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Gentenaars krijgen straattuinen in buurtbeheer

Gentenaars die dat willen, kunnen voortaan op een eenvoudige manier zorg

dragen voor het straattuintje voor hun deur. Ze kunnen het mini-tuintje zelf

beplanten en onderhouden of ervoor kiezen om het enkel te onderhouden, nadat

de Groendienst het tuintje heeft beplant. Met dit buurtbeheer zorgen de

buurtbewoners voor kleur en gezelligheid in de straat.

Buurtbewoners die dat willen, kunnen voortaan een straattuin in beheer nemen na een

eenvoudige aanvraag via de stadswebsite. De Groendienst evalueert of de straattuin geschikt is

voor buurtbeheer. Als dat zo is, plaatst de dienst een tegel bij de straattuin, waarna de

Gentenaar het tuintje kan beheren. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het buurtbeheer

niet toegestaan, bijvoorbeeld als er oude bomen staan die de straattuin al helemaal hebben

doorworteld of als er van nature bijzondere planten in groeien.

Een buurtbewoner die een straattuintje wil beheren, heeft 2 keuzes:
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https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ik-wil-mee-doen/buurtbeheer


1. De buurtbewoner kan ervoor kiezen om de straattuin te beplanten en te onderhouden. Hij

kiest, koopt en plant dan zelf de planten. Daarna onderhoudt hij het tuintje.

2. De buurtbewoner kan ervoor kiezen om de straattuin enkel te onderhouden. De Groendienst

kiest, koopt en plant dan de planten. De buurtbewoner wiedt ongewenste plantjes en zorgt

dat de beplanting verzorgd blijft.

De zogenaamde 'buurtbeheerders' verzorgen de beplanting van de straattuin. Vaste planten,

bloembollen, kruiden of siergrassen passen perfect in de straattuin. Daarin staat meestal ook

een straatboom. Het beheer van die straatboom blijft altijd in handen van de Groendienst. Aan

de gemeenteraad van 23 april wordt een nieuw reglement voor het beheer van straattuinen

voorgelegd, met ingang op 1 mei. De Stad Gent organiseert vanaf 1 mei gratis infoavonden voor

groepen van tenminste 15 buurtbewoners.

Mini-tuintjes voor Gentenaars

'De Groendienst krijgt nu al veel vragen van bewoners met groene vingers om
mee het groen in hun buurt te beheren, en zo extra kleur te geven aan hun
straat. Dat maken we nu mogelijk via een eenvoudige online aanvraag. De
bedoeling is om de Gentenaar dichter bij het groen te brengen én het
buurtgevoel te versterken.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Openbaar Groen

Rosita Vervaet en Koen De Rijck zijn al een paar jaar enthousiaste straattuinders.

'Het beheer van de tuintjes brengt mensen in de buurt samen. We houden al
eens een straattuinwandeling, we wisselen zaden uit en inspireren elkaar.
Denk hier het groen en de bloemen weg en de Wondelgemstraat zou maar
een saaie straat zijn.'
— Rosita Vervaet, bewoner van het Rabot

Koen beplantte samen met de 'Blaisante Doeners' enkele straattuinen in de Blaisantvest.

'Je passeert veel door je eigen wijk en dan is het leuk om die kleurrijke en
propere tuintjes te zien. Ik vind het ook plezant dat omwonenden ons
aanspreken als we erin bezig zijn.'
— Koen De Rijck, Blaisante Doener



Klein maar intensief qua onderhoud

De laatste jaren krijgen Gentse straatbomen grotere plantvakken. Verharde voetpaden worden

waar mogelijk uitgebroken en vervangen door een groene berm. Zo wapenen we de stad tegen

de klimaatopwarming, want groen koelt de stad af.

Straattuinen zijn plantvakken tussen voet- of fietspad, parkeerplaats en/of straat, waarin

meestal een straatboom groeit. Een straattuin is maximaal 12 m² groot. Hoewel het relatief

kleine plantvakken zijn, vragen straattuinen toch een intensief onderhoud. Doordat veel

mensen er hun fiets, wagen of vuilniszak in achterlaten, krijgt de beplanting het vaak hard te

verduren. Als de planten hier en daar afsterven en de bodem weer kaal wordt, duikt al snel

onkruid op.

Om de straattuinen de aandacht te geven die ze verdienen, startte de Groendienst in april 2018

een gespecialiseerde 'Boomspiegelploeg' op. Die ploeg onderhoudt alle straattuinen in Gent.

Wanneer een buurtbewoner dat wil, kan die vanaf nu het beheer overnemen. Stopt de

buurtbewoner zijn engagement, dan neemt de Groendienst het beheer van de straattuin

opnieuw over.

 Contact

Liesbet van Loo, Groendienst, gsm 0474 81 13 40, e-mail liesbet.vanloo@stad.gent

Laurens Teerlinck, woordvoerder schepen De Bruycker, gsm 0497 46 72 57, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Koen De Rijck, buurtbeheerder straattuintjes, gsm 0488 76 24 87

Bevoegd

Kom meer te weten over de Gentse straattuinen

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

mailto:astrid.debruycker@stad.gent
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ik-wil-mee-doen/buurtbeheer/onderhoud-een-straattuin-uw-straat
mailto:laurens.teerlinck@stad.gent
mailto:liesbet.vanloo@stad.gent


ABOUT 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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