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ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΗΠΟΥ
Πρόκληση
Σε πολλές Ευρωπαικές χώρες υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για αστικούς κήπους. Τοπικές αρχές
και σύλλογοι αστικών κήπων έχουν δει τις λίστες αναμονής να επεκτείνονται και σε ορισμένες
περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι δημότες περιμένουν αρκετά χρόνια προκειμένου να πάρουν ένα
κηπάριο για να καλλιεργήσουν. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν τη ζήτηση, σε αρκετές πόλεις, οι τοπικές
αρχές αναζητούν τρόπους να ενσωματώσουν τους αστικούς κήπους στα αναπτυξιακά τους σχέδια.
Αυτή η διαδικασία υποστηρίζεται από πολεοδόμους, αρχιτέκτονες και αρχιτέκτονες τοπίου.
Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι οι καλλιεργητές έρχονται στους
κήπους έχοντας ένα ευρύ σύνολο προσδοκιών και κινήτρων.
Επιπρόσθετα, αν λάβουμε υπόψη τις συγκρούσεις γύρω από τη χρήση περιορισμένων χώρων στις
πόλεις, η ενσωμάτωση αστικών κήπων στον αστικό σχεδιασμό μπορεί να νομιμοποιηθει μόνο αν αυτά
τα κίνητρα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και της δημιουργίας των κήπων. Αυτό
θα εξασφαλίσει επίσης τις πολλαπλές λειτουργίες που θα μπορούν να προσφέρουν οι κήποι στους
αστούς.
Τέλος, ορισμένοι από τους υπάρχοντες αστικούς κήπους μπορεί να έχουν δυνατότητες που δεν έχουν
πλήρως αξιοποιηθεί. Η κατανόηση των κινήτρων θα βοηθήσει τη λειτουργία των κήπων και την
καταλληλότητά τους σε σχέση με τις προσδοκίες των καλλιεργητών.
Η πρόκληση που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο αφορά στην
ενσωμάτωση των προσδοκιών και των κινήτρων των καλλιεργητών στον αστικό σχεδιασμό και στην
εκπόνηση των αστικών κήπων.
Εικόνα 1 (επάνω) – Δημοτικός λαχανόκηπος, Βαρκελώνη. Φωτ.: Carolina Villar
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Εικόνα 2 – Pla Buits κήπος, Βαρκελώνη. Φωτ. Carolina Villar

Εικόνα 3 – Παραδοσιακή διάταξη ενός
οικογενειακού κήπου Φωτ. Jeanne Pourias

Συμβουλευτικό σημείωμα σε φορείς εφαρμογής σχεδιασμού

Περισσότερα

Τα κίνητρα αλλάζουν με την πάροδο
του χρόνου και διαμορφώνονται από τα
προσωπικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες,
την κοινωνική θέση, το πολιτισμικό
υπόβαθρο καθώς και από εξωτερικούς
παράγοντες, μεταξύ των οποίων
συμπεριλαμβάνονται παγκόσμιες κοινωνικές
αλλαγές όπως η οικονομική κρίση και
περιβαλλοντικές καταστροφές. Τα κυρίαρχα
κίνητρα όπως εκδηλώνονται από τους
καλλιεργητές είναι :

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Παραγωγή τροφίμων και επισιτιστική
κυριαρχία
Οι καλλιεργητές αναζητούν την
ιδιοπαραγωγή τροφίμων καλής ποιότητας σε
προσιτή τιμή.
“Δεν έχω δει λάχανα σαν αυτά που
καλλιεργούμε στον κήπο μας σε κανένα
μαγαζί! Βασικά, ίσως μόνο μερικές φορές,
αλλά είναι πραγματικά ασυνήθιστο “
(καλλιεργητής στο Παρίσι).
Ψυχική και σωματική υγεία
Ο κήπος είναι ένας τόπος ξεκούρασης και
ένα μέσο για να κρατιέσαι σε φόρμα.

“Ένα μέρος όπου μπορούμε να αναπτύξουμε
πρωτοβουλίες, όχι μόνο χώρους για
στοχασμό όπως είναι τα αστικά πάρκα”
(Καλλιεργητής στη Βερκελώνη).
Ύφανση κοινωνικο-πολιτισμικών
σχέσεων
Οι κήποι ενδυναμώνουν, όπως πολλοί
πιστεύουν, τους κοινοτικούς δεσμούς και
επαυξάνουν την κοινωνική συνοχή στη
γειτονιά.
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http://www.urbanallotments.
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Εικόνα 4 – Παραγωγικού τύπου εξατομικευμένα αγροκήπια μέσα σε αστικό λαχανόκηπο.
Φωτ: Maria Bíhuňová and Barbora Čakovská

Εικόνα 5 – Αγροκήπια στο Etterstad, Όσλο.
Φωτ.: Helena Nordh

Μήνυμα προς τους σχεδιαστές
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία του
σχεδιασμού…
• Να έχετε στο μυαλό σας ότι το σχέδιο
και η χωρική δομή των οικοπέδων
επηρεάζουν τη χρήση τους. Για
παράδειγμα, συχνά σκεφτόμαστε τα
τεμάχια ως ένα τετράγωνο ή ορθογώνιο
περίγραμμα, αλλά η τοποθέτησή τους
σε τριγωνική μορφή θα μπορούσε να
μας βοηθήσεις να κερδίσουμε χώρο,
καθώς στην «άκρη» όλων των τριγώνων
μπορεί να δημιουργηθεί ένας συλλογικός
κήπος ή ένα σημείο συνάντησης για τους
καλλιεργητές.
• Οι κήποι θα πρέπει να προσφέρουν την
ευκαιρία για την ικανοποίηση πολλαπλών
κινήτρων.
• Κατανοώντας τα κίνητρα των
καλλιεργητών είναι ο καλύτερος τρόπος
να εξασφαλίσεις ότι ο κήπος είναι
κατάλληλος για τους καλλιεργητές και ότι
καλύπτει τις ανάγκες της γειτονιάς.
• Οι κήποι πρέπει να προσφέρουν ευελιξία,
η οποία θα μπορεί να προσαρμόζεται στις
αναπόφευκτες αλλαγές που προκύπτουν
στα ατομικά κίνητρα των καλλιεργητών,
στην ομάδα των καλλιεργητών ή πιο
γενικά στις προσδοκίες που συνδέονται με
την ανάπτυξη της κοινωνίας.
Συμβουλή προς τους σχεδιαστές
• Εμπλέξτε τους καλλιεργητές στη
διαδικασία του σχεδιασμού και στην
εφαρμογή του σχεδίου.
• Γνωρίστε τους μελλοντικούς
καλλιεργητές: ρωτήστε για τα κίνητρα και
τις προσδοκίες τους.
• Αν δεν γνωρίζετε τους μελλοντικούς
χρήστες του κήπου μιλήστε με
καλλιεργητές από άλλους κήπους
• Εμπνευστείτε από διαφορετικού τύπου
κήπους που υπάρχουν πιθανώς στο
εξωτερικό αλλά και από άλλες εμπειρίες:
εξατομικευμένα αγροκήπια σε συλλογικό
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•

•

•

•

κήπο, κοινοτικοί, κοινωνικοί, σχολικοί
κήποι.
Αναμείξτε διαφορετικούς τύπους
τεμαχίων σε έναν χώρο. Με το να
έχετε διαφορετικού μεγέθους τεμάχια
επιτρέπετε σε διαφορετικούς καλλιεργητές
να εμπλακούν στην καλλιέργεια ανάλογα
με τον βαθμό στον οποίο επιθυμούν.
Αυτοί που έχουν περισσότερες ικανότητες
και χρόνο θα μπορούν να συντηρούν
ένα μεγάλο τεμάχιο, ενώ για άλλους ένα
μικρότερο τεμάχιο είναι υπεραρκετό. Τα
συλλογικά αγροτεμάχια μπορεί να είναι
μια καλή επιλογή για τους αρχάριους που
προτίθενται να πειραματιστούν τα πρώτα
χρόνια της ενασχόλησής τους, ενώ τέλος
πιθανώς να υπάρχουν και καλλιεργητές
που επιθυμούν ατομικά αγροτεμάχια.
Φυλάξτε χώρους για χρήσεις πέραν της
καλλιέργειας: θέσεις για μπάρμπεκιου,
πικνίκ ή άλλες δραστηριότητες που θα
ενιχύουν τη συλλογική ζωή στον κήπο.
Διατηρήστε μια απλότητα, δεν χρειάζονται
εξεζητημένα περίπλοκα σχέδια. Οι
καλλιεργητές θα οικειοποιηθούν και θα
διαμορφώσουν τον χώρο από μόνοι τους.
Ο κήπος θα πρέπει να ενσωματώνει
όσο το δυνατόν περισσότερες
ομάδες ανθρώπων. Λάβετε υπόψην
πιθανά εμπόδια που θα μπορούσαν
να αποκλείουν άτομα από το να
επισκέπτονται και να περνούν τον
χρόνο τους στον κήπο. Για παράδειγμα
υπερυψωμένα παρτέρια για καλλιέργεια
και προσβάσιμες τουαλέτες διευκολύνουν
τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Μελέτη Περίπτωσης
Ο Jardin des Bordes είναι ένας
αστικός κήπος στο πάρκο “La
Plaine des Bordes”, κοντά στο
Chennevières- sur-Marne, στην
ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.
Δημιουργήθηκε το 2004 και
συνδυάζει τόσο συλλογικά
όσο και ατομικά τεμάχια σε
διάφορα μεγέθη. Ένα από τα
συλλογικά καλλιεργούμενα
τεμάχια χρησιμοποιείται ως
χώρος εκπαίδευσης για τους
νεοεισερχόμενους.
Υπόστεγα για εργαλεία
μοιράζονται από τους
καλλιεργητές ενώ κοινοί χώροι
συνάθροισης των καλλιεργητών
υπάρχουν για συναντήσεις
και εκδηλώσεις όπως για
παράδειγμα ένα σκεπασμένο
δωμάτιο και μια σκιερή πρασιά
με τραπέζι και καρέκλες.

Εικόνες 6 & 7 - Jardins des
Bordes - Σχέδιο και Φωτ. : AC
Daniel
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COST (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας για την Έρευνα και την Τεχνολογία) είναι ένα
πανευρωπαϊκό διακυβερνητικό πλαίσιο. Η αποστολή του είναι να ενισχύσει την επιστημονική και
τεχνολογική ανάπτυξη οδηγώντας σε νέες ιδέες και προϊόντα και δι’ αυτών να συμβάλει στην
ενδυνάμωση των δεξιοτήτων έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη.
www.cost.eu

Το COST υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευχαριστίες
Το παρόν φύλλο εργασίας βασίζεται στο έργο της Δράσης COST TU1201 Αστικοί Κήποι στις
Ευρωπαϊκές πόλεις που υποστηρίχθηκε από το COST (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας για
την Έρευνα και την Τεχνολογία)
www.urbanallotments.eu

Επισκεφθείτε τους Αστικούς Κήπους στην Ευρώπη:
https://www.facebook.com/groups/825421310826607/
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