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Boek bundelt fiets- en wandelroutes langs
opmerkelijke Gentse bomen

In Gent staan nogal wat merkwaardige, zeldzame of monumentale bomen. Elaine

Ost verzamelde ze in een uitgave van de Stad Gent: 'Gentse bomen met een

verhaal'. Het boek bevat ook drie fietsroutes en één stadswandeling langs de

bomen.

'Gentse bomen met een verhaal' vestigt de aandacht op bomen als waardevol ecologische

erfgoed en neemt lezers mee naar verborgen, groene plekken in de stad. De bomen in het boek

spelen een rol in de volkscultuur of spreken tot de verbeelding door hun afmetingen en

schoonheid.
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Het boek bevat drie fietsroutes en één stadswandeling. De fietsroutes leiden fietsers naar de

Vinderhoutse Bossen (24 km), de Gentbrugse Meersen (12 km) of het Parkbos (26,3 km). De

stadswandeling (3,7 km) brengt wandelaars langs bekende en minder bekende groene plekken

in de binnenstad. Alle routes vertrekken vanuit De wereld van Kina: de Tuin (Berouw 55).

'Gentse bomen met een verhaal' is te koop in de webshop van uitgeverij Skribis, de Stadswinkel,

De wereld van Kina: de Tuin, De wereld van Kina: het Huis en de Sint-Pietersabdij. Het boek

kost 20 euro.

'De Stad daagt met dit project Gentenaars uit om te voet of met de fiets
enkele verborgen plekken in Gent te bezoeken. Zeker in deze tijden is het
belangrijk dat we Gentenaars laten kennismaken met minder voor de hand
liggende, groene plekjes.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs
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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 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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