
Gent pakt uit met klimaatfestival ‘Gent aan Zee’

Op zondag 6 mei 2018 organiseert de Stad Gent het uniek evenement ‘Gent aan

Zee’: een gratis klimaatfestival in de Bijloke. Tijdens dat festival ontdekt u wat er

vandaag allemaal gebeurt om van Gent een klimaatneutrale stad te maken.

Verschillende organisaties, creatieve Gentenaars en bedrijven tonen aan dat

duurzaam leven een inspirerende uitdaging kan zijn voor iedereen. Gent zal op

die dag ook de eerste medailles uitreiken aan de vele helden die ervoor zorgen dat

Gent kans maakt om in 2020 Groene Hoofdstad van Europa te zijn.

Gent aan Zee?



Neen, zover is het niet. En als het van de Gentenaars en de Stad Gent afhangt, zal het ook niet zo

ver komen. Tijdens het klimaatfestival Gent aan Zee grasduinen bezoekers tussen het brede

aanbod van duurzame initiatieven om de huidige klimaatopwarming tegen te gaan. Hoe we dat

doen? Met mooie verhalen, inspirerende workshops en verhelderende lezingen.

'De Stad Gent heeft serieuze ambities op het vlak van klimaat. Dit festival
toont aan dat er in de stad ontzettend veel initiatieven genomen worden om
Gent Klimaatstad echt waar te maken. Heel wat inwoners, bedrijven en
organisaties voelen zich betrokken en nemen elk binnen hun domein
initiatieven die niet alleen een positieve impact hebben op de leefbaarheid in
onze stad, maar waar ze zelf ook baat bij hebben. Ik hoop dat dit
klimaatfestival alle Gentenaars kan overtuigen om samen verder werk te
maken van de realisatie van Gent Klimaatstad.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Op het programma van 'Gent aan zee'

Lezingen: van ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’ tot ‘Sitopia’

Ligt Gent écht aan zee in 2050? Er bestaan heel wat mythes over de huidige klimaatopwarming:

Pieter Boussemaere focust op de essentie. Carolyn Steel, bestsellerauteur van ‘De Hongerige

Stad’ staat stil bij onze voedselproductie, en dat die opnieuw menselijker moet en in harmonie

met de natuur (Sitopia).

Workshops: van ‘Eetbaar onkruid’ tot ‘Supergroenten'

Duurzaam leven is makkelijker én leuker dan het lijkt. Op 'Gent aan Zee' ontdekken bezoekers

eetbaar onkruid, en hoe ze er salades, gerechten en zelfs cocktails mee kunnen maken. En dat er

groenten bestaan die bijna alles overleven: barre winters, hete zomers en een hevige

stortbui.Maar 'Gent aan Zee' is en blijft natuurlijk een festival. Bezoekers proeven er van de

(h)eerlijke lokale keuken, genieten van een streepje muziek, bezoeken de gezellige info- en

boerenmarkt. Ook voor de kinderen is er een aangepast programma.

'Gent aan Zee', op zondag 6 mei 2018 van 14 tot 20 uur in de Bijloke

Start campagne European Green Capital Award

Lees hier meer over 'Gent aan Zee'

https://klimaat.stad.gent/nl/themas/gent-aan-zee


Tijdens 'Gent aan Zee' gaat ook de publiekscampagne van de European Green Capital Award

2020 van start. Gent prijkt op een shortlist van slechts drie steden, naast Lahti (Finland) en

Lissabon (Portugal). Op 21 juni 2018 maakt Europa bekend wie de felbegeerde award

binnenhaalt. Als Gent als winnaar uit de bus komt, trekt de stad in 2020 een jaar lang alle

aandacht naar zich toe als Groene Hoofdstad van Europa. Dat biedt extra kansen voor

inwoners, organisaties, bedrijven en beleidsmakers.

Gent gaat voor goud

Gent gaat voor goud bij de European Green Capital Award 2020, en dat is mee de verdienste

van heel veel Gentenaars, Gentse organisaties en bedrijven. Om die reden verdienen alle

Gentenaars goud. Tijdens 'Gent aan Zee' deelt de Stad Gent dan ook symbolisch medailles uit

aan Gentenaars, ondernemers en organisaties die er nu al mee voor zorgen dat Gent een

duurzame stad is. De medailles zijn geüpcycled, waardoor ze perfect passen in het duurzame

gedachtegoed. Je kan de medaille ook gratis online aanvragen via www.greencapital.gent en

vervolgens afhalen in de stadswinkel.

Word ambassadeur van de groene hoofdstad en maak kans op een etentje

Lever ook jij een bijdrage aan een klimaatvriendelijke stad? Vraag jouw medaille aan en deel

jouw verhaal met een foto van jezelf met de medaille via Twitter, Facebook of Instagram met

#EGCA2020. Iedere week maak je kans op een etentje in een Gents vegetarisch restaurant ter

waarde van 50 euro. Op Facebook en Instagram kan de jury enkel openbare profielen zien. Je

kan je foto ook mailen naar info@gentklimaatstad.be

Wandel de zomer in met Cera Goodwalk

Op het klimaatfestival kunnen bezoekers ook een wandelgids kopen van Cera Goodwalk. Cera

en Goodwalk organiseren namelijk hun jaarlijkse stadswandeling en zoektocht deze keer in

Gent. De route loodst wandelaars langs duurzame Gentse initiatieven, bezienswaardigheden en

gezellige parken. De wandelgidsen kunnen ook aangekocht worden in de stadswinkel.

Wordt Gent Europese Groene Hoofdstad van 2020?

Cera Goodwalk

http://www.goodplanet.be/goodwalk/nl/
https://klimaat.stad.gent/nl/wordt-gent-europese-groene-hoofdstad-van-2020
mailto:info@gentklimaatstad.be
http://www.greencapital.gent/


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 259.000 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.

Informatie

Sofie Verhoeven, Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 23 60, e-mail

sofie.verhoeven@stad.gent

Valerie De Prycker, Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 24 98, e-mail

valerie.deprycker@stad.gent

Ellen De Bock, communicatieverantwoordelijke GoodPlanet Belgium, gsm 0473 64 21 13

Bevoegd

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent
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