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Wat bestaat 

Opdeling volgens hoofdfunctie: 
 
• Sociale cohesie 
 
• Educatie 
 
• Functioneel 
 
• Varia 



Wat bestaat 

Sociale cohesie 
 
De Site, Stadsboederij Dok Zuid, volkstuinen 
Nieuw Gent, GROEnTEN uit GENT, ‘t Postje, 
Banierpark, De Piramuide, De Smoestuinders, 
Witte Kaproenenplein,…   



Wat bestaat 

Sociale cohesie: 
 
- De vraag komt vanuit de bewoners, 

plaatselijke vereniging,… 
- Project wordt getrokken door de vraagsteller 
- Indien vraag in bestaand openbaar groen 

=> wordt getoetst aan beleidsdoelstellingen 
=> indien mogelijk nauwe samenwerking 
i.f.v. ontwerp 

- Rol van de Stad is beperkt 
 



Wat bestaat 

Educatie 
 
Stadschooltuinen: De Wingerd, De Harp, De 
Toverberg, Het Nachtegaaltje, Het Prisma, Ter 
Leie, De Loods, De Bijendans,… 
 => Op initiatief van de school, veelal in 
 kader van MOS 



Wat bestaat 

Functioneel/Recreatie: 
 
- Volkstuincomplexen: Boswachterstraat, 

Hoge Weg, Boerse Poort, 
Drongensesteenweg 

 => op openbaar domein 
 => Stad zorgt voor basisaanleg 
 => overeenkomst met vereniging i.f.v. 
 beheer en uitbating tuintjes 
 



Wat bestaat 

Functioneel/Recreatie: 
 
- (Deels) eetbare parken: Banierpark, Tuin 

Sint-Pietersabdij, ‘t Postje, Lousbergspark, 
Groene Velden, Bijloke, STAM, …  

 => op openbaar domein 
 => Stad zorgt meestal voor aanleg 

 => soms overeenkomst met bewoners of 
  vereniging i.f.v. beheer en oogst 

  
 



Wat bestaat 

Functioneel/Recreatie: 
 
- Parken met eetbare planten (zwarte bes, 

kornoelje, kroosjes, rozen, mispels, vlier,…): 
talrijk  
 => Stad legt aan 
 => beheer door de Stad maar niet in 
 functie van optimale vruchtzetting 
  



Wat bestaat 

Varia: 
 
- Imkers 
- Schapenbegrazing 

 
 



Waarom doen we het 

Algemeen: 
 
- Sociale cohesie 
- Betrokkenheid bewoners en participatie 
- Een zichtbare, korte voedselketen 
- Duurzame voedingsproductie en –

consumptie 
- Werkgelegenheid 
- Gezondheid  



Waarom doen we het 

Specifiek: 
 
- Verhogen van de biodiversiteit (planten en 

dieren) 
- Bevorderen van inheemse soorten  
- Herwaarderen cultuurhistorische soorten 
- Verhogen van de beleving (bloei, geur en 

kleur) 
- Educatie en bewustmaking 

 



Ervaringen 

- Of vruchten al dan niet geoogst worden 
hangt af van de locatie 

- Mensen plukken vooraleer de vruchten rijp 
zijn omwille van andere gewoontes of om 
mee te spelen 

- Beschadigingen bij het oogsten: afslaan en 
aftrekken takken 

- Kaalpluk 
- Gebrek aan kennis over de eetbaarheid van 

planten 
 



Ervaringen 

- Overeenkomsten met buurtbewoners of 
sociale economie => probleem van 
toeëigening 

- Verwaarlozing tijdens vakantieperiodes 
- I.g.v. initiatieven van derden is een solide 

trekker noodzakelijk 
- Oogsten van hoogstammen is niet evident 

=> voorkeur voor noten en klein fruit 
- Rottend fruit trekt wespen aan 
- Bodemvervuiling 



Ervaringen 

- Vooral vruchtdragenden soorten, groenten 
en vaste planten minder evident 
(onderhoud, kennis, vervuiling, honden) 

- Het onderhoud van eetbare parken is 
arbeidsintensief en vraagt specifieke kennis 

- Vraag naar volkstuinieren interfereert met 
beleidsdoelstellingen groen 



Contact 
 
Groendienst Stad Gent 
Ferdinand Lousbergskaai 32 
9000 Gent 
09 225 68 59 
groendienst@gent.be 
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