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Gent wint met fruitplukproject vijfde Food Waste
Award in vier jaar tijd

Het Gentse project Buurtfruit heeft een Food Waste Award gewonnen voor zijn

strijd tegen voedselverspilling. Daarmee is het al het vijfde Gentse initiatief dat

die prijs wint in vier jaar tijd. Via Buurtfruit werden 33 plekken in kaart gebracht

waar Gentenaars zelf fruit kunnen plukken.

Fruit plukken van de Gentse bomen

Buurtfruit is een project van Velt, Pluk en de Stad Gent en werd gefinancierd door de

voedselraad van Gent en Garde. Zij sloegen de handen in elkaar om de stadsboomgaarden en

plukplekken in Gent in kaart te brengen. Zo kunnen burgers zelf fruit plukken of deelnemen

aan plukacties op maar liefst 33 verschillende plukplekken in Gent. Dat betekent dat het vele

fruit dat in Gent groeit niet verloren gaat. De plukplekken kun je ontdekken op deze kaart.

⏲

https://gentengarde.stad.gent/kaart


Gentse initiatieven in de prijzen

De Food Waste Awards, een initiatief van FoodWIN, zetten jaarlijks enkele organisaties in de

kijker die zich inzetten tegen voedselverspilling. Eerder wonnen de Gentse initiatieven

Restorestje, Foodsavers Gent, Wonky en Too Good To Go ook al een Food Waste Award.

Buurtfruit wint deze editie in de categorie Food Waste Changemakers. Dat zijn projecten

waarbij vermindering van voedselverspilling de centrale missie is. Een jury selecteerde

Buurtfruit als één van de genomineerden. Daarna beslisten publieksstemmen over de 3

winnaars. Ook Go! Atheneum De Tandem en Gastronello & Cools kregen een prijs.

'Velt (en de vrijwilligers van Pluk) zijn apetrots op deze Food Waste Award.
Buurtfruit Gent is het resultaat van gedreven teamwerk tussen onze hele ploeg
en de stadsdiensten. Met het project redden we niet alleen tonnen Gents fruit,
maar wijzen we ook elke Gentenaar de weg naar openbaar fruit in zijn buurt
dat gratis beschikbaar is voor iedereen! We hopen er veel andere steden en
gemeentes mee te inspireren.' 
— Carina Govaert van Velt

Gent en Garde voor duurzame voeding

Gent en Garde is het Gentse voedselbeleid dat strijdt voor lokale en duurzame voeding.

Hiermee wil de Stad Gent duurzame voedselinitiatieven versterken en verbreden, maar ook

nieuwe, innovatieve pilootprojecten opstarten. Voedselverspilling tegengaan, is een van de

hoofddoelen van Gent en Garde. Buurtfruit past perfect binnen dat plaatje. Het project van Velt

werd gefinancierd door de Gentse Voedselraad en kon rekenen op ondersteuning van de Stad.

'Buurtfruit is een mooi voorbeeld van hoe we samen met burgers
voedselverspilling tegengaan. Dat is goed voor het klimaat, geeft
buurtbewoners toegang tot lekker vers fruit en creëert mogelijkheden voor
ontmoeting. Zo werken we echt samen aan een duurzamer voedselsysteem.
Het is dus fantastisch dat dit project nu erkenning krijgt met een Food Waste
Award.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Kom meer te weten over de plukplekken in Gent

https://stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat/eet-klimaatgezond/buurtfruit-gent


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 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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