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Dinsdag 6 januari 2015 
Groen(te soep)wandeling 
 

Activiteit 
 
Buurtbewoners, WZC (woonzorgcentrum) De Vijvers, Samenlevingsopbouw Gent en Brede School 
namen geïnteresseerden en bevoegde schepenen mee op wandeling naar groene plekken in 
Ledeberg.  Er werd een parcours opgezet met drie te bezoeken groene plekken: het 
Woonzorgcentrum De Vijvers, de buurttuin in de Moriaanstraat-Weldadigheidstraat (met groene 
ontmoetingsplek) en de composteerplek in het Botermarktpark. 
 
WZC De Vijvers was het startpunt. In de tuin van het WZC telen jong en oud, groenten en kruiden. 
Een stuk van de tuin, grenzend aan het terras van de cafetaria, wordt als moestuin gebruikt. Naast 
bewoners van het WZC, vinden ook buurtbewoners en leerlingen uit beide basisscholen hun weg 
hierheen om te ‘moestuinieren’. De moestuin vormt het verbindende element tussen al deze 
partners en tussen generaties. 
Alle aanwezigen deelden hun ervaring over het moestuinproject.  
 
Schepen Tine Heyse merkte op dat kleinschalige groenprojecten en milieu-initiatieven kunnen 
zorgen voor een grote sociale verbondenheid tussen mensen. In Ledeberg slagen jong en oud erin 
om samen kruiden en groenten te telen. De geserveerde thee met kruiden uit de eigen 
kweekbakken en de gebakken koekjes golden er als smaakvol bewijs.  
 
Schepen Rudy Coddens wees op het open karakter van het woonzorgcentrum. WZC De Vijvers is 
geen gesloten entiteit, maar staat open voor de buurt, met tal van ontmoetingsmomenten. Het 
herinrichtingsplan van park De Vijvers is daar een resultaat van: een stuk van de tuin van WZC De 
Vijvers wordt opengesteld voor & naar de buurt, men zal er ook speeltuigen vinden voor de 
allerkleinsten terwijl de mama’s en papa’s verpozen in het cafetaria. 
 
Schepen Tom Balthazar had goed nieuws wat betreft de gevraagde uitbreiding van de moestuinen. 
Met een gemeenschappelijke eerste-spadesteek werd die uitbreiding alvast in de praktijk gezet. De 
schepen wees op het belang van zoveel mogelijk gedeeld gebruik van het aanwezige groen in 
Ledeberg. Het moestuinproject in het woonzorgcentrum De Vijvers fungeert hierbij als groeikorrels. 
 
Na dit feestelijke gebeuren stapten we samen met schepenen Tine Heyse en Tom Balthazar naar de 
buurttuin in de Moriaanstraat-Weldadigheidstraat en naar een voormalige 
slechte hoekwoning die werd omgetoverd tot een kleine ontmoetingsplek. Buurtbewoners die 
instaan voor deze buurttuin, zorgden voor een verwelkoming en voor een bundel met sfeerfoto’s 
van de  verschillende activiteiten die er plaatsvinden. Dat alles met aandachtspunten en voorstellen 
om de problemen aan te pakken. De schepenen namen al deze signalen mee voor nader onderzoek. 
Daarna lieten we ons ter plekke rondleiden. 
Lang niet iedereen weet dat deze buurttuin een publiek toegankelijk groene plek is. De volgende 
stop was kortbij op de hoek van de Hagepreekstraat en Moriaanstraat. Daar waar een voormalige 
slechte woning stond kan men nu verpozen. 
 
De derde stop op de wandeling was de composteerplek in het Botermarktpark aan de 
Hundelgemsesteenweg. De Drie Koningen van dienst onthaalden ons hartelijk en uitten hun wens 
naar een nieuwe composteerbak. Schepenen Tom Balthazar en Tine Heyse namen tijd om in gesprek 
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te gaan met de vrijwilligers en composteerders bij het drinken van een warme tas groentesoep. 
 
Wat hebben we geleerd: kleinschalige en gedeelde groeninitiatieven van Ledebergenaren vallen 
(toch) in de smaak. 
 
 

Aanwezig 
Subtitel  
 
Schepenen Tom Balthazar, Tine Heyse & Rudy Coddens, bewoners  WZC De Vijvers, directeur WZC 
De Vijvers, personeel WZC, buurtbewoners, vrijwilligers, Brede schoolmedewerker, Groendienst, 
vzw Samenlevingsopbouw …. 
 
 

Verslag 
 
Tijdens de 3 activiteiten gingen bewoners en schepenen vlot in gesprek met elkaar. Het (letterlijke) 
warme onthaal waar de bewoners en organisaties voor zorgden maakte dit allemaal mogelijk.  
Met deze activiteit wil men aantonen wat er al allemaal is, hoe men de zaken ervaart, gebruikt en 
ook hoe men dit kan verbeteren. 
Daarvoor kijkt men niet altijd naar de overheid als enige actor maar opmerkelijk is dat alle 
betrokken bewoners en organisaties zelf letterlijk de handen uit de mouwen steken en mee werken 
aan een aangename, leefbare wijk.  
 
Het stadsbestuur is hierin ook een partner en wordt, waar nodig, aangesproken, wat op te maken 
valt uit de reeks van signalen die men meegaf:  

- Groene plekken in een dichtbebouwde wijk als Ledeberg: er is steeds veel vraag naar maar 
kent iedereen het bestaande groene aanbod in Ledeberg? 

- Bedankingen van de bewoners, medewerkers naar Stad &OCMW voor de samenwerking en 
het mogelijk maken van gedeeld gebruik van groen. 

- Vraag naar uitbreiding van moestuinzone werd al ter plaatse ingewilligd met de 
eerstespadesteek. 

- vraag naar composteerplek voor gebruikers van moestuin alsook door de keuken van het 
WZC De Vijvers zelf 

- graag een paar kippen in de tuin van WZC De Vijvers als ‘composteerders’ (afvalverwerking), 
zowel als ‘producenten’ (eieren). 

- Intergenerationeel project werkt goed: bewoners van WZC vinden het fijn als de kinderen 
op bezoek komen en er leven en lawaai  is in de tuin, de vreugdevolle kinderkreten terwijl ze 
op de ‘bergen’ spelen. 
 

Buurttuin & ontmoetingsplek 
- Zwerfvuil, sluikstort, glas….wordt er veelvuldig aangetroffen 
- Vraag naar uithangbord, infobord die naar deze publieke binnentuin verwijst. Verschillende 

bewoners, zelfs uit nabije straten weten deze binnentuin niet zijn anderen wisten niet dat 
de tuin publiek toegankelijk was 

- Probleem met netheid van de tuin. Als de organiserende bewoners mensen persoonlijk gaan 
uitnodigen voor een evenement, horen ze vaak deze klacht. Dit is de belangrijkste reden, 
waarom mensen tijdens de zomermaanden niet spontaan met hun kinderen naar de 
Buurttuin komen. Het probleem werd reeds meerdere malen gesignaleerd, onder andere bij 
dienst Buurtwerk. Buurtwerk heeft telkens stappen ondernomen, waardoor Ivago vaker 
langskomt voor de tuin zelf.  

- Bij elk evenement kuisen de vrijwilligers zelf de loods, wat telkens zeer veel werk is. Het is 
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niet motiverend omdat de vloer niet onderhoudsvriendelijk is en we eigenlijk een beter 
resultaat willen, dat momenteel onmogelijk is. Door het type vloer is het echter moeilijk om 
hen te laten vegen. Kan dit aangepakt worden? 

- De mensen van de aangrenzende tuinen hebben veel geluidsoverlast van ballen die tegen de 
achterwand van de loods kaatsen. Het is vooral een probleem voor senioren, die soms ook 
moeten herstellen van een ziekte en rust nodig hebben. Ouders met kinderen zien dit 
aspect soms door de vingers.  

- De wadi is steeds een poel vies en vuil water, waarin er veel fietsen, zetels en allerlei 
materiaal gedumpt worden. Aangezien er veel kleine kinderen spelen, is er ook een 
probleem naar veiligheid.  

- Er is een probleem van vandalisme. Er zijn de rondhangende pubers en er is ook de geur van 
druggebruik. In heel specifieke gevallen is er reeds melding gedaan bij dienst Buurtwerk en 
gaven zij dit door aan de politie. Zelf doorkruisen zij regelmatig de buurttuin en spreken 
jongeren en volwassenen aan bij ongewenst gedrag.  

- Kinderen klauteren op het dak van de loods en gooien vervolgens stenen in de tuinen van de 
buurtbewoners.  

- Een aantal bewoners krijgen veel ballen in de tuin.  
- De wanden van de doorgang van de Pol De Vischstraat zijn volledig beschadigd. De afsluiting 

van een tuin werd reeds beschadigd.  
- Op de hoek van Hagepreekstraat en Weldadigheidstraat waar voorheen een slechte 

hoekwoning stond werd een kleine ontmoetingsplek aangelegd. De bewoners zijn tevreden 
over de omvorming maar hadden toch meer groen verwacht. Eenmaal de nodige toelichting 
en verduidelijking begrijpt men waarom deze ontmoetingsplekken steniger zijn. De 
aanpalende gevels zijn ook nog niet ingegroend. Dit heeft ook te maken met het juridisch 
kader hieromtrent gezien de Stad geen eigenaar is van de gevel en dit een privé gevel is. 
Hier wordt aan gewerkt. 

- Nieuwe composteerbakken voor de composteerplek. 
- Composteerplek wordt volledig beheerd door vrijwilligers: dit is een resultaat van een 

traject met Samenlevingsopbouw. 
- De C-plek is een echte ontmoetingsplek, compost is het bindmiddel voor ontmoeting met tal 

van bewoners van verschillende origine. 
- Graag een definitieve plek voorzien in de toekomstige plannen van heraanleg voor het 

Botermarktpark.  
- De aanwezige bewoners vragen uitdrukkelijk naar een meer gestructureerde wijze van 

samenwerking met en ondersteuning door Ivago. 
- Graag hondenlosloopweide voorzien: mogelijks opnemen in herinrichting groenzone in 

Adolf Van Ooteghemstraat 
 
 

 
 

 Wenst u een gedrukt exemplaar van dit verslag, contacteer dan uw wijkregisseur Nathalie 

Desmet, nathalie.desmet@gent.be 09/266 82 53. 

Sfeerbeelden en korte filmpjes van de burgemeester en schepenen vindt u op de blog 

www.gent.be/ledeberg. Heeft u zelf een creatief idee voor de wijken, plaats het dan op onze 

digitale ideeënkaart op de blog. 
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