Weinig plaats voor bomen? Kies voor gevelgroen!
Ook met weinig ruimte kan je een groene
schoolspeelplaats realiseren. Denk dan in de hoogte!
haal enkele tegels aan de voet van een muur weg en
plant hier klimplanten. Maak een pergola of maak met
metalen draden een overspanning, en de klimplanten
geven meteen ook een heerlijke schaduwplek onder
hun loverdakje. Geschikte soorten voor pergola's en
bladerdakjes zijn bijvoorbeeld druivelaar, bruidsluier,
passiebloem, kamperfoelie en Clematis. Het is leuk om
klimplanten te combineren met lagere planten en
bloemen. Als je dan toch enkele betontegels
weghaalt... Kies planten met aantrekkelijke bloemen,
vruchten, geuren, ... maar wel soorten die tegen een stootje kunnen.
Ecohuis Antwerpen biedt op http://www.ecohuis.be zeer uitgebreide informatie, mooie voorbeelden
en inspiratie voor de keuze van planten voor geveltuinen. Kies de planten in functie van de gewenste
hoogte, de oriëntatie van de muur, de gewenste bloei of kleuren, en het onderhoud.
Met planten in bakken, potten, 'hanging baskets', op vensterbanken, in hangzakken of een heuse
verticale tuin kan je nog meer natuur brengen op de speelplaats, zonder veel aan speelruimte in te
boeten.
In de publicatie 'Groene gevels. Minder grijs, meer groen' biedt EcoHuis Antwerpen een massa
inspiratie en tips aan. Erg leuk is bijvoorbeeld de 'pallettentuin'. Een oude pallet kan je vullen met
aarde en bloemen, groenten of kruiden en verticaal tegen de muur bevestigen. Zie het als een
'flatgebouw' van verschillende plantenbakken boven elkaar. Zo'n tuintje is heel goedkoop en vraagt
erg weinig onderhoud, er groeit minder onkruid in. Net zoals bloembakken moet je de planten in de
pallet wel water geven bij droog weer.
Nog een manier om meer natuur te creëren zonder daar ruimte voor op te offeren, is een groendak.
Een plat dak dat stevig genoeg is om een laag 'substraat' en planten te dragen - en het water dat zij
vasthouden - kan je omtoveren tot een groene plantenweelde. Een mooi voordeel is dat je onder een
groendak minder last hebt van zomerse hitte. Doordat de planten bij felle zon water verdampen,
zorgen ze voor een verkoelend effect.
Een nieuwe school in Maasbree (Nederland) realiseert als oplossing voor ruimtegebrek zelfs een
speelplaats op het dak.

Biodiversiteit, Bloemetjes en bijtjes
Plant soorten die weelderig bloeien of veel nectar en stuifmeel
produceren, en je schoolspeelplaats wordt meteen ook een oase van
biodiversiteit. Een diversiteit aan insecten lokt immers ook vogels en
ander insectenetende soorten. De laatste jaren hebben bijvoorbeeld
de bijen alle hulp nodig die ze kunnen krijgen. Jaar na jaar sterven
deze kleine bestuivertjes bij bosjes. En zonder bijen geen fruit,
groenten en allerlei plantenzaden die voor de bestuiving afhangen
van deze harde werkers. En geen honing natuurlijk...
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Heel erg belangrijk is natuurlijk om vooral geen bestrijdingsmiddelen te spuiten. Zonder is gezonder!
Natuurpunt biedt op http://www.natuurpunt.be uitgebreide plantenlijsten aan met bijenvriendelijke
soorten en biedt ook advies voor natuurvriendelijke en biodiverse tuinen.
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