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Fruit plukken in je buurt? Gent brengt
plukplekken in kaart

De Stad Gent lanceert een digitale kaart met publieke en semipublieke

plukplekken waar buurtbewoners gratis fruit mogen plukken. In Gent zijn er op

dit moment meer dan 30 plukplekken - goed voor meer dan 300 fruitbomen. Op

de meeste locaties kan je vrij plukken, op andere plekken worden plukacties

georganiseerd.

Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) bracht de Gentse stadsboomgaarden en

plukplekken in kaart waar je als buurtbewoner fruit mag plukken. De Stad Gent maakt de

plukplekken nu voor het eerst bekend via een kaart op haar digitaal platform van Gent en

Garde. Het gaat om publieke plaatsen zoals parken en semipublieke locaties zoals tuinen van

Open Huizen, woonzorgcentra of scholen. Op de kaart zie je per locatie welk fruit je er vindt.
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'Met de kaart van plukplekken hopen we lokaal fruit toegankelijker te maken
voor alle Gentenaars en te voorkomen dat er lekker fruit verloren gaat. Naast
een aangename plek om te vertoeven, zorgen fruitbomen in de stad ook voor
minder voedselkilometers, een extra bonus voor het klimaat.'
— Carina Govaert, medewerkster Eetbare Buurt bij Velt

Plukacties

Pluk organiseert in het najaar van 2019 ook verschillende plukacties in en rond Gent. Pluk

brengt mensen met fruitoverschotten in eigen tuin of boomgaard samen met mensen die op

zoek zijn naar fruit om te plukken. Tijdens de plukacties leren vrijwilligers de deelnemers hoe je

het rijpe fruit op de juiste manier plukt. Plukkers mogen een deel van de oogst meenemen naar

huis.

Op zondag 13 oktober 2019 organiseert Pluk ook een oogstfeest in de Sint-Pietersabdij.  Een

mobiele fruitpers perst het geoogste fruit én het fruit dat bezoekers meebrengen. Alle acties en

het oogstfeest worden aangekondigd via de Facebookpagina van Pluk.

'Vorig jaar kreeg de Gentse Voedselraad voor het eerst een budget van 44.000
euro van de Stad. Met dat budget ondersteunt de Voedselraad projecten die
het Gentse voedselsysteem sneller verduurzamen. Het project Buurtfruit Gent
is een van de vijf ondersteunde projecten. Het zorgt voor een meer zichtbare
korte keten en gaat voedselverspilling tegen. Het is een mooi project dat
mensen samenbrengt en zorgt dat er minder fruit verloren gaat.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Ook bewoners uit Gent en omgeving die zelf fruitoverschotten hebben, kunnen Pluk

contacteren via plukploeg@gmail.com. Vrijwilligers komen dan helpen met plukken. De

verdeling van de oogst gebeurt in onderling overleg.

Buurtfruit Gent is een project van Velt en Pluk met steun van de Stad Gent en de Gentse

Voedselraad. Met haar duurzame voedselstrategie genaamd Gent en Garde zet de Stad Gent al

meer dan 5 jaar in op korte keten en minder voedselverspilling.

Contact

Bekijk de plukplekken (vink boven de kaart het vakje 'buurtfruit' aan)

https://www.facebook.com/pluk.gent/
mailto:plukploeg@gmail.com
https://gentengarde.stad.gent/kaart


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.

Carina Govaert, Velt, medewerker Eetbare Buurt, tel. 03 287 80 67, e-mail carina@velt.nu  

Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

Valérie De Prycker, Stad Gent Dienst Milieu en Klimaat, gsm 0497 41 49 74, e-mail

valerie.deprycker@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent

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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