
Duel 'Dagen Zonder Vlees' tussen Gent en Sint-
Niklaas eindigt op gelijkspel

In het kader van de SDG's (Sustainable Development Goals) daagde De Stad Gent
Sint-Niklaas uit voor een duel dat aansloot op de 'Dagen Zonder Vlees'-campagne.
Het doel was om zoveel mogelijk inwoners en stadspersoneel te betrekken bij het
verkleinen van de ecologische voetafdruk door minder vlees of vis te eten. De
steden bleken goede concurrentie, met een 1-1-gelijkspel als eindstand.

Veggiesteden

Gent en Sint-Niklaas voeren al lang actie rond duurzaamheid en vegetarisch eten. Zo
hanteert de Stad Gent de voedselstrategie 'Gent en Garde', waarbij de lokale, korte keten
en duurzame voeding in de kijker worden gezet. Daarnaast kreeg het Gentse 'Donderdag
Veggiedag'-initiatief wereldwijd navolging. Sint-Niklaas is eveneens 'Donderdag
Veggiestad' en organiseert al sinds 2011 de 'Langste Veggietafel'.



'De Stad Gent motiveert haar inwoners al verschillende jaren op een positieve
manier tot vleesmatiging. Het is goed voor het klimaat en bovendien ontdek je
hierdoor verschillende nieuwe en lekkere gerechten en smaken.'

— Tine Heyse, schepen voor Klimaat

Dagen Zonder Vlees

De bewustwordingscampagne 'Dagen Zonder Vlees' gaat over de impact van onze
voedingsgewoontes op het milieu. Het opzet is eenvoudig: veertig dagen zo weinig
mogelijk vlees en vis eten. Op die manier wordt de ecologische voetafdruk drastisch naar
omlaag gebracht. Een dag veggie eten betekent een besparing van 11 m² op de
ecologische voetafdruk, wat overeenkomt met 12 km autorijden. Dit jaar werd de zesde
editie van de 'Dagen Zonder Vlees'-campagne georganiseerd. De voorbije jaren deden
90.000 mensen mee, dit jaar staat de teller op meer dan 113.000 deelnemers.

De organisatie achter het burgerinitiatief Dagen Zonder Vlees is heel blij met de
deelname van steeds groter wordende groepen. De universiteiten en hogescholen deden
al jaren actief mee, en nu speelden ook de steden Gent en Sint-Niklaas hierop in.

'De twee steden hebben een voortrekkersrol. Een groeiende inzet van steden,
gemeenten, scholen en bedrijven betekent dat er meer en meer draagvlak is voor
een duurzamere toekomst en dat is hoopvol'

— Alexia Leysen, organisatie Dagen Zonder Vlees 

Goede concurrentie

Beide steden deden hard hun best, overtuigden zowel inwoners als personeel en zaten
elkaar een tijdje nipt op de hielen. De Sint-Niklazenaars en Gentenaars bespaarden
samen meer dan 251.000 m², het personeel van beide steden ongeveer 50.000 m².
Verhoudingsgewijs hebben de Gentse inwoners gewonnen van de Sint-Niklase
bevolking. Het personeel van Stad en OCMW Sint-Niklaas had verhoudingsgewijs dan
weer de grootste gespaarde ecologische voetafdruk. Dat brengt de eindstand op 1-1.

Zowel in de groep Gentenaars als in de groep van Sint-Niklazenaren wordt een veggie-
etentje ter waarde van 100 € verloot onder de deelnemers.



‘De Stad Gent spoort haar personeel aan vlees te minderen en stimuleert hen om
op een duurzame manier naar het werk te komen. Zo wordt de ecologische
voetafdruk op verschillende fronten verkleind.’

— Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid

SDG's

Gent is een officiële ambassadeur van de SDG's -de duurzame ontwikkelingsdoelen van
de Verenigde Naties- en heeft als rol om de eerste vijf SDG's, die samen de 'cluster
people' vormen, bekend te maken bij het grote publiek. Gent koos ervoor om dat te doen
via vijf uitdagingen. Telkens wordt een andere Belgische stad het vuur aan de schenen
gelegd rond een SDG. Elk van de vijf uitdagingen is gelinkt aan de sociale pijler van
duurzame ontwikkeling.

Informatie
Anja Van den Durpel, Dienst Internationale Relaties en Netwerken Stad Gent, gsm
0478 78 95 10, e-mail anja.vandendurpel@stad.gent
Els Uytterhoeven, Dienst Internationale Relaties en Netwerken Stad Gent, gsm 0476
46 52 80, e-mail els.uytterhoeven@stad.gent
Katrien Verbeke, Dienst Milieu en Klimaat Stad Gent, tel. 09 268 23 00, e-
mail katrien.verbeke@stad.gent
Helena Bonne, Afdeling Plannen en Ontwikkelen Stad Sint-Niklaas, tel. 03 778 32 02,
e-mail helena.bonne@sint-niklaas.be
Eline De Keulenaer, Dienst Diversiteit, Samenleving en Preventie Stad Sint-Niklaas, tel.
03 778 37 48, e-mail eline.dekeulenaer@sint-niklaas.be
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 258.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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