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M A G A Z I N E

 G(EN)IET VAN  
 DE ZOMER! 



INHOUDZomer, zowaar. 
Niet zomaar zomer, dit jaar. 
Maar de zomer van de heropleving. 
De zomer waarnaar we met z’n allen hebben toegeleefd. 
Waarnaar we hebben uitgekeken, verlangd, gesnakt. 
Hoera, de zomer is daar.

Het zal nog niet volgas zijn, dat is waar. 
Een zomer zonder Gentse Feesten, dat kán niet volgas zijn. 
Maar Gent zou Gent niet zijn zonder creatief alternatief. 
En dus komt er een zomer van Gentse Feestjes. 
Wie organisatiegoesting heeft, kan terecht bij het Knaldrangfonds. 
Zo brengen we opnieuw mensen bij elkaar. 
Net dat hebben we gemist. 
Net dat zullen we opnieuw koesteren.

Ook de toeristen zullen er opnieuw zijn. 
Na de bezoekers uit eigen land verwelkomen we de gasten van elders. 
We tonen hen onze favoriete Gentse plekken. 
We zijn blij dat ze terug zijn. 
Bezoekers boetseren de stad. Toerisme geeft de stad mee vorm. 
Ons toeristisch beleid zet net daarop in: toerisme als hefboom. 
Voor een toegankelijke stad, voor een duurzame stad. 
Voor een beestige zomer ook, op maat van onze jongeren.

De zomer brengt ook warmte. En wellicht opnieuw droogte. 
Ook daarvoor hebben we aandacht. 
Lees meer over groendaken, bronbemalingen en hoe we onze bomen beschermen.

Geniet van dit krantje, geef het nadien gerust door aan buren,  
vrienden of familie. 
En vooral: geniet van de zomer!

Bram Van Braeckevelt 
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie,  
Openbare Netheid en Toerisme
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DE ZOMER KOMT ERAAN  
EN WE ZIJN ER KLAAR VOOR! 

Covid, wekenlange plensbuien en ‘te koud voor de tijd van het jaar’. Er leek wel een plan nodig 
om de zon uit haar kot te lokken. En dat plan is er ook. Met een zomerplan brengen we de stad 
terug tot leven na een lange en diepe winterslaap.

Binnenactiviteiten zijn nog altijd beperkt en de 
Gentse Feesten gaan andermaal niet door, maar 
op pleinen doen we wat kan binnen de richtlij-
nen. We zorgen voor een goede spreiding van 
activiteiten en zorgen ervoor dat zowel kleinere 
als grotere evenementen een plek vinden. Vooral 
met voldoende aandacht voor een evenwichtige 
verdeling zodat ook de buurtbewoners van een 
fantastische zomer kunnen genieten. En we 
houden ook rekening met wie geen boodschap 
heeft aan evenementen: er blijft altijd voldoende 
ruimte over rond het evenement.

POP-UP KWALITATIEVE  
PUBLIEKE RUIMTE
Meer terrassen, meer banken en meer openba-
re toiletten. When do we want ‘em? Now! De 
publieke ruimte is van iedereen. We richten haar 
daarom zo optimaal mogelijk in. Door parkeer-
plaatsen in te nemen konden we de terrassen 
vergroten en behouden we tegelijk een vlotte 
doorgang voor voetgangers en fietsers. Geen 
zin in een terras, maar toch even toe aan een 
rustmomentje? Neem dan plaats op een van de 
extra bijgeplaatste banken of stoelen op pleinen 
en in parken.

DE ZOMER ALS HEFBOOM VOOR  
DUURZAAMHEID
Nu we weer wat meer buiten zijn, is het je mis-
schien al opgevallen: de grote en kleine plekken 
die in het voorbije jaar werden onthard om 
plaats te maken voor groen en meer doorsijpelen 
van regenwater. Die bieden nu niet alleen meer 
mogelijkheden aan planten en dieren, maar geven 
ook rust én koelte. En dat komt goed van pas, 
zeker in de stad waar het altijd een paar graden 
warmer is dan in het buitengebied. Zeer recent 
werd langs de Oude Dokken zo een nieuw stukje 
groen in gebruik genomen. Je kan er niet alleen 
genieten van een picknick in het gras terwijl de 
kinderen ravotten in de speeltuin, maar je kan er 
ook genieten van een schitterend zicht over de 
stad. Een ideaal nieuw zomerplekje dus!

“Door parkeer plaatsen 
in te nemen konden we 
de terrassen vergroten 
en behouden we tegelijk 
een vlotte doorgang voor 
voetgangers en fietsers. ”

Nu we corona terugdringen en Gent de zomer viert, trekt ook het toerisme weer aan.  
Gentenaars zijn gastvrij, toeristen zijn welkom. Een groene kentering in het toerismebeleid 
zorgt voor een beter evenwicht tussen leefbaarheid en levendigheid.

LEEFBAARHEID EN LOW IMPACT
Toerisme was lang een verhaal van marketing en 
stadspromotie. Voor Gent stond daarin 4 keer 
de letter ‘L’ centraal. Lam Gods. Levendigheid, 
met alle sportieve en culturele events. Licht, met 
het bekroonde lichtplan. En Lekker, met onze 
topchefs en grote veggie scene. Allemaal typisch 
Gentse troeven, dicht bij de ziel van onze histori-
sche en hedendaagse stad. Terecht dat we net die 
unieke zaken uitspelen. Schepen van Toerisme 
Bram Van Braeckevelt voegt daar nu een  
vijfde ‘L’ aan toe: de L van Leefbaarheid en Lage 
impact. De toeristische relance na corona biedt  
momentum dat we met twee handen aangrijpen.

“Een element van toerisme bleef lang onbenut”, 
zegt schepen Bram Van Braeckevelt. “Toerisme 
kan ook ingezet worden als hefboom, gericht op 
onze bewoners en het verbeteren van onze stad.”

TOERISME ALS HEFBOOM
Een voorbeeld: de toeristische brochure rond 
toegankelijkheid. Met daarin onder meer een 
rolstoelvriendelijke wandeling die ook horeca- 
zaken aandoet die investeerden in toegankelijk-

heid. De brochure is in de eerste plaats gericht 
op toeristen, maar leidt er ook toe dat de stad 
toegankelijker wordt en het thema op de agenda 
blijft. Toerismebeleid is er niet alleen voor toeris- 
ten, maar is ook beleid waar Gent beter van wordt. 
Volgens dezelfde logica is er ook een ‘foodplan’ 
dat bio- en lokale markten in de verf zet.

Nog een voorbeeld: subsidies voor het behalen 
van het Green Key-label voor duurzame logies. 
Stad Gent geeft uitbaters zo een financieel duw-
tje in de rug om bewuster om te gaan met energie 
en water, korte keten aan te kopen of wegwerp-
zeepjes en -shampoos te vermijden. Zo daalt de 
ecologische voetafdruk van het Gentse toerisme.

We zetten ook in op spreiding van het toerisme. 
Zo werkten we wandelingen uit in de Gentse 
rand en regio, waarbij uiteraard verplaatsingen 
per fiets of trein aanbevolen worden.

Voor mensen met een beperkt inkomen openden 
we een tweede ‘Rap op Stap’-kantoor. Zo krijgen 
zij ook de kans om op vakantie te gaan in  
eigen land.

 DE TERUGKEER VAN DE TOERIST 

GROENGENT MAGAZINE GROENGENT MAGAZINEJULI  2021 JULI  20214 5



Sinds enkele jaren hebben we kurkdroge zomers. Het is afwachten wat deze zomer brengt, 
maar alles wijst erop dat er steeds meer droogteperiodes komen. Door veel groen te voorzien 
en water vast te houden, kunnen we de gevolgen milderen. Met als welkom neveneffect: een 
mooie en levendige stad.

ALMAAR MINDER WATER
Uit de voorlopige resultaten van een droogte-
studie die Stad Gent liet uitvoeren, blijkt dat 
de Gentse bodem meer water verliest dan er 
bijkomt. De waterbalans is uit evenwicht, er is 
almaar minder water voor natuur en landbouw.

Daarvoor zijn verschillende redenen: verdamping 
in de warme zomers, verharding die geen  
infiltratie van regenwater toelaat, en drainage  
van beken en grachten.

VASTHOUDEN
“De oplossingen zijn helder,” zegt klimaat-
schepen Tine Heyse. “We moeten meer water 
vasthouden, zowel in het buitengebied als in de 
bebouwde stad.” Dat betekent: ontharden,  
vergroenen en het waterpeil van grachten  
opstuwen. En: voorkomen dat grondwater  
onnodig opgepompt wordt.

In droge periodes vragen veel mensen waarom bij 
bouwwerven het opgepompte water gewoon de 
riolering in stroomt. Want inderdaad: dat water 
zijn we dan kwijt.

Maar een kant-en-klare oplossing is er nog niet. 
In afwachting van een aantal projecten met  
verminderd debiet of infiltratie in de bodem, 
heeft Stad Gent de verplichting ingevoerd om 

een tapkraan te installeren bij bronbemalingen.  
Daardoor kunnen inwoners nu gratis water  
tappen op bouwwerven. Voorlopig mogen enkel 
particulieren de kranen gebruiken, bedrijven 
moeten wachten tot de Vlaamse wetgeving  
dat toelaat.

BOOMVAKKEN
Inspiratie voor een andere oplossing komt uit 
Leuven. Daar loopt een proefproject om regen-
water op straat naar boomvakken te laten aflo-
pen, en niet meer naar de riolering. Raadslid Sara 
Matthieu vroeg in de Gentse gemeenteraad of we 
dit in navolging van Leuven ook in Gent kunnen 
invoeren. Schepen van Stedenbouw en Publieke 
Ruimte Filip Watteeuw liet weten die aanpak te 
onderzoeken voor toekomstige plannen.

Wil je zelf al aan de slag? Koppel je regenpijp af, 
vang het water op in een ton of een regenwater-
put en laat de rest in je tuin stromen. Je tuin zal 
je dankbaar zijn.

DROOGTE: 
BEESTIGE ZOMER

De Gentse jeugd verdient ook deze vakantie een ‘Beestige Zomer’. Het aanbod aan kampen 
of opvang is soms te duur of te beperkt, zeker nu veel gezinnen niet op vakantie kunnen door 
corona. We zagen het vorig jaar al: een pak meer Gentenaars bracht de hele zomer nood- 
gedwongen door in eigen stad. Daarom werd ‘Beestige Zomer 2020’ op poten gezet. De oproep 
van de Jeugddienst aan organisatoren leidde toen tot maar liefst 99 extra initiatieven. 

ENTHOUSIASME
Ook deze zomer is een reis nog niet voor  
iedereen een haalbare zaak. Daarom biedt  
Beestige Zomer 2021 opnieuw een waaier aan  
plezante activiteiten, georganiseerd door burgers 
of organisaties, verspreid over de Gentse wijken 
en bedoeld voor kleuters, kinderen en jongeren. 
Je vindt een overzicht op de vakantiekalender 
van de Jeugddienst (gent.be/vakantieaanbod). 

Schepen van Jeugd Elke Decruynaere:  
“Beestige Zomer 2020 toonde het enthou- 
siasme van veel Gentenaars om zelf iets op poten 
te zetten voor kinderen in de buurt. Dat wil ik 
nog even vasthouden. Het was weer een zwaar 
(school)jaar door corona. Maar we laten onze  
zomer er niet door vergallen. Integendeel:  

als kind- en jeugdvriendelijke stad geven we  
er een ferme lap op, met extra aandacht voor  
kinderen en jongeren die opgroeien in  
kwetsbare situaties.”

MOOIE ERVARINGEN
De activiteiten van dit jaar zijn volop bezig.  
We hebben er vertrouwen in dat ze net zulke 
leuke herinneringen zullen creëren als vorig jaar. 
Toen konden de jongste natuurliefhebbers op 
natuurexploratie bij JNM, de Jeugdbond voor 
Natuur en Milieu. Al Istiqama, getrokken door 2 
broers die leerkracht zijn maar ook enthousiaste  
vrijwilligers, zorgde voor een coronaproof  
instuif- en jeugdwerking voor jongeren uit de 
Brugse Poort. Ook het “Zing mee”-kamp van 
de zussen Ahanna en Kalinka (foto) viel in de 
smaak. De twee studenten organiseerden een 
muziekkamp met live muziek voor kinderen 
uit het Rabot. De Meubelfabriek, de tijdelijke 
invulling in de Brugse Poort, bood plaats aan de 
“Bijenkorf” die er een voetbal-, boks- en speel-
ruimte inrichtte, maar ook aan de muziekstudio 
van Masala. Ook de zeepkistenraces van  
Sportaround staan in het geheugen van veel 
kleintjes gegrift!

AANPAKKEN AAN DE BRON
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Buiten zijn in je buurt, we hebben het allemaal kunnen (her)ontdekken tijdens de afgelopen 
periode. Deze zomer zal in Gent buitengewoon zijn. Wat is jouw favoriete zomerplekje?  
Die vraag legden we voor aan enkele gemeenteraadsleden van Groen Gent.

WAT IS JOUW  
FAVORIETE ZOMERPLEKJE? 

Raadslid Cengiz Cetinkaya kijkt tevreden  
terug op hoe het Boerenhof in het Rabot van 
een te mijden plek veranderd is in een zalige 
plaats met buurtgroen en burgerparticipatie. 
Dat is lokale politiek in al haar dimensies, 
samen met de buurtbewoners. 

Het perfecte picknickplekje in het  
Rozebroekenpark. Als hoogleraar en  
gemeenteraadslid ziet Tine De Moor (meer 
dan) voldoende schermen en bureaus. Samen 
met het gezin in de buurt lekker buiten  
picknicken is dan het beste antidotum.

De binnentuin van het Hollainhof is een rustige oase in 
een relatief drukke buurt tussen het centrum en Ledeberg. 
Een babbel met een buur terwijl de kleinkinderen zich 
amuseren op de speeltuigen. Voldoende ingrediënten voor 
een fijne zomerdag voor gemeenteraadslid Karla Persyn.

“In openlucht vergaderen, een ontdekking deze 
tijden die ik niet meer los laat. Al wandelend 
of sinds kort ook weer op een terras, met een 
cappuccino of frisse mocktail in de hand.”

Hafsa El-Bazioui, gemeenteraadslid  
en toekomstig schepen

“De Gentbrugse Meersen zijn de ideale plaats 
om je uit te leven. Je kan hier wandelen, 
lopen, fietsen en zoveel meer. Na een 
wandeling met de kinderen is de speeltuin  
de gedroomde eindbestemming.”

Gemeenteraadslid Bert Misplon

“Ik vind het mooi om de natuur 
die je normaal over het hoofd 
ziet een podium te geven. De 
Gentbrugse Meersen is zo’n 
plek waar het oké is om je 
soms verloren te voelen, de 
drukke digitale wereld eventjes 
achterwege te laten. Maar ook de 
ideale plek voor een wandel en 
babbel met een vriendin.”

Voorzitter van de gemeenteraad  
Zeneb Bensafia
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Hoe kunnen we in een stad als Gent iedereen de kans geven om in het groen te wonen?  
Door bomen te planten in straten en op pleinen, bijvoorbeeld. En met geveltuinen en  
klimplanten. En met groendaken natuurlijk. 

BUSHOKJES
Wie de afgelopen maanden aan de Zuid (het 
Woodrow Wilsonplein) is geweest, heeft ze 
ongetwijfeld al opgemerkt: bushokjes met een 
groendak vol vetplanten en kruiden. “Zo zetten 
we de steun van de Stad voor meer groendaken in 
de kijker,” zegt Tine Heyse, onze klimaatschepen.

Onder het motto ‘Gent gaat uit z’n groendak’ 
krijgen voorbijgangers via stickers op de bushok-
jes uitleg over groendaken en de subsidies van 
de Stad. Gentenaars, organisaties en bedrijven 
kunnen tot 45 euro per vierkante meter terug-
krijgen, en tot 250 euro per dak voor het stabi-
liteitsonderzoek. In het bouwreglement is een 
groendak standaard voor iedereen die een nieuw 
dak aanlegt, met uitzondering van daken waarvan 
het regenwater wordt gerecupereerd.

Nieuw vanaf dit jaar is dat groendaken ook 
worden opgenomen in de renovatie-adviezen van 
De Energiecentrale. Dat is het Gents adviespunt 
voor energiezuinig wonen en renoveren dat  
mensen met bouwplannen begeleidt van plan  
tot realisatie.

HET GROOTSTE EN HET KLEINSTE
Tine Heyse: “Aan de Nieuwevaart hadden we 
al het grootste groendak van Vlaanderen, met 
de bushokjes hebben we ook het kleinste. Alles 

samen, groot en klein, heeft Gent nu al 12 hectare 
aan groendaken, dat zijn zowat 18 voetbalvelden!”

En daar mag nog heel wat bij. Ettelijke honder-
den hectares ongebruikte dakoppervlakte liggen 
te wachten op beplanting. Groendaken brengen 
leven in onze dichtbebouwde stad. En ze zijn niet 
alleen mooi, ze houden ook water vast, zorgen 
ervoor dat de stad minder opwarmt tijdens hete 
dagen en bieden ruimte aan planten en dieren.

Ook de Stad zelf doet mee: onlangs kregen 8 
scholen een groendak. In totaal zijn al 39 groen-
daken op daken van stadsgebouwen aangeplant, 
goed voor een oppervlakte van zowat vier  
voetbalvelden.

Lang verwacht en eindelijk gekomen: een zomer zonder veel coronazorgen. De vaccins  
doen hun werk, en we maken samen weer plezier. De sfeer en de ambiance keren terug  
naar Gent. Hoera! 

GENTSE ZOMERFEESTJES MET 
KNALDRANGFONDS
Nog geen échte Gentse Feesten deze zomer.  
Die moeilijke beslissing nam het stadsbestuur dit 
voorjaar al. Heel jammer, maar volksgezondheid 
gaat voor op volksvertier.

En toch zal er gefeest worden, mede dankzij het 
Knaldrangfonds. Wie een ‘Gents feestje’  
organiseert kan daarvoor tot 40.000 euro  
subsidie aanvragen. Er is ook een uitleendienst 
voor feestmateriaal. Voor die steun verwachten 
we wel extra inspanningen op vlak van  
duurzaamheid en toegankelijkheid.

Net zoals bij toerisme is er sprake van spreiding: 
niet alleen in het centrum zal er sfeer en  
ambiance zijn. De deelgemeenten nemen een 
deel van de activiteit over. Heel de zomer door 
wijze feestjes in de wijken dus, als alternatief 
voor tien dagen vollen bak in het centrum. Krijg 
jij er ook al zin in?

 
 
Bekijk de activiteitenkalender via  
https://visit.gent.be/nl/agenda/evenementen

UITKIJKEN NAAR 2022:  
FEESTENBURGEMEESTER BRAM
In 2022 wordt schepen Van Braeckevelt, naar 
verluidt de beste danser van het college, schepen 
van Evenementen en Feesten. Brams plannen 
liggen al klaar. Met onder meer extra inzet op  
toegankelijkheid en inclusie. Onze feesten zijn er 
voor iedereen in onze superdiverse stad. Ook wie 
een visuele, auditieve of andere beperking heeft, 
kan meegenieten.

We gaan ook voor duurzame en circulaire  
feesten. Met herbruikbare bekers,  
korteketen-catering en producten van eerlijke  
handel. Maar ook met voldoende fietsen- 
stallingen, met aandacht voor de geluidsnormen, 
met ruimte voor lokaal talent.

HERBRUIKBARE BEKERS:  
MINDER AFWAS, MINDER AFVAL
Organiseer je zelf een duurzaam feestje?  
Herbruikbare bekers zijn gratis te ontlenen bij 
IVAGO. Vanaf nu mag je ze ook vuil terug- 
brengen. Kringwinkel Ateljee en Wash-it halen  
ze door een professionele wasstraat.  
Een geslaagde samenwerking van circulaire en  
sociale economie!

IEDEREEN EEN HUIS IN DE NATUUR:   
 GROENDAKEN 

 GROENE  
GENTSE FEESTJES

“We moeten het groen tot bij 
de bewoners brengen, niet 
omgekeerd.”

Schepen Tine Heyse steekt een handje toe.
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Rabotbewoner Geert Sioen (Onderzoeker bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) ziet 
van dichtbij welke impact de klimaatverandering en toenemende droogte hebben op de bomen 
in onze stad. Raadslid Bert Misplon ging met hem in gesprek.

Laten we beginnen bij het begin. Waarom zijn 
bomen zo belangrijk in de stad?
Geert: “Bomen zorgen voor schaduw in de 
stad en brengen verkoeling. Dat is goed om het 
stedelijk hitte-eilandeffect te doorbreken. Zeker 
in dichtbevolkte wijken waar mensen geen tuin 
hebben is dat welkom. In onze Groen-afdeling 
(Brugse Poort-Rabot-Mariakerke) zijn er ver-
schillende zulke wijken en dus hebben we hier 
extra aandacht voor. Daarnaast vangen bomen 
neerslag op en geven ze die vertraagd af. Op die 
manier verbeteren bomen de waterhuishouding 
en helpen ze wateroverlast vermijden. De bomen 
en hun bloesems zijn bovendien een geschenk 
voor insecten, en zo ook voor vogels. Ze zijn dus 
essentieel voor de biodiversiteit.”

Telt Gent veel bijzondere bomen?
Geert: “Natuurlijk! Grote, oude bomen zijn altijd 
unieke exemplaren. Ze hebben al veel  
meegemaakt en vertellen een verhaal. Ze kunnen 
ons veel leren, bijvoorbeeld over de klimaat- 
verandering, zoals blijkt uit het onderzoeks- 
project CITREE (zie kader). Het is belangrijk dat 
we onze oude waardevolle bomen koesteren en 
er extra zorg voor dragen.”

 
 

Hoe voorkomen we dat bomen schade  
oplopen in de stad?
Geert: “We moeten opletten dat (vracht)wagens 
die tussen of langs bomen parkeren bestaande 
bomen en hun wortels niet beschadigen. Door 
bronbemaling en het onttrekken van water uit de 
bodem kan er uitdroging ontstaan. Voor nieuwe 
bomen is het belangrijk om na te gaan waar en 
wanneer je ze aanplant. Op de Tondeliersite zijn 
er nieuwe bomen aangeplant bij het begin van 
grote werken, maar die hebben het jammer  
genoeg niet overleefd. Het kan in zo’n geval  
nuttig zijn om te wachten met bomen planten tot 
de bouwwerken afgerond zijn.”

Hoe kunnen we onze bomen beschermen 
tegen klimaatverandering?
Geert: “Vooral door ontharding. Bomen hebben 
niet alleen voldoende ruimte nodig voor hun 
kroon, maar ook ondergronds, voor hun wortels. 
We moeten kijken op welke plaatsen er extra 
bomen kunnen bijkomen, maar ook waar er 
onthard kan worden. Het is belangrijk om daarbij 
grote gehelen aan te pakken en gebieden die 
nog of opnieuw onverhard zijn zoveel mogelijk 
te beschermen. Vroeger werd water zo snel 
mogelijk afgevoerd. Nu moeten we die processen 
omkeren. Tijdens droogteperioden moeten we de 
nodige aandacht hebben voor jonge straatbomen. 

Die hebben de eerste jaren extra water nodig, 
liefst uit regenwaterreservoirs. Zeer droogte-
gevoelige boomsoorten zoals beuk en esdoorn 
planten we beter niet meer aan, zeker niet op de 
droogste standplaatsen.”

Wat is jouw visie op bomenbeheer in Gent?
Geert: “Door de klimaatverandering hebben we 
meer hitte, droogte en storm. Dat wil zeggen 
meer omgewaaide bomen en takken die  
afscheuren. Soms moet je hierdoor bomen 
wegnemen. Het is noodzakelijk om zicht te 
hebben op hoeveel bomen er in totaal zijn en in 
welke mate het bomenbestand (hopelijk) groeit. 
Daarvoor dienen zogenaamde bomenplannen. 
Plannen en planten, beide moeten gebeuren in 
combinatie met het boombeheer. Hiervoor heb 
je voldoende mensen nodig die over de juiste 
expertise beschikken. De vraag naar meer bomen 
is dus ook een vraag naar extra budget. Daarnaast 
hebben we een mentaliteitsverandering nodig, 
zodat mensen leren blij te zijn met bomen  
omwille van de koelte die ze geven en al hun  
andere positieve eigenschappen. Het is een  
beetje zoals met spelende kinderen: daar  
moeten we vooral blij om zijn in plaats van hen 
als geluidsoverlast te beschouwen. Hinder door 
bomen, dat begrip zou eigenlijk niet  
mogen bestaan.”

Geert Sioen en Bert Misplon bij boom 37 van het CITREE-project in het 
Rabotpark. Het is een Valse acacia, ook Robinia genoemd, momenteel 
47 cm dik en 14,5 m hoog.

CITREE?
CITREE is een onderzoeksproject van de UGent dat de stamdiameter meet van stads- 
bomen. De groei van een boom geeft aan hoe gezond hij is. Op basis van die gegevens 
wordt berekend hoeveel CO2 bomen opnemen en wat hun koelend vermogen is.  
De burger krijgt zo een instrument om de gevolgen van klimaatopwarming zelf mee op  
te volgen. De Groendienst van de Stad Gent ondersteunt dit project.

 BOMEN:   
BEWAREN, BEWONDEREN EN BESCHERMEN!

INTERVIEW INTERVIEW

“Tijdens droogteperioden 
moeten we de nodige 
aandacht hebben voor jonge 
straatbomen. Die hebben 
de eerste jaren extra water 
nodig.”
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Het verlangen bij Groen 9050 was groot. We kwamen tijdens de lockdowns al te vaak onszelf 
tegen en te weinig elkaar. De goesting om elkaar terug te zien was deze lente al heel groot. 

We wilden elkaar niet alleen ‘in het echt’ zien, 
maar ook praten over wat ons bezighoudt en – 
naast het politieke werk - acties op poten zetten. 
Iets doen, solidariteit tonen voor degenen die 
harder getroffen werden door de pandemie. 

Maar diezelfde pandemie stond op de rem. Geen 
achttiende editie dus van onze jaarlijkse brunch 
en geen uitreiking van ‘de Groene Pluim’, waarbij 
we na een poll mensen in de bloemetjes zetten 
die zich verdienstelijk maken voor pakweg circu-

laire economie (editie 2020), gezonde voeding 
(2019) of samenleven en buurtzorg (2018).

Toch verkozen we als lokale afdeling om uit 
te breken, op te komen voor de zwakkeren en 
een actie op te zetten voor armoedebestrijding. 
Weg met onze saaie schermbubbel van sociaal 
isolement en handen uit de mouwen! Binnen de 
krijtlijnen van de voorschriften natuurlijk.  
We kunnen niet stilzitten maar we kiezen wel 
resoluut voor de kortste weg naar de vrijheid. 

MAKEN DE ZOMER ZÉLF
Gentbrugge en Ledeberg EEN WARM AFHAALIDEE

Binnen onze lokale groep rijpte het idee van een 
Lentefeest. Een coronaproof afhaal-alternatief 
voor een klassieke brunch. Dat bood meteen de 
mogelijkheid om samen te werken met lokale 
professionals uit de horeca, die het ook hard te 
verduren kregen in het voorbije jaar. Dat bleek 
een win-win. We staken lokale entrepreneurs een 
hart onder de riem en zij staken als wederdienst 
de handen uit de mouwen met kraakvers en  
korteketen-kwaliteitsvoedsel.

Voor mensen aan de rand van de armoedegrens 
kwam corona keihard aan. Bescheiden proberen 
we deze rauwe periode voor hen te verzachten. 
De opbrengst van ons Lentefestijn @home in 
9050 schenken we integraal aan de vzw Toontje: 
dat is een groep lokale vrijwilligers die strijden 
tegen (kans)armoede. 

MEER DAN VOEDSELPAKKET-PRET
Ons team vrijwilligers verwerkte de berg  
aangeleverd lekkers tot pakketten. 335 pakketten 
om precies te zijn, netjes gesorteerd in  

zero-waste afhaalzakjes. Een sterk staaltje 
samenwerking dat ’s middags vertrekkensklaar 
stond voor onze fietskoeriers.

NAZOMEREN
Voor een eerste editie Lentefeest @Groen 9050 
waren deze honderden geleverde pakketten en 
daarbovenop 100 bestellingen op de wachtlijst 
een onverhoopt succes. Hierdoor konden we 
een cheque van 1000 euro afgeven bij de vzw 
Toontje. Het spreekt voor zich dat we met deze 
succesformule verder willen. Veel kans dat het 
met de combinatie afhaal- en aperobrunch in 
2022 een bijzonder aangename boel wordt!

Onze knappe vrijwilligers bereiden 335 pakketten voor.

“Aan huis leveren als fietskoerier leverde 
aangename ontmoetingen  
op. Fijne gesprekken  
en mensen die oprecht geloofden dat ik 
kant-en-klare kooktips had om  
de gerechten te bereiden.”
- Matthieu (vrijwilliger uit onze lokale afdeling)

LAAT VAN JE HOREN BIJ  EEN  
VAN ONZE LOKALE VOORZITTERS: 
Brugse Poort – Rabot – Mariakerke (Wouter): brugsepoortrabotmariakerke@groengent.be
Gent Stad (Kurt): kurt.levrau@protonmail.com
Sluizeken – Muide – Wondelgem (Dieter): dieter.wildemauwe@telenet.be
Sint-Amandsberg – Oostakker (Caroline): carol.van.peteghem@gmail.com
Gent Sint-Pieters – Zwijnaarde (Valentin): valentin.demil@gmail.com
Drongen (Lode): lode.verbanck@telenet.be 
Gentbrugge – Ledeberg (Jurgen): jurgen.sanctobin@gmail.com
Groen Gent (Jeroen): jevaly@gmail.com
Jong Groen Gent : gent@jonggroen.be
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 y Mooie fietstocht langs groene realisaties
 y Voorstelling van Steven Vromman (Low Impact Man)
 y Kinderopvang met een springkasteel
 y …

 
Zodra alles vastligt, komt het volledige dagprogramma online.

 
Wanneer: zondag 5 september (14u) 
Waar: Boerderij Goedinge, Goedingenstraat 8a in Afsnee

NAZOMERFEEST
5 september 2021
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Eindelijk kunnen we elkaar nog eens in het echt zien! 
Iedereen is welkom op ons Nazomerfeest om gezellig 
samen te komen, te genieten van de nazomer en zich te 
amuseren op een namiddag boordevol activiteiten:


