FICHE

stad:

Braakland

Een braakland met eetbaar groen is een tijdelijk project. Afhankelijk van het braakland kun je het jaren tot zelfs decennia in gebruik
nemen.
De mogelijkheden op een braakland zijn heel gevarieerd. Op
sommige terreinen kun je meteen starten met een professioneel
landbouwproject. Op andere terreinen is de oppervlakte of de termijn beperkt. Soms moet je werken in verhoogde bedden vanwege
vervuiling of verharding.

Mogelijkheden: biodiversiteit
–
–
–
–

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

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

Mogelijkheden: werk samen
– Heb je een groot terrein? Probeer het niet alleen te doen met
je eigen vereniging, maar werk samen met buurtbewoners,
vakmensen, buurtverenigingen en scholen. Dat zorgt voor een
fijne dynamiek waar kennisuitwisseling mogelijk is en iedereen
een rol kan spelen, rekening houdend met ieders mogelijkheden en
beperkingen.

Om rekening mee te houden
Het stadslandbouwproject ‘Chant des Cailles’ in
Watermaal-Bosvoorde. Meer info? www.chantdescailles.be
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Mogelijkheden: eetbaar groen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Eetbaar bosje
Serre - voorkweken
Moestuin
Leifruit
Bessenbosje
Boomgaard of Solitaire fruitboom
Serre – gewassen
Border (Kruidentuin, Eetbare bloemen, Kruidenspiraal)
Sneukelhaag
Klimfruit
Zaden veredelen
Koude bak
Veld
Vijg tegen een muur

– Ken je de eigenaar niet? Op het kadaster kun je achterhalen wie
eigenaar is van het perceel: https://financien.belgium.be/nl/
particulieren/woning/kadaster/kadastraal-uittreksel
– NMBS bezit gronden langs de spoorwegen: https://www.
belgiantrain.be/nl/3rd-party-services/3rd-party-sales/immo
– Afhankelijk van het type aanplant heeft je terrein 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).
– Zorg voor regenwateropvang op je terrein. Lukt dat niet? Dan kun
je de mogelijkheid van een grondwaterboring bekijken. Meer info?
https://leefmilieu.brussels/themas/geologie-en-hydrogeologie/
grondwater
– Er kan een conflict zijn met eventuele nutsvoorzieningen onder de
verharding.

Op je braakland kun je wellicht verschillende mogelijkheden combineren.

Mogelijkheden: water
– Regenwater opvangen van aanpalende daken (in dichtbebouwd
gebied)
– Helder regenwater opvangen van een serre of tunnel met goten
– Water vasthouden: IBC-containers, regenwaterput of poel
(afhankelijk van je project)

Op een braakland, waarop de oude serres stonden van een
bloemenkwekerij, teelde stadsakker gedurende 4 seizoenen
voor het sociaal restaurant van het buurthuis: bistro p.
Verschillende organisaties kregen de kans om te tuinieren
op het terrein. Meer info? Stadsakker.org © Stadsakker

