FICHE

stad:

Park

In Brussel zijn er veel voorbeelden van succesvolle aanplanten met
eetbaar groen in openbare parken. In een park heb je vaak wat
meer ruimte en kun je werken in volle grond. Zelfs in de dichtbevolkte vijfhoek vind je eetbaar groen in het park (bijvoorbeeld in
het onlangs aangeplante Fontainaspark). Er zijn ook projecten die
verder gaan en Brusselaars actief betrekken bij het project zoals
Parckfarm (serre, moestuin en buurtboomgaard Verger Partagé) op
de site van Tour & Taxis.

Mogelijkheden: klimaat
–  CO2-reductie
–  Koelte-eiland

Minimumoppervlakte
Eén stoepsteen

Volle grond

Parckfarm ontstond in de zomer van 2014 vanuit het festival
Parckdesign. Dat festival was een initiatief van Leefmilieu Brussel.
Een grote serre, Farmhouse, is het kloppend hart van het project.
Er zijn allerlei activiteiten. Verderop in het park zijn er moestuinen,
kruidentuinen en een boomgaard. parckfarm.be © VGC
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Eetbaar bosje
Serre: voorkweken
Moestuin
Leifruit
Bessenbosje
Boomgaard (solitaire fruitboom)
Serregewassen
Border (kruiden en eetbare bloemen)
Sneukelhaag
Klimfruit
Zaden veredelen
Koude kas
Veld
Vijg tegen een muur

Mogelijkheden: water

– In openbare parken kun je kastanjes, bramen, vlierbloesems en
vlierbessen of noten rapen of plukken. Hou wel rekening met
de regelgeving voordat je gaat wildplukken: https://leefmilieu.
brussels/sites/default/files/natuur_verbodsbepalingen.pdf
– Parken zijn de laatste grote zones in de stad die niet verhard
zijn. Toch kun je er nog doelen bereiken die zowel het klimaat, de
waterhuishouding als het aanbod ‘GoodFood’ verbeteren. Dat kan
bijvoorbeeld door een stukje gazon om te vormen tot border of
eetbaar bosje of door fruitbomen te planten.

Om rekening mee te houden
– 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’).
– Parken hebben een beheerder die je om toestemming moet
vragen voordat je je project start. In het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest gelden er strenge regels waaraan je je moet houden
om de natuur in de stad te beschermen: https://leefmilieu.
brussels/sites/default/files/natuur_verbodsbepalingen.pdf.
Ook gemeentebesturen of privé-eigenaars kunnen beperkingen
opleggen. In overleg kun je komen tot een project dat breed
gedragen is en past in de toekomstvisie van de beheerder.
– De Brusselse parken worden druk bezocht door stadsbewoners
met verschillende verwachtingen: spelen, wandelen met de hond,
joggen, genieten van natuur, zomerbar of kinderanimaties. Je kunt
niet alle belanghebbenden vragen wat ze willen. Ga in dialoog
met de gemeente en de parkbeheerder over welke zones je kunt
gebruiken voor je project.

– Watergebruik beperken: pas een grondbewerking toe die de grond
toelaat om maximaal te functioneren als een spons.
– Opvang, transport en opslag van regenwater

Mogelijkheden: biodiversiteit
– Niet-eetbare klimplant (bijvoorbeeld klimop, klimhortensia of clematis)
– Borders
– Nestkastjes, insecten- en bijenhotels

Mogelijkheden: straatmeubilair
– Buurtbank
– Spelelementen

In de beginnerstuin van Stadsakker vzw in Park Het Prieel kunnen
beginnende tuiniers onder begeleiding één jaar tuinieren. Het jaar
daarna kunnen ze zelfstandig een eigen perceel van zo’n 100 m2 van
vzw Tuinhier bewerken. Meer info? Stadsakker.org en tuinhier.be
© Atelier Groot Eiland

