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Vier extra vredesbomen voor Gent

Eind februari zullen Gentse schoolkinderen vier nieuwe vredesbomen

aanplanten. De plantactie is het laatste wapenfeit van het themajaar ‘Gent 2014-

2018: strijd mee voor vrede’. Er worden vredesbomen geplant in Zwijnaarde,

Drongen, Meulestede en Gentbrugge. In Zwijnaarde kadert de vredesboom in een

ruimere plantactie voor de uitbreiding van het Speelbos.

Het planten van vredesbomen gaat terug op een eeuwenoude traditie om bij een belangrijke

gebeurtenis een herinneringsboom aan te planten. Wereldwijd gaven religieuze tradities en

volkscultuur een bijzondere of rituele betekenis aan bomen. Bomen symboliseren door hun

gestage groei het leven van geboorte naar dood, van aarde naar hemel. Ze dienen als symbool

om herinneringen levend te houden. De vredesbomen benadrukken het belang van vrede voor

onze samenleving. De wens voor vrede blijft ook 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog actueel.
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Op 20, 21 en 22 februari 2019 krijgt Gent er vier vredesbomen bij. De bomen worden geplant

door schoolkinderen uit de buurt. Het gaat om drie winterlindes en een wintereik in Drongen.

Het aanplanten van de vredesbomen gaat gepaard met een korte getuigenis door een vluchteling

en het voorlezen van vredesboodschappen door een of meerdere leerling(en).

Op woensdag 20 februari om 10 uur in Zwijnaarde – samen met kinderen van de Basisschool

Sint-Vincentius, Freinetschool De Boekenmolen en de basisschool van Zevergem

Op donderdag 21 februari om 10 uur in Drongen – samen met kinderen van de Basisschool

Klaverdries en Vuurtoren.

Op donderdag 21 februari om 14 uur in Meulestede – samen met kinderen van Basisschool

Victor Carpentier.

Op vrijdag 22 februari om 10 uur in Gentbrugge – samen met kinderen van Basisschool ’t

Groen Drieske.

Een vredesboom én een nieuwe naam voor het speelbos
Zwijnaarde

Het speelbos van Zwijnaarde ligt aan de rand van het Parkbos, tussen de Kelderijstraat,

Mattestede, Heerweg-Zuid en E17. De Vlaamse overheid kocht het grootste deel van de gronden

aan. De Stad Gent ontwerpt het bos en richt het in, op basis van een ontwerp dat samen met de

buurt werd uitgetekend.

Op 20 februari, de dag dat de vredesboom in Zwijnaarde wordt geplant, vindt in de voormiddag

een grote plantactie plaats. Drie buurtscholen zullen ongeveer 1.200 bomen en struiken planten

aan de rand van het bos. Het zijn soorten met een mooie bloei en/of met lekkere bessen; zoals

hazelaar, aalbes, zwarte bes, vlier, sleedoorn, wilde peer, kroosjespruim, wilde lijsterbes,

meidoorn, … Niet heel het bos wordt aangeplant, grote stukken zullen ook vanzelf groeien.

'Na acties in 2016 en 2017 wordt op 20 februari voor de derde keer geplant,
samen met schoolkinderen uit buurt. In totaal wordt het Speelbos meer dan 30
voetbalvelden groot. De verdere inrichting van het bos met speelheuvels, een
klimtoren en ontmoetingsplekken zal in 2019 en 2020 gebeuren.'
— Astrid De Bruycker , schepen van Participatie en Openbaar Groen



Het speelbos heeft nog een naam nodig. Iedereen kan mee kiezen hoe ze hun bos zullen

noemen. Wordt dat het Blauwe Vogelbos, naar het sprookje van Maurice Maeterlinck die zijn

roots heeft in Zwijnaarde? Of liever het Zwijntjesbos, Bessenbos of Kelderijbos? Stemmen kan

tot 17 maart via de stadswebsite.

Acht oudere vredesbomen

De vier vredesbomen die nu geplant worden, zijn de kleine broertjes van acht oudere

vredesbomen. Die herdenken het einde van de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. Naast deze

vredesbomen werd in 2008 ook al een eerste boom geplant van het vredesbos in de Gentbrugse

Meersen. Dat deden de ‘Mayors for peace’ van Gent, Hiroshima en Volgograd.
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Bevoegd

mailto:elke.aerts@stad.gent
https://ookmijn.stad.gent/naam-speelbos-zwijnaarde


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.
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