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Stad Gent geeft oude fruitboomrassen nieuw
leven

Op de Bijlokesite en in het Ferdinand Lousbergpark groeien bijzondere appel- en

perenbomen. Na onderzoek van hun genetisch materiaal, bleken er 12 rassen

uniek te zijn voor Vlaanderen. De Stad Gent besloot om in beide parken enten te

nemen van die rassen. Die zullen in april op jonge onderstammen worden geënt.

Zo bewaart de Stad dit bijzonder cultureel erfgoed.

Enten om het erfgoed te bewaren
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Van de bijzondere fruitbomen werd begin dit jaar entmateriaal geoogst. Na een korte rust in de

koelkast, zal dat materiaal in april op jonge onderstammen worden geënt.

Voor dat kan gebeuren, zal de kruin van 19 jonge bomen in het Ferdinand Lousbergpark en van

30 bomen in de Bijloke weggesnoeid worden. Een gespecialiseerde boomkweker brengt meteen

daarna de enten van de oude variëteiten aan. De bomen zullen de komende jaren een nieuwe

kruin ontwikkelen van het unieke peren- of appelras.

Het is de bedoeling om van deze bomen later nog meer entmateriaal te kunnen oogsten en de

oude rassen zo in stand te houden.

Geschikte onderstammen in Ferdinand Lousbergpark en op
Bijlokesite

In 2011 legde de Stad Gent het Ferdinand Lousbergpark aan. Het grootste deel van het park is

nieuw, maar een kleiner deel bestaat uit een oude perenboomgaard. Die ligt binnen de galerij

van het voormalige 'Lousbergsgesticht', dat eind 19de eeuw als een bejaardentehuis voor

textielarbeiders werd opgericht. In de boomgaard staan enkel perenbomen, wat bewijst dat het

geen gewone gebruiksboomgaard was, maar een chique collectie of 'herenboomgaard'. Naast de

oude bomen plantte de Stad nieuwe perenbomen aan, die als onderstam kunnen dienen om de

oude rassen op te enten.

Ook op de Bijlokesite staan nog veel oude appel- en perenbomen. Deze fruitbomen zijn relicten

van een boomgaard die meer dan 3 eeuwen oud is. De abdij- en hospitaalsite van de Bijloke had

immers al in de vroege 18e eeuw een boomgaard. Historische bronnen geven aan dat van

daaruit enten werden verkocht en uitgevoerd naar elders in Europa. De huidige fruitbomen

vormen dus belangrijk levend erfgoed. Bij de heraanleg van de binnentuin van de Bijlokesite in

2015 werden ook daar nieuwe fruitbomen aangeplant als onderstam voor de oude rassen.

'In 2018 liet de Stad Gent 47 oude fruitbomen op de Bijloke en in het
Ferdinand Lousbergpark onderzoeken door het Instituut voor Landbouw-
,Visserij- en Voedingsonderzoek. Daaruit bleek dat in de parken 8 unieke
appelrassen en 4 unieke perenrassen te vinden zijn. Het zijn soorten uit de
16e of 17e eeuw, die vandaag uiterst zeldzaam zijn in Vlaanderen. Ze zijn dus
bijzonder waardevol en het beschermen waard.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen
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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 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.

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Astrid De Bruycker, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Liesbet van Loo, Groendienst, gsm 0474 81 13 40, e-mail liesbet.vanloo@stad.gent
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Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent
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