
Het geeft voor elk wat wils en het speelt een belangrijke rol in de stad, want:

• In een groene buurt is het aangenaam wonen, winkelen en werken. 

•  In het park ontmoet je je buren. Ideaal voor een gezellige babbel.

•  Groen houdt een mens gezond. Buiten spelen maakt van kinderen creatieve, sterke en sociale mensen. Mensen die in een groene omgeving 
werken, zijn minder ziek en presteren beter. En zieke mensen worden sneller beter als ze op groen uitkijken.

•  Langs parken, trage wegen en waterlopen vind je de ideale route voor woon-, werk- of schoolverkeer. 

•  Groen houdt de stad levend met bijen die bloemen bevruchten en mussen die zich van haag naar heg kunnen voortbewegen. Een dicht en 
samenhangend netwerk aan groengebiedjes is noodzakelijk voor een rijke biodiversiteit. 

•  Bomen, geveltuinen, waterlopen en parken geven de stadskern meer rust dan stenen en beton. In de stadsrand zijn tuinen, weiden en 
akkers de ruggengraat van het landschap.

•  Groen in de stad is ook goed tegen de opwarming van de aarde. Het groen verkoelt de stad in de zomer, verbetert de luchtkwaliteit, 
voorkomt overstromingen en dempt de geluidsoverlast. Het is dus goed voor het klimaat en de leefbaarheid.

Groen biedt veel voordelen 

In het Gentse groenstructuurplan 
gaat het van hink-stap-sprong: 

Dicht bij huis vind je klein groen, 
zoals bomen, een speelterreintje, je 
tuin, …. 

Je maakt een stap naar groter 
groen. Zo moet je op wandelafstand 
van je huis, of dus op maximum 
400 meter, in een wijkpark terecht 
kunnen. 

Ten slotte spring je naar één van de 
vier groenpolen. Dat worden grote 
park- en natuurgebieden. Je krijgt 
er zo één op maximaal 5 kilometer 
van je huis. Daar kan je vanalles 
beleven en vind je veel bos en wilde 
natuur. 

Een deel van de Gentse 
groenstructuur bestaat al. Ga ze 
verkennen. Op www.gent.be/parken 
vind je alle Gentse parken terug. Je 
ziet ook waar er bos en natuur te 
vinden is.
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In het groenstructuurplan bekijken we de ruimte met een groene bril. We 
kijken naar parken, bossen, natuurgebieden en naar het landschap. Kortom, 
we bekijken groen in al zijn vormen, groen dat voor elk wat wilds biedt.

Groen trekt zich niets aan van eigendomsgrenzen. Een tuin, een 
schoolspeelplaats of de groene buffer rond een bedrijf maken bijvoorbeeld 
evengoed deel uit van de groenstructuur die we in Gent verder willen 
uitbouwen.

Hink-stap- 
sprong

Zet je groene 
bril op

Gent telt nu 77 grotere 
parken en 44 kleine parkjes.

In het westen van de stad zijn 
er eekhoorns opgedoken in de 
parken. Heb je ze al gezien? 
Langs het groen van de R4 
breiden ze beetje bij beetje 
hun actieterrein uit.

In je buurt vind je wel een park. 
En iets verderop zijn er de 
Blaarmeersen of Bourgoyen. 
Misschien ga je van tijd tot tijd 
wandelen tussen de velden of in één 
van die weinige Gentse bossen. 

In Gent willen we meer van dat. 
Want een stad heeft groen nodig. 
Dat houdt de stad leefbaar, zowel 
voor ons, als voor planten en dieren. 
Om werk te maken van dat groener 
Gent, heeft de Stad Gent een plan: 
het groenstructuurplan. Met daarin 
voor elk wat wilds.

Tom Balthazar, schepen van 
Stadsontwikkeling, Wonen en 
Openbaar Groen

Meer groen in 
Gent

* Een groenas is een natuurverbinding én een fi ets- en 
wandelpad dat je van park naar park brengt.



Het kan.
Of toch op termijn. In Gent willen 
we 4 groenpolen. Dat moeten 
gebieden worden met veel bos, 
veel natuur en veel park, op 
maximaal 5 km van je huis. Je kan 
er naar hartenlust gaan lopen, 
spelen, sporten, wandelen… 
We maken ze ook aantrekkelijk 
voor vogels, vossen, vlinders, 
vleermuizen… Hé hup, trek je 
sport- of wandelschoenen aan. En 
neem je verrekijker mee. 

Wil je op de hoogte blijven? Kijk 
dan regelmatig eens naar 
www.gentbrugsemeersen.be, 
www.parkbos.be of www.vlm.be – 
zoekterm ‘Vinderhoutse bossen’.

Iedereen wil meer groen in de stad. Daarom heeft Gent een plan: het 
groenstructuurplan. Met daarin voor elk wat wilds. 
En het mooie is: je kan meewerken om het waar te maken. Samen met de Stad Gent, 
de provincie en de Vlaamse overheid kunnen bedrijven, scholen, verenigingen en alle 
Gentenaars, Gent groener maken. 

• Vergroen je huis, je tuin, je straat.
• Maak je tuin zichtbaar in de straat. 
•  Zet de groene speelplaats van de school na de schooluren open voor de kinderen uit 

de buurt.
• Plant groen op de parking van je bedrijf.
• Geef het lokaal van je vereniging een groendak.
• Spaar die boom of struik als je gaat (ver)bouwen.
• …

Aha, jij hebt het zelf voor het 
zeggen over een stukje groen? 
Maak van je tuin een natuurrijke 
plek waarin ook vogels, vlinders, 
hommels en egels welkom zijn. Kies 
voor planten die aangepast zijn aan 
de grond en de hoeveelheid zon. 
Laat hier en daar de natuur vanzelf 
komen. Maai een stukje gazon 
minder vaak, zodat er bloemen in 
verschijnen. En gebruik zeker geen 
pesticiden, want dat zijn giffen die 
de bodem en het water vervuilen en 
huisdieren en kleine kinderen ziek 
kunnen maken.

Tips nodig? Grasduin eens in deze 
websites
www.gent.be>ecologischtuinieren
www.velt.be 

Geen tuin? Maak je terras of 
vensterbank groener.

Het verwelkomt je elke keer als je thuiskomt. Je vrolijkt er je straat mee op en 
je maakt de mussen gelukkig. Zij huppen van struik naar struik om voedsel en 
vriendjes te vinden. Hun vrolijke getjilp krijg je er gratis bij. 
Je geveltuintje brengt een mini-stukje natuur in de stad.  Geef het de beste 
kans op slagen door de juiste planten te kiezen. In de folder ‘fl eur je gevel op’ 
vind je een handige lijst. Meer info: www.gent.be/straatgeveltuin

Oog in oog 
met een hert

Geen eilanden, maar 
een netwerk

Wie doet wat?

Je eigen lapje 
groen

Plant een geveltuintje aan

… en laad je batterijen op voor 
je weer aan het werk gaat. Plant 
een boom bij je bedrijf en plaats 
er een picknicktafel onder. Maai 
(stukken van) het gras wat minder 
vaak en zaai bloemen in. Je eet 
boterhammen tussen de vogels, 
vlinders en tevreden collega’s. 
Mensen die in een groene 
omgeving werken zijn minder ziek 
en presteren beter. 

Eet je 
boterhammen 
in het groen

In een stad mag de groene ruimte zich niet beperken tot geïsoleerde 
eilanden. Om goed te kunnen functioneren heeft het groen samenhang 
nodig. Zoals jij fi etst van park naar park, fl addert een mus van struik naar 
struik. 

Iedereen heeft in zijn buurt parken nodig. Het groen moet daarom ook 
evenwichtig verspreid zijn over het Gentse grondgebied.

De ideale groenstructuur bestaat daarom uit een netwerk van grote en 
kleine oppervlaktes die goed gespreid en met elkaar verbonden zijn. Schakel 
jouw (gevel)tuin mee in dat netwerk in.

In een stad is het warmer
dan op het platteland. Als
er nog 6% van de daken
groendak worden, dan wordt 
het hier ongeveer 1,5°C 
koeler. Met een groendak 
stijgt ook de waarde van je 
woning.

Gent is arm aan bos. Maar 
5,6 % van de oppervlakte 
is bebost, terwijl dat in 
Vlaanderen gemiddeld 11% 
is. We willen tegen 2030 8% 
halen of dus 380 hectare bos 
erbij! 

Een boom met een stamomtrek 
van 1 m, verwijdert per jaar 
+/- 1,3 kg fi jn stof. Een goede 
reden dus om bomen aan te 
planten, want fi jn stof is slecht 
voor onze gezondheid. Door 
blootstelling eraan, verliest 
iedere Vlaming gemiddeld één 
gezond levensjaar.
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