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Pasgezaaid 'zoemdak' op OCMW-gebouw lokt
straks bijen en vlinders

Op het dak van het OCMW-gebouw in Nieuw Gent vind je sinds kort een 'zoemdak'

van 150 vierkante meter. Op dat zoemdak groeien straks zo'n 40 soorten planten

gekend voor het aantrekken van bijen, vlinders en andere insecten. De Stad Gent

wil op die manier de biodiversiteit in het centrum verhogen.

Boeiend experiment

De Stad Gent heeft sinds 2002 al 80.000 vierkante meter aan groendaken gesubsidieerd. Nu

komt daar ook een 'zoemdak' bij. Zoemdaken zijn nuttig om de dalende insectenpopulatie in

steden tegen te gaan. Voor het zoemdak op het OCMW-gebouw werden zo'n 40 verschillende

plantensoorten geselecteerd die bijzonder geschikt zijn voor het aantrekken van bijen, vlinders

en andere bloemzoekende insecten. Het budgetvriendelijke zoemdak werd geplaatst in

samenwerking met groendakspecialist Ibic en waterdichtingsbedrijf Soprema en kost zo'n

6.000 euro.

⏲



OVER STAD GENT

'In de stad moeten we élke vierkante meter goed benutten. Met dit zoemdak
slaan we drie vliegen in één klap: het vertraagt de waterafvoer, beschermt
tegen hitte en verbetert de biodiversiteit. Een bijzonder boeiend experiment dat
we op termijn hopen uit te breiden.'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

Testfase

Het zoemdak op het OCMW-gebouw in Nieuw Gent is een van de verschillende test-zoemdaken

die Soprema in Gent aanlegt. Hogeschool PXL, Natuurpunt en Soprema zullen het zoemdak

geregeld monitoren om te onderzoeken welke plantensoorten het best bij elkaar gedijen én de

meeste insecten aantrekken. De Stad Gent en haar partners willen zo de biodiversiteit in het

centrum verhogen.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Meer info over het zoemdak vind je hier

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@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 schepen.debruycker@stad.gent
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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