PARKLETS BRENGEN PERKPLANTEN
IN DE KIJKER
‘Groen in de stad’ was het centraal thema van de AVBS-jaarvergadering 2015. Het duidde niet
alleen op ‘groen’ in de echte zin van het woord maar legde eveneens de focus op het zoeken en
vinden van locaties in de stedelijke omgeving waar een brede waaier aan sierteeltproducten hun
plaats verdienen. Perkplanten zijn daar een mooi voorbeeld van. Ze kunnen zelfs het kleinste
hoekje of vergeten plaatsje kleur geven. De zogenaamde ‘parklets’ zijn daarvoor prima locaties.
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Een ‘parklet’ kun je het best omschrijven als verbreding van een voetgangerspad die werd ingericht om de
voorbijganger enige momenten van
rust te bieden. Het zijn die kleine rustpunten die extra ruimte bieden voor
bloemen en planten en kunst op de
drukke voetgangerspassages.
Het recent goedgekeurde Plattelandsproject 'B(l)oeiend Oost-Vlaanderen'
(i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen/
dienst Toerisme) zal actie ondernemen
om via deze ‘parklets’ de kleurenpracht van perkplanten nog meer in
het straatbeeld te krijgen. Het maken
van beplantingsplannen voor deze
parklets wordt momenteel uitgevoerd
door leerlingen van het tweede jaar
groenmanagement van Hogeschool
Gent, Campus Melle. De resultaten
van hun werk werden begin december
voorgesteld aan een jury. Mits goedkeuring van de betrokken gemeenten zullen deze ontwerpen komend
voorjaar tot stand gebracht worden,
en,
eveneens met behulp van studenten
enten
van HoGent.
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decoratieve en nuttige eigenschappen.
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ZES PROJECTEN
Er werden zes locaties in vier gemeenten vastgelegd. De uitvoeringsplannen
van de zes locaties kunnen in het kort
als volgt omschreven worden:
• Destelbergen
Vier bloembakken in cortenstaal aan
Kerkham te Destelbergen ter hoogte
van het zebrapad aan de parking. De
locatie ligt op de belevings-as van de
18

Border met éénjarigen in een parkje
te Merelbeke (Bottelare). De locatie is
gelegen aan een buurtplein, te midden
van wijken, die lokaal een belangrijke
functie heeft als groenpool. Het plein
heeft wel een groen karakter maar is
zeer beperkt Tua bebloeming. Centraal is er zitgelegenheid voorzien.
• Wachtebeke

• Wichelen
Border met éénjarigen naast het
voetpad, onder de aanplakborden.
De locatie ligt op een kruising van de
Bruinbekestraat en de Suikerstraat en
kan dus fungeren als een bloemrijk
herkennings-/markeringspunt.

Bloembakkenconʖguratie met éénjarigen op een openbaar plein. De locatie is een centraal plein dat onlangs
werd vernieuwd. Het plein speelt een
belangrijke rol in het gemeenschapsleven van de gemeente. Q
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