Productoverzicht Multiplek 2020 Buitenruimte(n)
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende producten die Multiplek aanbiedt. In het
deelnameformulier geef je aan welke producten je graag wilt ontvangen. Je kan hierbij kiezen tussen
verschillende pakketten, waarbij je een maximum aantal producten kunt opgeven.
Check zeker op voorhand of de plantenbakken en/of zitelementen makkelijk (zonder te veel tillen en
puzzelen) op hun bestemming raken. Zorg voor een helpende hand bij levering.
Ook belangrijk is om goedkeuring te hebben van de eigenaar van je pand om de producten te
plaatsen en activiteiten te organiseren in je buitenruimte.

Plantenbakken
Plantenbakken zijn er in vier verschillende maten (hoogte x breedte x lengte)
A) Small (45x40x80cm)
B) Medium (75x40x80xcm)
C) Large (110x40x80xcm)
D) Extra Large (110x100x100cm)
De plantenbakken zijn gemaakt uit gerecycleerd steigerhout. Alle plantenbakken zijn voorzien van
worteldoek, zodat ze klaar zijn om te vullen met aarde. Ze zijn voorzien op afwatering van grondwater
en worden stevig in elkaar gezet. De plantenbakken zijn te combineren met de steigerhouten
zitelementen of kunnen vrijstaand gebruikt worden.

Zitelementen
Zitelementen zijn er in vier modellen (hoogte x breedte x diepte)
A) Recht element (75x100x80cm)
B) Hoek element (75x80x80cm)
C) Stopstuk/leuning (75x20x80cm)
D) Tafel (45x80x80cm)
De zitelementen zijn zo ontworpen dat ze met elkaar en met de plantenbakken te combineren zijn. Er
zijn dus veel combinaties mogelijk. Je kiest zelf de combinatie die het beste bij jouw buitenruimte
past.
Ook de zitelementen zijn gemaakt uit gerecycleerd steigerhout. Ze worden stevig in elkaar gezet en
kunnen tegen een stootje.

Element A

Element B

Verschillende opties om je zetels te combineren

Zaden en plantgoed
Je buitenruimte wordt nog gezelliger met wat groen! We bieden verschillende pakketjes met planten,
zaden en bloembollen aan. In de pakketten worden standaard enkele bloembollen meegegeven. Die
zijn namelijk makkelijk te planten en komen elk jaar zonder moeite uit. Zo zet je je jeugdhuis jaarlijks
in de bloemetjes.
Je kan kiezen uit deze pakketten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kruiden voor de barbecue en pizza (planten)
Kruiden voor thee en drankjes (planten)
Grote bloemen (zaden)
Bloemen met felle kleuren (zaden)
Bloemen met lekkere geuren (zaden)
Pompoenen (zaden)
Sla en eetbare bloemen en onkruid (zaden)
Champignons en zwammen (kweekpakketje)

Vind je toch je goesting hier niet tussen? Laat ons weten wat je wensen zijn en we bekijken wat we
voor je kunnen doen.

Publicatie Tuinieren in potten / Potgrond maken
Tuinieren op een kleine oppervlakte? Je eigen potgrond maken? In de publicatie van Velt vzw lees je
er alles over. Deze publicatie zit in elk pakket.

Workshop tuinieren
Niet zulke groene vingers? Kan je wel wat hulp gebruiken met je plantenbakken? En wil je je
buurtbewoners betrekken? Kies voor een workshop tuinieren!
Een lokale medewerker van Velt vzw (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) komt langs
voor een vorming van twee keer 2,5 uur. Je kan kiezen uit vijf thema’s. Heb je iets anders in
gedachten? Laat het weten en we bekijken de mogelijkheden.
•
•
•
•
•

Tuinieren in plantenbakken
Pesticidevrij tuinieren
Sierlijk en kruidig tuinieren met (on)kruiden
Een tuin zonder groenafval
Kleine stadstuin, grote kansen

De workshop is handig om je buitenproject mee vorm te geven, maar ook ideaal als verbindende
activiteit met je buurtbewoners!

Onze partners
Velt vzw
Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) is de vereniging voor al wie milieuvriendelijk
aan de slag wil in de tuin of keuken.
Samen met hun duizend vrijwilligers zetten ze zich elke dag actief in voor een ecologische
leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling. Om dat doel te bereiken, komen
ze op voor biodiversiteit en energie- en grondstoffenzuinig productie- en consumptiegedrag door
individuen, bedrijven en overheden.
www.velt.be
Jongerenatelier
Jongerenatelier vzw wil de kansen tot doorstroming van jongeren uit het deeltijds beroeps-secundair
onderwijs naar het reguliere circuit vergroten.
Om bovenvermelde doelstelling te bereiken, brengt Jongerenatelier de jongeren een goede
arbeidsattitude en de nodige technische vaardigheden bij. , Dat doen ze door hen een periode
werkervaring in de vzw aan te bieden.
www.jongerenatelier.be
Sociaal Atelier Leuven
Sociaal atelier Saté is een open werkplek waar organisaties, semi-professionelen en hobbyisten
ideeën kunnen vormgeven in hout en metaal.
Het atelier is gelegen in Stelplaats, een tijdelijk project in de oude stelplaatsen van De Lijn in Leuven.
Hier wordt ruimte geboden aan jonge initiatieven om zich te ontplooien zonder financiële druk.
www.Sociaalatelier.be

EcoFLORA
Ecoflora is een bijzondere kwekerij, tuinwinkel én webshop, volledig gericht op ecologisch groen in de
tuin en de openbare ruimte. Enkele van de paradepaardjes zijn onze 500 soorten inheemse planten
en struiken, inheemse en autochtone bloemenweidemengsels, een zeer uitgebreid assortiment aan
biologische zaden, pootgoed en plantgoed, tientallen soorten fruitbomen en (bio-)kleinfruit, kruiden,
verwilderingsbloembollen, nestkasten en een winkel vol eco-tuinproducten.
www.ecoflora.be

