PERKPLANTEN

PARKLETS EN POP-UP TUINTJES GEVEN
EXTRA KLEUR AAN GEMEENTEN

S

In het kader van het project ‘B(l)oeiend Oost-Vlaanderen’, een samenwerking tussen Toerisme
Oost-Vlaanderen, het Proefcentrum voor Sierteelt, de gemeente Wetteren en de Koninklijke
Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde, worden partnergemeenten gestimuleerd en
ondersteund om perkplanten aan te planten op openbare plaatsen. Door hun rijke en lange bloei
zorgen perkplanten voor kleur en sfeer, wat zowel door lokale bewoners als bezoekers
wordt
ezoek
ezoeke
geapprecieerd.
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Op 13 mei jl. werden enkele bloemenperkjes aangelegd om de éénjarige
perkplanten in de bloemenregio in
de kijker te zetten. Deze aanleg werd
geFo¸rdineerd vanuit Ket 3&S en
uitgevoerd met behulp van studenten
van de Hogeschool Gent. Leerlingen
van het tweede jaar Groenmanagement
maakten afgelopen najaar, onder leiding
van docent Dirk Baele, een aantal
beplantingsvoorstellen. Deze werden
beoordeeld, aangepast en nu ook eigenhandig door de studenten aangelegd.
Op deze manier leren deze toekomstige
groenvoorzieners de theorie alsook het
praktijkwerk echt kennen.
De perkplanten moeten een aangename omgeving creëren voor de lokale
bevolking, maar ook voor bezoekers.
ers. En
hopelijk nog wat mensen overtuigen
uigen om
m
er zelf ook mee aan de slag te gaan!
an! Dat
hoeft trouwens niet altijd in een blo
bloe-bloe
menperk te zijn. Het kan
an ook
ok gewoon in
bloembakken op de
e vensterbank,
erbank, aan de
voordeur of op het
et terras. Want zeg nu
zelf, een mooii bloemetje in je tuin of
o op
je balkon, daar
van!
aar geniet toch iedereen
ie
v
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Liesbet Blindeman, Pieter Goossens

Wie inspiratie wil
il opdoen, kan
k de perkjes terugvinden in de gemeentes
gemeent Wettegem
ren, Wichelen, Destelbergen,
berge Laarne en
Wachtebeke.

Aan de Nerenweg te Laarne (ter hoogte
van de bushaltes in Kalken dorp) werd
een bloemenperk aangelegd met perkplanten in diverse tinten roze en paars.
Hiervoor werd gebruik gemaakt van
Ageratum Ɋ&it\ Blueɋ, Salvia ‘Amistad’,
Streptocarpus ‘Saxorum purple’, Antirrhinum ‘Antirinca Rose’, Sunpatiens compact ‘Lilac’ en Petunia Supertunia Vista
‘Bubble Gums’. Deze planten verzekeren
een zomer van rijke bloei.
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V Studenten
V
tuden
Groenm
Groenmanagement aan de slag op de hoek van de Bruinbekestraat en de Suikerstraat
te Wichele
Wichelen.

Aan
n het
h kerkhof in centrum Wetteren,
ren
n ter
t hoogte van de 18 Augustuslaan,
laa werd een diverse plantborder
uitgewerkt. Achterin de plantborder
werd een strook beplant met Galtonia
canadensis, die door zijn hoogte en
witte bloei als het ware een wit gordijn
creëert. Daar voor zorgen verschillende
planten met verschillende bloeistructuren en groeiwijzen voor een dynamisch
geheel. Hier zorgen ondermeer Cleome
‘Senorita rosalita’ en Dahlia ‘Mystic
dreamer’ voor een variatie van roostinten. De soorten Pennisetum ‘White
lancer’ en Sunpatiens compact ‘White’
brengen, op verschillende wijze, witte
toetsen terug naar voor in de border,
wat diepgang creëert. Tenslotte zijn er
ook enkele soorten ingeplant, zoals de
geel-roze Lantana ‘Evita rosea’ en de
donkergele Tagetes ‘Gold medal’, die een
tegengewicht bieden tegenover de basis

van witte en roze tinten, wat het geheel
wat levendiger maakt.
In Wichelen werd op de hoek van de
Bruinbekestraat en de Suikerstraat een
grasstrook vervangen door een kleurrijk
bloementapijt. Hier werd gekozen voor
de geel-rode Coreopsis ‘Highland Blast’,
de ʖjne, sterk geurende bloemetjes van
Nicotiana alata, de fel roze bloempjes
met frêle takjes van Cosmos ‘Senstaion
Glory’, rode bloemen van Begonia ‘Big
Red’ alsook nog de blauwe bloempjes
van de zeer rijkelijk bloeiende Geranium
‘Rozanne’. Dit gecombineerd met bladgewassen als de oranjekleurige Heuchera ‘&aramel’ en Pennisetum ‘Rubrum’,
een siergras met donkergekleurd blad
en prachtige pluimen, belooft een aandachtstrekker te worden de komende
zomermaanden.
Ook aan de overkant van de straat, net
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voor de kapel, werd het perkje onder
de leilinden van een nieuwe aanplant
voorzien. Hier werd geopteerd voor Gaura lindheimeri, een leuke langbloeiende
plant die je eigenlijk veel te weinig in
tuinen ziet staan. Deze plant met witte
bloempjes op een ʖjne opgaande stengel combineert prachtig met Verbena
bonariensis. Daarnaast is er ook nog een
bloembak gevuld met eenjarigen op dit
pleintje terug te vinden.
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VDe zes boomspiegels aan het gemeenschapscentrum te Destelbergen
lbergen
n werden onder ha
handen genomen.

AV

Bloembakken, vervaardigd uit cortenstaal, die in de Kerkham te Destelbergen staan opgesteld nabij het zebrapad,
kregen ook een nieuwe opvulbeurt.
Hier trekt een twee meter hoge zuil met
Thunbergia alata de aandacht, omringd
door de geel-oranje bloemen van Sanvitalia talya ‘Great yellow’ en Gazania ‘New
magic yellow’ die worden gecombineerd
met de kleine donkerrode bloemen van
Callibrachoa ‘Kabloom red’ en de ʖjne
witte bloempjes van Euphorbia ‘Glitz’.
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Ook de 6 boomspiegels aan het gemeenschapscentrum, op het einde van
de Koedreef te Destelbergen, kregen
in het kader van het project een nieuwe beplanting. Omdat de planten hier
in de schaduw van aanwezige bomen
werden aangeplant, werd gekozen voor
een combinatie van de witte en roze
begonia’s: Begonia ‘Babywing White’ en
de meer hangende bloemvormen van
Begonia ‘Dragon Wing Pink’.
Ook op het gemeenteplein te Wachtebeke worden 10 houten bakken
geplaatst, gevuld met roze-rode tinten.
en.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
de rijkbloeiende lichtroze Begonia
nia ‘Big
Pink’, Gaura ‘Vanilla’ en Sunpatiens
patiens
ns
‘Pink’, het donkerroze zusje
sje Sunpatiens
npat
‘Magenta’, gecombineerd
erd met het laag
laagblijvend, wintergroen
en siergras
gra Festuca
glauca dat weinig
g onderhoud vraagt. Om
het aantal gietbeurten
wertbeurten
beurten te beperken
beperken, wer
den deze bakken
een
kken
en ook voorzien
voorzie van ee
waterreservoirr met peilbuis.
behulp
peilbuis Met b
van een water absorberend
doek wordt
sorberend doe
sorberen
het water uit het reservoir
opgetrokken
ervoir op
en wordt het substraat vo
vochtig gehouden. Q

Onderzoek met steun van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Innoveren & Ondernemen, de Europese Unie, de Provincie Oost-Vlaanderen, Boerenbond, AVBS, dé sierteelt- en
groenfederatie, de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw
en Plantkunde en KB& Bank & Verzekering.
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VAlle aanp
aanplanting
aanplantingen in het kader van het project ‘B(l)oeiend Oost-Vlaanderen’ zijn herkenbaar aan een
proje
projectbord
dat de consument oproept om deze planten ook zelf aan te planten.

MOBIELE PARKLET OP BLOEMEN)EESTEN IN
MO
DAKNAM

Een kant-en-klare, mobiele parklet
werd in elkaar geknutseld en gevuld
met rijkbloeiende éénjarigen. Deze
parklet kan een meerwaarde bieden
bij diverse evenementen en wordt
beschikbaar gesteld aan partners
voor het opʗeuren van hun locatie bij
speciale gelegenheden. Zo stond deze
bloeiende bank een eerste maal in de
kijker tijdens het Pinksterweekend aan
de ingang van het Reynaertbloemendoolhof op de Kunst- en Ambachtenmarkt te Daknam. Tijdens het laatste
VMobiele parklet aan de ingang van het
Reynaertbloemendoolhof tijdens de Kunst- en
weekend van mei zal deze ook te zien
Ambachtenmarkt in Daknam.
zijn op de Ecobeurs te Destelbergen.
Daarnaast fungeert deze parklet ook als
voorbeeld voor scholen of lokale verenigingen om zelf creatief aan de slag te gaan
en een leuk en b(l)oeiend hoekje uit te werken. Q
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