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Stad Gent prikt tien 'gazondolken' voor
CurieuzeNeuzen

Op tien locaties in Gentse parken, tuinen en begraafplaatsen registreren

bodemsensoren van ‘CurieuzeNeuzen in de Tuin’ de hitte en droogte. De Stad Gent

zet al langer in op ecologisch beheer van parken en gazons en zet dan ook met

enthousiasme haar schouders onder het burgeronderzoek.
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Nadat CurieuzeNeuzen, een initiatief van de Universiteit Antwerpen en De Standaard, eerder al

peilde naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen, duikt het onderzoek nu onder grond. Naast de

5.000 burgers doen ook tal van scholen, lokale besturen en ondernemers mee. De Stad Gent

heeft op tien locaties een bodemsensor geplaatst die zes maanden lang temperatuur en

bodemvocht meet.

"CurieuzeNeuzen laat duizenden burgers hun steentje bijdragen aan een groot
onderzoeksproject én aan beter beleid. Wij geloven ook in die kracht van
burgeronderzoek en samenwerking en dus doen we hier graag aan mee.
Bovendien sluit dit uniek onderzoek aan bij onze visie op ecologisch beheer."
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

‘CurieuzeNeuzen in de Tuin’ onderzoekt hoe we beter kunnen omgaan met de effecten van

steeds warmere en drogere zomers. Hoe zorgen we ervoor dat onze tuinen verkoelende plekken

blijven tijdens een hittegolf, hoe wapenen we onze tuinen, parken en natuurgebieden beter

tegen de droogte.

Laat het gras maar groeien

Het gras langer laten staan, is een van de oplossingen die de onderzoekers aanreiken. Vroeger

werd alle gras in Gent kort gehouden. Vandaag is dat anders. Nu maait de Gentse Groendienst

alleen nog ligweides, speelterreinen en graspaden kort, elders mag gras lang groeien. Het

resultaat? Parken met veel bloemen en variatie waar veel dieren een thuis vinden. Langer gras

verleent ook schaduw. Zo droogt de bodem minder snel uit en recupereert het gras sneller.

De metingen van 'CurieuzeNeuzen in de Tuin' zullen de Stad Gent bijkomend inzicht

verschaffen in hoe onze gazons reageren op hitte en droogte. De tien locaties variëren dan ook

van vrij kort gemaaid, zoals de tuin van de Sint-Pietersabdij, tot plekken met hoog gras en

bloemenweides, zoals de Zuiderbegraafplaats.
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Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Meer informatie over het beleid van de Stad Gent rond klimaat
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Bevoegd

Betrokken

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

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