
'Een wereld vol plastiek' in Natuur- en
Milieucentrum De Bourgoyen

Nog tot eind augustus is in het Natuur- en Milieucentrum de Bourgoyen de

tijdelijke tentoonstelling 'Een wereld vol plastiek' te zien. De tentoonstelling toont

de zeer concrete gevolgen van plastic vervuiling in Gent en de rest van de wereld.

Plastic is overal, helaas ook steeds vaker in onze natuurgebieden en zeeën. Plastic wordt echter

amper afgebroken door de natuur. De gevolgen daarvan zijn te zien in de tijdelijke

tentoonstelling 'Een wereld vol plastiek'. De tentoonstelling werd samengesteld door de

medewerkers van de Educatieve Diensten Stad Gent, werkzaam in het Natuur- en

Milieucentrum De Bourgoyen. Zo is er ook aandacht voor plasticvervuiling in het Stedelijk

Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen zelf.

Bewustmaken



Bezoekers vinden tijdens de tentoonstelling meer informatie over de verschillende soorten

plastic en de afbraaktijden van afval in de natuur. Foto's tonen de gevolgen van zwerfvuil, zowel

in Gent als in de rest van de wereld.

'Boven de ingang van het Natuur- en Milieucentrum hangt een afvalslinger. De
9-jarige Samuel verzamelde een maand lang zwerfvuil in de buurt van zijn
ouderlijk huis in Brugge. Al na één maand kon Samuel deze lange afvalslinger
maken.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Er is ook aandacht voor ballonwedstrijden. Ballonnen staan in de top 3 van meest gevaarlijk

zwerfvuil voor dieren. Als alternatief kunnen bezoekers hun wens netjes achterlaten.

'Met IVAGO en de Stad Gent zetten we ons dagelijks in voor een nettere stad.
Maar een aanpak aan de bron is ook nodig. Daarom moeten we ons met ons
allen blijven inzetten om minder plasticverpakkingen en –zakjes te gebruiken,
en uiteraard om deze niet zomaar te laten rondslingeren.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

In het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen



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,

Het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen fungeert als bezoekerscentrum voor het Stedelijk

Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. Het centrum ontvangt jaarlijks meer dan 50.000

bezoekers. Naast de permanente tentoonstelling over het gebied en over passief huizen, is er

telkens een tijdelijke tentoonstelling te zien. Die tentoonstelling wordt afwisselend gerealiseerd

door Natuurpunt Gent, de Groendienst en de Educatieve Diensten van de Stad Gent.

Praktisch

Een wereld vol plastiek: van 1 juli 2018 t.e.m. 31 augustus 2018

De tentoonstelling is te zien in het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen, Driepikkelstraat

32, 9030 Gent.

Het bezoek is gratis en kan tijdens de openingsuren van het Natuur- en Milieucentrum: in juli

en augustus is dat van maandag tot en met vrijdag: van 13 tot 17 uur, zaterdag en zondag: van

14.30 tot 18.30 uur. Het bezoekerscentrum en de cafetaria zijn gesloten van 9 tot en met 29

juli 2018.

Informatie

Joke Gezels, Educatieve Diensten, gsm 0470 20 32 56, e-mail joke.gezels@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50
78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

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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solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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