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VAN GEVELTUIN  
TOT STADSBOS

PARKEN IN GENT

HOE KIJKEN KINDEREN  
NAAR GROEN IN DE STAD?

DE PLEZANTE DOENERS

INTERVIEW: GEZWINT

MAAR LIEFST DRIE VOETBAL-
VELDEN AAN GROENDAKEN

DUURZAME LANDBOUW EN 
SOCIALE ECONOMIE: HAND  
IN HAND

EÉN OP VIER SPEELPLAATSEN 
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Deze groenkrant maakt zowaar een natuurwandeling door  
de stad. Onderzoek toont aan dat stedelingen die even 
kunnen verademen in een nabij stukje natuur, gelukkiger 

zijn. Op dat vlak kon Gent nog een tandje bijsteken. Met 40 acties 
voor meer en mooier groen in Gent, zet de bestuurscoalitie koers 
in de goede richting. Meer dan ooit gebeurt dat samen met de vele 
Gentenaars die het groen in de vingers hebben. De Plezante Doeners 
in het Rabot, de vele stadslandbouwers, de ouders die meebouwen 
aan groene speelplaatsen, de buurtgroepen die ijveren voor behoud 
van de getijdennatuur aan onze Zeeschelde: samen kleuren we 
onze stad groener!

Wouter Vanhove 
Voorzitter Groen Gent

MEER GROEN IN GENT

INHOUD
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We maken van Gent een groene stad vol natuur. Die ambitie schreven we in het bestuurs- 
akkoord. En dat realiseren we met het stadsbestuur elke dag wat meer. De uitdagingen zijn 
niet min: te veel Gentse wijken hebben te weinig groen en de stad heeft te weinig bos. Dus 
maken we de wijken groener en planten we bossen aan de rand van de stad.

Gent vergroenen gebeurt in vele kleine en 
grote acties. Van de aanleg van een leuk 

geveltuintje, over het inplanten van een buurt-
parkje, tot het inrichten van een groter park voor 
de hele wijk of een stadsbos. Ruimte om zalig te 
wandelen of voor kinderen om te ravotten. 

Om dat allemaal te realiseren plannen we 40 
concrete acties. Wij willen dat elke Gentenaar 
een wijkpark vindt op maximaal 400 meter van 
de deur. Stap voor stap stellen we 29 buurt-
parken en groenzones open: we leggen nieuwe 
zones aan of frissen bestaande zones grondig op. 

Rond de stad willen we meer stadsbos. Zoals  
het Parkbos in Sint-Denijs-Westrem, in de voor-
bije zomer een ontdekking voor vele Gentenaars.

En waar mogelijk krijgen mensen de kans om 
zelf mee aan de slag te gaan. Zoals bij de aanleg 
van een speelbos in Drongen: daar versterkten 
de lokale scouts onlangs de stedelijke Groen-
dienst.

 
Dirk Holemans 
Gemeenteraadslid

VAN GEVELTUIN  
     TOT STADSBOS
           GENT KLEURT GROEN

S A M E N  S T A D  M A K E N
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Wij willen dat elke 
Gentenaar een wijkpark 
vindt op maximaal 400 
meter van de deur.

Er is nood aan meer groen in de stad, veel 
meer. Bomen, planten, groene bermen… 

Groen is essentieel om de leefkwaliteit, de 
gezondheid en het welzijn van de Gentenaars te 
verbeteren. Ook op het vlak van klimaat en lucht-
kwaliteit speelt meer en goed ingepland groen 
op straat een positieve rol. Straatgroen filtert ver-
ontreinigde lucht, biedt schaduw en verkoeling, 
en laat regenwater in de grond sijpelen. Groen in 
het Gentse stadsbestuur zet hier hard op in. 
Schepen van Openbare Werken Filip Watteeuw: 
“Binnenkort kleuren de Krook, de Bagattenstraat, 
de Bisdomkaai, Drongenplein en andere nieuwe 
straten en pleinen opvallend groener. Ook be-
staande pleinen krijgen bomen. Op het Sint-Mi-

chielsplein staat er al een prachtige plataan. En 
binnenkort planten we op de Korenmarkt vier 
schitterende valse christusdoornen, een mooie 
zilverlinde en voor de Sint-Niklaaskerk nog een 
plataan.”  
Ook in minder verstedelijkt gebied trekt Gent 
consequent de groene kaart. Zoals bij de heraan-
leg van Hondelee in Zwijnaarde, dit voorjaar. 
Daar kiest de stad bewust voor groene bermen en 
open grachten. Stap voor stap gaat het richting 
minder grijs en meer groen.

 
Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit en Openbare werken

    Nieuwe straten en pleinen planten 

       MEER GROEN IN DE STAD
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      EEN PARK 
VOOR ELKE BUURT

S A M E N  S T A D  M A K E N
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De komende jaren realiseren we zeker tien 
nieuwe parken in de stad. Zoals het Han-

delsdokpark in de Oude Dokken, het Tondelier-
park in Rabot, het Porrepark in Gentbrugge of 
het Buffalopark op het vroegere Ottenstadion. 
Andere, zoals het Baudelopark, breiden we ge-
voelig uit.

Verder willen we ook nieuwe groene plekken  
in woonzones. Zoals in het binnengebied van de 
Kwakkelstraat: daar maken garageboxen plaats 
voor een groene ruimte. 

En daarbij blijft het niet: in zones met te weinig 
wijkparken zoekt de Groendienst locaties voor 
nieuwe parken. 

Parken zijn voor ons geen plekken om naar te  
kijken of zomaar door te stuiven. Een park is 
voor ons als een tuin: een plaats om in te leven. 
Met bessenstruiken en fruitbomen maken we  
van die tuinen ook lekkere parken.

Dirk Holemans 
Gemeenteraadslid

EEN NIEUW PARK A AN HET HOUTDOK

Parken zijn leuk, maar parken met water hebben net dat tikje extra. Groen is dan ook erg blij  
met de aanleg van het park aan het Houtdok in het project Oude Dokken.

Met zijn 3,2 hectare wordt dat nieuwe park groter dan vijf keer de oppervlakte van de Kouter. 
Eerst krijgen dus de bewoners van de wijk Muide-Meulestede een fijne ontmoetingsplek. Later 
kunnen ook de nieuwe bewoners van het project Oude Dokken ervan genieten. 

De realisatie van het park voorziet ruimte voor de inbreng van de bewoners. Zo was er al een 
infowandeling en er is een eerste plan om de dialoog met de buurt te stofferen. Dat plan voorziet 
een strandzone aan het water. En in samenspraak met de buurt komt er ook een pluktuin vol 
bessenstruiken en fruitbomen. 

Kinderen van de basisschool De Loods werkten in een sociaal-artistiek project van Rocsa hun 
speelplannen voor het park uit. Hun wensen zijn duidelijk: de kinderen willen twee speelterreinen 
en een avontuurlijke speelzone op het strand. 

Heel veel goede ideeën dus voor een mooie plek. De start van de aanleg is gepland voor het 
najaar van 2017.

Gentse parken, dat zijn tuinen om samen van te genieten. Om te wandelen, te spelen of te 
lezen. Of om je verjaardag te vieren in open lucht. Maar slechts één op de vier Gentenaren 
vindt een park op wandelafstand van zijn of haar woning. Daar willen we wat aan doen.

Parken zijn geen plekken om 
gewoon door te wandelen. 
Het zijn delen van onze 
leefruimte.
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Luisteren naar kinderen en jongeren en hen beschouwen als volwaardige medespelers 
bij het maken van beleidskeuzes: dat is de centrale ambitie van het Gents actieplan 
kind- en jeugdvriendelijke stad. 

Als vurig pleitbezorger van dat actieplan 
maakt Groen graag kennis met knappe initi-

atieven die de participatie van kinderen en jonge-
ren in de praktijk brengen. Hoe gaan ze te werk? 
Welke ideeën brengen ze naar de oppervlakte?

De manier waarop Bougie kinderen aanspoort 
om na te denken over de stad, is bijvoorbeeld 
heel inspirerend. Afgelopen zomer kon je Bougie 
vinden in de Gentse Leefstraten. Daar lieten ze 
kinderen actief meewerken aan de inrichting van 
hun straat en de toekomst van hun buurt.

In december en januari werkte Bougie aan een 
utopische stadskaart die − met een vette knip-
oog − De wereld is om zeep! heet. De kaart toont 
creatieve toekomstideeën van Gentse kinderen 
en prikkelt hen met eenvoudige opdrachten om 
de open ruimte in de stad in te vullen met eigen 
ideeën.

Wat treft jou het meest wanneer je kinderen 
bevraagt over de toekomst van de stad, vroegen 
we Marieke De Munck van Bougie vzw.  
“Hoe treffend ze diepmenselijke verlangens 
weten te vatten, zoals het verlangen naar ruimte 
of rust. Zo tekende een van de kinderen een 
‘stiltetempel’. Natuurlijk vragen ze meer gras-
pleintjes en parken om in te spelen. Maar vaker 
nog dromen ze over plekken waar mensen elkaar 
ongedwongen kunnen leren kennen. Het komt 

ook spontaan bij hen op dat we meer kunnen 
uitwisselen. Een kind dat fantaseert over fruit- 
bomen, fantaseert er ineens een actieve ruileco-
nomie bij... De generatie die opgroeit met smart-
phones en tablets is opvallend sociaal.”

Meer informatie:  
Actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad 
www.elkedecruynaere.be.  
Over de werking van Bougie vzw 
www.bougievzw.be. 
Vanaf 8 maart kan je de utopische stadskaart 
afhalen in Vooruit. 
 
 
Caroline Van Peteghem 
Gemeenteraadslid

      Hoe kijken kinderen naar

             GROEN IN DE STAD?
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Wie zijn de plezante doeners?
Wij zijn een hecht groepje geëngageerde buurt-
bewoners uit het Rabot. We wonen hier graag en 
met concrete acties willen we de wijk nog mooier 
maken. Zo helpen we buurtbewoners een gevel-
tuintje aan te leggen bij de heraanleg van hun 
straat. Zoiets geeft trots en eigenaarschap in de 
wijk. Samen zwerfvuil opruimen is gezellig, maar 
samen bloempjes planten brengt echte verande-
ring in het straatbeeld. 

Hoe reageren de mensen?
Iedereen wordt er blij van. In mijn straat doet de 
helft van de mensen mee. Dat zorgt voor meer 
contact en samenhang tussen buren. Af en toe 
een babbeltje slaan maakt het duurzaam. En na-
tuurlijk worden ook straten en voetpaden beter 
heraangelegd.

En wat brengt de toekomst?
We hebben nu ongeveer zeventig tuintjes aan-
geplant en daarmee zijn we bijna klaar zijn in 
onze wijk. We hopen dat andere buurtgroepen 
ons voorbeeld volgen, samen met hun wijkregis-
seur. Samen maken we Gent nog socialer en nog 
groener.

 De plezante doeners:  
PROPER, GROEN EN SAMEN

Gemeenteraadslid Sara Matthieu sprak met doener Koen De Rijck. © Gert Arijs
Sara Matthieu 
Gemeenteraadslid

Links: Nasar (11j) wil ‘plukparken’ in de stad, liefst ook met kastjes voor het 
bewaren van het fruit.

Rechts: De slurpvis van Mona (11j) zuigt al het vuil op uit de zee, zodat die 
weer proper wordt.
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Buurtactiegroep GEzwiNT vecht al vier jaar tegen de plannen van Waterwegen en Zee- 
kanaal. W&Z wil de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle uitbaggeren en een sluis  
bouwen aan de Heusdenbrug. Waarom het verzet? Hoe kijkt de groep naar de toekomst? 
We vroegen het aan Servaas Schutyser.

Hoe is buurtgroep GEzwiNT ontstaan? 
In 2012 verspreidde W&Z een brochure over de 
herinrichting van de Zeeschelde nabij Gent, in 
functie van de pleziervaart. In die brochure leek 
de bouw van een sluis beslist en het onderzoek 
naar de milieu-effecten slechts een formaliteit. 

Ik kon mijn ogen niet geloven: moest een uniek 
zoetwatergetijdengebied met slikken, schorren 
en rietkragen plaats ruimen voor plezierboten? 
Samen met andere verontwaardigde buurtbewo-
ners besliste ik te reageren. Ondertussen heeft 
W&Z zijn argumentatie bijgestuurd. Het heet nu 
dat een sluis de beste bescherming biedt tegen 
overstromingsgevaar. Maar er zijn beslist andere 
manieren dan het bouwen van een sluis om de 
omwonenden te beschermen tegen waterover-
last. Een alternatief plan met behoud van de ge-
tijdenwerking kan even effectief zijn en volgens 
ons zelfs goedkoper!
 
We zijn 2016 en er is nog lang geen beslissing over 
de herinrichting van de Zeeschelde. Waarom blijven 
jullie doorgaan?
Hoe meer we ons verdiepen in de technische 
aspecten van het dossier en hoe meer onafhanke-
lijke specialisten we consulteren, hoe sterker we 

   GEzwiNT 
prachtige natuur niet opofferen  
    voor pleziervaart
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ervan overtuigd geraken: het pleziervaartproject 
van W&Z deugt niet. 
 
Hoe ziet GEzwiNT de toekomst?
Als GEzwiNT in de toekomst kijkt...  Dan 
heeft een verdere natuurlijke ontwikkeling de 
Zeeschelde nog aantrekkelijker gemaakt voor 
wandelaars en fietsers die even tot rust willen 
komen. Het getij verrast hen bij elk bezoek met 

nieuwe vergezichten. Gentse jongeren krijgen 
natuureducatie in “het Gentse Zwin”. Fiets- en 
wandelbruggen ontsluiten het gebied zodat fiet-
sers kunnen ontsnappen aan het drukke verkeer 
tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg. 

 
Caroline Van Peteghem 
Gemeenteraadslid

Kwinten Delvaux, student architectuur aan Sint-Lucas, bracht de toekomstdroom van GEzwiNT in beeld.

prachtige natuur niet opofferen  
    voor pleziervaart

GETIJDEN M AKEN NATUUR

Vlaanderen wil de Schelde vanaf Gent tot de Ringvaart herinrichten, door de bouw van een sluis 
ter hoogte van Heusdenbrug. Hierdoor zou de getijdenwerking niet langer tot de Sas- en Bassijn-
wijk komen en dreigt een belangrijk natuurgebied, het zogenaamde Gentse Zwin, verloren te gaan. 

Dat die plannen al meteen op protest stuiten van bewonersverenigingen en milieu- en natuur-
verenigingen mag niet verbazen. Schepen voor Milieu Tine Heyse greep zelf iedere stap in de 
procedure aan om te pleiten voor het behoud van de getijdennatuur en tegen de inrichting van dit 
deel van de Schelde voor pleziervaart. 

Tine Heyse: “In de verdere procedure rond de Zeeschelde moet men ook alternatieven onder-
zoeken die de getijdenwerking zo veel mogelijk behouden én zo hoog mogelijke veiligheid bieden 
tegen overstromingsrisico’s. Door de getijdenwerking ontwikkelde dit deel van de Schelde zich tot 
een uniek stuk natuur met brede rietkragen, slikken en schorren. Het stopzetten van de getijden-
werking en het inrichten voor pleziervaart, zou die natuurwaarden grotendeels vernietigen.” 

Tine Heyse 
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid



GROENGENT MAGAZINE APRIL 201612

S A M E N  S T A D  M A K E N

Steden zijn hitte-eilanden. In de stad is de 
ondergrond meer verhard en slaat dus meer 

warmte op. Gevolg: in Gent-centrum is het nu al 
3 tot 8 graden warmer dan in het buitengebied. 
De klimaatverandering versterkt nog het hitte- 
effect. Er zijn ook vaker extreme regenbuien en 
onze riolen kunnen die zware neerslag niet altijd 
slikken. Met de aanleg van groendaken kunnen 
we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. 
Een groendak brengt afkoeling in de zomer: de 
beplanting reflecteert het zonlicht. En het water 
verdampt gemakkelijker. Door het water vast te 
houden als een spons, voorkomen groendaken 
ook wateroverlast: het regenwater loopt immers 
veel trager naar de riolering.  
Schepen voor Milieu Tine Heyse vernieuwde 
deze legislatuur de subsidies voor groendaken. 
Tine Heyse: “Iedereen die een groendak van 

goede kwaliteit aanlegt en meebouwt aan een 
klimaatrobuuste stad mag hiervoor beloond 
worden.”  Deze legislatuur verleende de stad al 
bijna 400.000 euro subsidies voor de aanleg van 
maar liefst 175 groendaken. Samen goed voor een 
oppervlakte van 16.515 m² of bijna drie voetbal-
velden.

Tine Heyse 
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Naast het graf van Luc De Vos op Campo 
Santo bloeit binnenkort een prachtige 

kerselaar. Passend toch, naast het graf van een 
geliefde zanger? Op een begraafplaats sta je even 
stil bij alle fases van het leven. Met meer groen 
maken we er een sereen rustpunt van. Campo 
Santo zet een stap in de groene richting. Ook de 
andere Gentse begraafplaatsen worden almaar 
groener. Met bijkomende zitbanken en nieuwe 
aanplantingen kunnen ze ook fungeren als stille 
ontmoetingsplaats. Met meer ingangen en wan-
deldoorsteken worden ze toegankelijker.  
Begraafplaatsen zijn groene rustpunten in de stad 

en ze kunnen ook echte natuurplekken zijn.  

Zeneb Bensafia 
Gemeenteraadslid

MAAR LIEFST DRIE VOELBALVELDEN      
        AAN GROENDAKEN 

GROENE BEGRAAFPLAATSEN,  
                              SERENE RUSTPUNTEN
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Zanger Luc De Vos rust onder een kerselaar.
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duurzame landbouw

  HAND IN HAND
       sociale economie

“Courgette gevuld met linzen vergezeld van tabouleh en winterpostelein of met lams- 
gehakt gevulde aubergine met rijst, witte kool en basilicum.”

Restaurant Le Petit Botanique schotelt zijn 
gasten dagelijks een heerlijk menu met 

kraakverse groentjes voor. Alle geserveerde 
groenten en kruiden zijn met liefde geteeld in de 
Gentse stadsboerderij. Die werd aangelegd naast 
het woonzorgcentrum Het Heiveld, op grond 
van het OCMW. Compaan en Labeur runnen 
samen de moestuin en het restaurant Le Petit 
Botanique, op basis van een overeenkomst met 
het OCMW. Beide organisaties zijn actief in de 
sociale economie en helpen kansengroepen aan 
een job.

 

Het initiatief beschikt over meerdere troeven die 
Groen Gent ter harte gaan. De sociale tewerkstel-
ling biedt kansen aan mensen die op de arbeids-
markt vaak uit de boot vallen. We zien duurzame 
buurtlandbouw. Pesticiden en kunstmest komen 
er in de tuin niet aan te pas. Ook voor de bewo-
ners van het woonzorgcentrum is de tuin een 
enorme aanwinst. Als trekpleister voor bewoners, 
bezoekers, buren en kinderen uit omliggende 
scholen, is de tuin een warme ontmoetingsplek 
tussen jong en oud.

Cengiz Cetinkaya 
OCMW-raadslid
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Saaie betonnen speelplaatsen omtoveren tot ‘Groene Avontuurlijke Speelplaatsen’. Die 
opdracht gaf schepen Elke Decruynaere zichzelf. Intussen staat de teller straks al op 32 
realisaties. Dankzij het enthousiasme van de scholen én de ouders lijkt ze in haar doel te 
slagen.

School de Oogappel in het centrum moet 
samen met de Krekel in Sint-Amandsberg 

een van de eerste groene speelplaatsen van Gent 
geweest zijn. Ook in de rest van Vlaanderen en 
in een aantal andere landen bouwt men intussen 
speelplaatsen om. 

Redenen te over. Groene speelplaatsen vergroe-
nen de stad, ze dagen leerlingen uit om meer 
te bewegen en op avontuur te gaan. En, mooi 
meegenomen, ze helpen tegen pesten. Weten-
schappelijk onderzoek leert dat kinderen zich 
op grijze tegelspeelplaatsen sneller vervelen 
en dit op elkaar afreageren. Speelplaatsen met 
niveauverschillen, verborgen hoekjes, speeltui-
gen en bomen dagen de leerlingen uit. Ze laten 
ook de mogelijkheid om zich wat af te zonderen 
en op ontdekking te gaan. Bovendien blijkt dat 

kinderen in scholen met meer groen zich sneller 
ontwikkelen. Ze blijven aandachtiger en hebben 
een beter werkgeheugen.

Om dat mogelijk te maken zijn er natuurlijk cent-
jes nodig. Om basisscholen een duwtje in de rug 
te geven is er sinds twee jaar ook een stedelijke 
subsidie. Elke: “Intussen telt Gent al 32 scholen 
met een groene speelplaats. We gaan voor 50 
tegen 2018.”

Ouders steken vaak de handen uit de mouwen 
om mee speelplaatsen te vergroenen. Mama’s en 
papa’s graven mee putten, timmeren construc-
ties of vlechten wilgentakken tot hutten. Meteen 
een mooi voorbeeld van hoe ouders samen mee 
‘school maken’.

ÉÉN OP VIER ÉÉN OP VIER  
     SPEELPLAATSEN AL GROEN
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Het inspraaktraject waarbij de hele school be-
trokken wordt is trouwens een van de criteria bij 
de toekenning van de subsidie. Scholen kunnen 
daarvoor ook beroep doen op de vakkundige 
begeleiding van de jeugddienst. Speelplaatsen 
die na de schooluren open staan voor de buurt 
hebben trouwens een streepje voor.

Ken je een school die ook wel zo een Groene 
Avontuurlijke Speelplaats kan gebruiken? Aarzel 
niet en check de website van de Stad Gent. 

 
Elke Decruynaere 
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

 EEN GOUDEN PARTNERSCHAP  
TUSSEN GENT EN NATUURPUNT

In het natuurbeleid van de Stad Gent is Natuurpunt een van de grootste partners.  
We spraken met bestuurslid Bart Vangansbeke over natuur en groen in de stad.

Welke activiteiten ontwikkelt Natuurpunt in Gent? 
We leggen ons toe op het beheer van natuurge-
bieden. We kopen zelf natuurgebied aan in de 
stad, proberen het lokale natuurbeleid mee vorm 
te geven en doen aan studie en educatie in de 
Gentse natuurgebieden.
 
Welke elementen in het Gentse natuurbeleid sprin-
gen er voor jullie bovenuit?
Nieuwe infrastructuur in de stad gaat vaak ten 
koste van natuur. Het is een hele opsteker dat 
de stad er uitdrukkelijk voor kiest om dat verlies 
te compenseren door elders in Gent natuur te 
realiseren. Verder bouwt de stad de parken uit tot 
toegankelijke belevingsruimtes voor de bewo-
ners. Zeer positief is ook dat we onder dit be-
stuur waardevolle natuurgronden van het Gentse 
OCMW konden aankopen. Bij het verwerven en 
inrichten van de gronden voor de uitbouw van 
sommige groenpolen zou de Vlaamse overheid 
wel een tandje mogen bijsteken.
 

Natuurbeleid is per definitie werk van lange termijn. 
Waar moeten de Gentse beleidsmakers de komende 
legislatuur zeker werk van maken?
De natuur in Gent heeft er alle baat bij dat het 
gouden partnerschap tussen de stad en Natuur-
punt in de toekomst behouden blijft. Daarbij 
financiert de stad een derde van de aankoopprijs 
van het natuurgebied. Een grote uitdaging is om 
bestaande en nieuwe natuur te verankeren in een 
Groen Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
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SAVE THE DATE!

 
24 april Nationale ma-
nifestatie tegen de aankoop 
van gevechtsvliegtuigen in 
Brussel. Organisatie van Vre-
desactie. Afspraak om 14u in 
Centraal station.

2 mei Boekvoorstelling 
Kristof Calvo “F*ck de zijlijn”. 
Hou onze website in de gaten, 
verdere info volgt.

6 mei Quiz Groen en  
Jong Groen Gent. Loods 25  
- Vissersdijk 1

www.groengent.be

Gent werkt hard aan de uitbreiding van de 
vier groenpolen rond de stad. Uitgangspunt 

is dat Gentenaars op maximum vijf kilometer 
van hun woning een groot natuurgebied van 
minstens honderd hectare of meer dan zestig 
maal het Sint-Pietersplein moeten vinden. In het 
zuidwesten krijgen de Vinderhoutse bossen lang-
zaam maar zeker vorm, onder coördinatie van de 

Vlaamse overheid. De stad werkt hieraan mee  
via de uitbreiding van het landgoed De Campag-
ne: Gent legt een speelbos aan en restaureert de 
kinderboerderij. Al is hier nog heel wat werk aan 
de winkel: de Vlaamse overheid moet een deel 
van de grond onteigenen. Doel is om tegen 2023 
ongeveer 157 hectare in te richten, maar om dat 
te halen is er nog een grote inspanning nodig.

      GENT  
OMARMD DOOR GROEN
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De vier Gentse groenpolen (Parkbos, Vinderhoutse bossen, Gentbrugse Meersen-Damvallei 
en Oud Vliegveld) krijgen meer en meer vorm. 


