
Conferentie 9 februari 2020 
“GOOD FOOD”

“Un verger en espalier” 
Parc TIMMERMANS

à Woluwe-Saint-Lambert

“Een boomgaard met 

lei-fruitbomen” 
Park TIMMERMANS 

te Sint-Lambrechts-Woluwe

@Park Timmermans, 2019



Het Stappenplan

1. Installatie van moestuin (permacultuur)

5. Planten van leibomen

2. Kuissen van de muur

3. Kalken van de muur

4. Installatie van een 

kindvriendelijke 

steunstructuur:

(palen – draad)



Waarom kozen we voor
“Lei-fruitbomen”?

• Traditie van leibomen in 
SLW

• Beperkte publieke
stadsruimte

• Beschikbaarheid van muur
met gunstige zuidelijke
oriëntatie

• Duurzaam buurschap
(laagstammen - geen
schaduw)

• Grote oogst



Keuze in functie van:

• Oude, “vergeten” en lokale leibomen variëteiten
(label Certifruit RGF)

• Lange seizoensspreiding van april tot september

• Allemaal zelfbestuivers dus geen nood aan
kruisvariëteiten

• Optimalisatie van biodiversiteit

• Lei soorten (pitvruchten) peren, kweeperen & 
appels

• PLUS perzikken, pruimen, dit zijn gewoonlijk geen
lei soorten (experiment!)

• Laagstammen o.w.v. snoeifaciliteiten en
gemeenschappelijke muur met buren (H=2m)

KEUZE VAN DE 

FRUITVARIETEITEN





• Beheer van de Lei-bomen:
• Snoeien is noodzakelijk om vruchtvorming te optimaliseren

• 2 stappen: tot 5 à 6 jaar 2x/jaar om houtgroei te bevorderen (lente
en augustus) en daarna 1x/jaar om vruchtgroei te bevorderen

• Pedagogische functie:
• Organisatie van vormingen (snoei) en workshops met Good Food 

• Lokale schoolbezoeken van onze jongsten voor sensibilisering van  
“Good Food”

• Realisatie van Recepten-boekje met “eigen kruiden”

• Sociale functie:
• Festiviteiten en officiële inhuldiging met het gemeentecollege



Parc Timmermans



Duur-zaamheid 
van het Park 
• 2017: Eerste project aanvraag met 

aanleg van publieke “pluk” moestuin 
“Les incroyables Comestibles”

• 2018: Tweede project aanvraag met 
aanleg van publieke “pluk” 
boomgaard “incredible edible”

• 2020: Vaststelling na 3 jarig bestaan:

1. Respect van de bezoekers omwille 
van sociale controle

2. Waardering van de esthetiek, co-
belevenissen en 
sensibiliseringsacties 

3. plus plus plus…



3de PROJECT AANVRAAG (12/2019)
“Ontwerp van micro-voedsel bos
en circulaire autonomie in park”



REMERCIEMENT
BRUXELLES ENVIRONNEMENT
AUTORITES COMMUNUALES

COMITES DE QUARTIER DU HAUT-WOLUWE

ASSOCIATIONS (IPE, Velt, Début des Haricots, Palais vert)
HABITANTS du et autour du QUARTIER

MET DANK AAN
BRUSSEL MILIEU

GEMEENTECOLLEGE

WIJKCOMMITEES van HOOG-WOLUWE
VERENIGINGEN (IPE, Velt, Début des Haricots, Palais vert)

INWONERS van en rond de WIJK

MERCI!  DANK!  

THANKS! DANKE! 
Luc, Chantal, Béatrix, Thierry et Ellen 


