FICHE

stad:

Balkon en vensterbank

Zelfs zonder toegang tot volle grond kun je eetbaar groen kweken
in de openbare ruimte. Op sommige locaties krijg je geen toestemming om openbaar terrein te vergroenen (bijvoorbeeld voor de
toegankelijkheid van het voetpad) of is er weinig of geen buitenruimte. Je kunt dan misschien wel bloemen in potten en bakken
op een balkon of op de vensterbank zetten. Als je je vooraf goed
informeert, kun je ook bewust omgaan met water en andere
grondstoffen als je bloemen teelt in potten.

Eenvoud en diversiteit
– Historische patio’s zijn vaak omringd met een galerij. Je hoeft geen
antieke zuilen te bouwen om schaduw te creëren, maar je kunt je
klimfruit leiden over kabels of een houten pergola.
– Als je schaduw wilt creëren, kun je er ook voor kiezen om een
boom of een grote struik te planten. Hou er rekening mee dat
kruin en wortels weinig ruimte krijgen.
– Hou rekening met de beschikbare plaats en met het dagelijks
gebruik van de ruimte.
– Breng goed in kaart wie er wanneer gebruik van maakt en
waar je nog plaats hebt: Worden er fietsen gestald? Pauzeren er
werknemers of bezoekers? Zijn er soms publieke activiteiten?
Beperkingen opgelegd door de brandweer?

Om rekening mee te houden

Vensterbanken in de Vonckstraat in Schaarbeek
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Mogelijkheden: eetbaar groen
– Kruiden en eetbare bloemen
– Moestuin
– Vijg

Mogelijkheden: water
– Opvang, transport, opslag: op een iets groter balkon kun je
onderzoeken of je een regenton kunt aansluiten op een regenpijp
die passeert.
– Als je teelt in bakken, kun je gebruikmaken van de techniek van
wicking beds (zie fiche: Water geven en irrigeren)
– Watergebruik beperken

– Op een balkon teel je in potten. Daarvoor heb je potgrond
nodig. Potgrond die je in de handel vindt, is meestal met turf en
kunstmest en dat is niet goed voor het milieu. Gelukkig zijn er
betere alternatieven. Meer informatie vind je op de website van
Velt: https://www.velt.nu/potgrond
– Zorg dat er iemand verantwoordelijk is om de planten minstens
elke week water te geven. En in periodes van droogte nog vaker.
Om de behoefte aan water te beperken, vind je tips in de fiche
‘Watergebruik beperken’.
– Luchtvervuiling: Op sommige locaties kweek je beter geen groen
voor consumptie. Kies dan voor niet-eetbaar groen met het oog op
biodiversiteit en klimaat.
– 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.

Mogelijkheden: biodiversiteit
– Niet-eetbare klimplant in een (grote, diepe) pot (bijvoorbeeld
klimhortensia)
– Bloemenmix (vlinders, bijen)
– Nestkastjes, insecten- en bijenhotels

Mogelijkheden: klimaat
– CO2-reductie
– Koelte-eiland:

Minimumoppervlakte
Eén vensterbank

Een eetbaar balkon in potten in
Sint-Jans-Molenbeek

