstenen.

Mogelijkheden: spelplezier
– Eetbaar groen en spelplezier kunnen hand in hand gaan. Zelfs
op het voetpad loont het de moeite om na te denken of je een
spelelement kunt integreren. Een klimboompje op een hoek, een
boomstronk om over te lopen, een hinkelpad met microgroen.

Niet eetbaar, maar je kunt deze planten wel gebruiken
als verfstof. Ze werden tussen de stoepstenen gezaaid en
fleuren in de zomer de Henegouwenkaai op. Een productief
alternatief voor vervuilde locaties.
Meer info? auquai.eu
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