FICHE

stad:

Straat

In een straat vind je verschillende combinaties van voetpad, muur,
parkeerplaats, boomspiegel, balkon, hek. Wie weet, ligt er ergens
een stuk braak?
Voor een eetbaar groene straat werk je samen met de organisaties
in de straat én met buurtbewoners die hun gevel willen vergroenen. In zo’n totaalontwerp kan het groen over perceelsgrenzen
groeien en is er dus meer mogelijk.

Mogelijkheden: klimaat
– CO2-reductie
– Koelte-eiland

Wat is de minimumoppervlakte van je bosje?
Eén straat (of een deel ter hoogte van enkele gebouwen)

Inspiratie nodig?
– In Antwerpen loopt er een groenblauw project rond ‘tuinstraten’.
Sommige straten worden structureel aangepakt bij de heraanleg
van de straat. Daarnaast inspireert www.tuinstraten.be mensen
om zelf aan de slag te gaan. Je vindt er tips die ook nuttig zijn om
een eetbare straat te ontwerpen.

Om rekening mee te houden

Een groenslinger over de straat? groengevels.be
© Groene Gevels vzw

Mogelijkheden: eetbaar groen
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Eetbaar bosje
Moestuin
Leifruit
Bessenbosje
Boomgaard
Solitaire fruitboom
Border
Sneukelhaag
Klimfruit
Vijg tegen een muur

Mogelijkheden: water
– Verharding verwijderen – waterinfiltratie
– Water opvangen van de aanpalende daken (bijvoorbeeld met
speciale gevelwatertonnen)
– Regenwater en materialen delen: gieters, tuinslang
– Gebruik beperken

– Afhankelijk van het type aanplant vraagt het gemiddeld intensief
tot heel intensief onderhoud (zie fiches ‘Eetbaar groen’).
– Afhankelijk van het type aanplant vraagt het weinig tot veel
kennis (zie fiches ‘Eetbaar groen’).
– Informeer je bij je gemeente over toegankelijkheid van een
aanpalend trottoir (voor rolstoelen en kinderwagens).
– Kijk goed na of er geen conflict is met eventuele
nutsvoorzieningen (gas, kabel, water, riool).
– Luchtvervuiling: Op sommige locaties kweek je beter geen groen
voor consumptie. Kies dan voor niet-eetbaar groen met het oog op
biodiversiteit en klimaat. Ook via regenwater dat vervuild is door
uitlaatgassen en naar de wortels van de planten stroomt, kan er
vervuiling optreden.
– Let op de oriëntatie van de muur. Je kunt tegen elke muur iets
kweken, maar voor een N-, NO- of NW-gerichte muur is de keuze
heel beperkt (zie plantenfiches).
– Tegen een muur in de stad kan het veel warmer worden dan in
een gewone moestuin. De planten zijn ook minder blootgesteld
aan wind. Hou daar rekening mee als je planten kiest.
– Op de openbare weg kies je beter voor stevige planten (klein fruit,
klimplanten).
– Soms moet je verharding weghalen en een boordsteen leggen.

Mogelijkheden: biodiversiteit
– Niet-eetbare klimplant (in een straat kun je met een groenslinger
klimplanten naar elkaar toe laten klimmen van gevel naar gevel
over de straat heen)
– Wilde bloemen tussen de stoepstenen
– Nestkastjes, insecten- en bijenhotels

Mogelijkheden: straatmeubilair
– Buurtbank
– Parklet (een parkeerplaats omgevormd tot recreatiezone)
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