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OVER DE SCHREVE 

De Gentse 
geveltuinbrigade 

 
Tekst Katty De Wilde & Bart Vanwildemeersch

Met de infosessie ‘Tuinen inzetten binnen 
groen- en klimaatactieplan, 10% kansen voor 
meer ambitie’ gaf de West-Vlaamse Milieufe-
deratie het startschot voor een programma, 
waarmee ze private tuinen in de schijnwer-
pers wil plaatsen. 

Uiteraard was het geen promo avond voor het 
betegelen van de voortuin. Het was de start 
voor een ontdekkingstocht naar de functies die 
een tuin kan vervullen in de waterhuishouding, 
natuurverbinding, koolstofopslag, sociaal genot, 
koelte in hete dagen,… Dit verhaal loopt nu 
verder op Vlaams en provinciaal niveau. In Gent 
richtte het Gents Milieufront datzelfde jaar haar 
geveltuinbrigade op. Met de bakfiets trekken de 
geveltuinbrigadiers door de stad om tegels te 
vervangen door groen. En dat prikkelt! 

Het doel van de brigadiers? In 1,5 jaar minstens 
500 extra geveltuinen in Gent. Elke Gentenaar 
kon een gratis geveltuintje aanvragen – ge-
steund door de Stad en enkele materiaalspon-
sors. De hitte-eilandgebieden kregen uiteraard 
voorrang: dichtbevolkte wijken met weinig groen 
en water kwamen dan ook eerst aan de beurt. 
Daar is het in de zomer immers 3° tot 8° C war-
mer dan in de Gentse buitenrand.

De aanleg van de geveltuintjes gebeurt onder 
leiding van freelance plantcoördinatoren en 
coördinator Liesbet Boets door vrijwilligers en 
vluchtelingen, die met een bakfiets vol compost 
en planten op weg gaan. Sommige helpen voor 
1 dag, andere voor meerdere dagen. Het werk 
is vrij eenvoudig: enkele trottoirtegels eruit, 
plantje erin en wat klimhulpen in de muren. Met 
al 750 geveltuintjes achter de kiezen en een 

wachtlijst van 1100 gevels is het doel van 500 
geveltuintjes ruimschoots behaald!

West-Vlaanderen keek al over het muurtje: in 
Kortrijk en Wevelgem zijn de Lieve Zusjes – 
Stoere Broers met bakfietstuinier Hovekes de 
Gevelgäng gestart. Met 150 aanvragen en 50 
realisaties, is ook hier succes gegarandeerd. 

Dat er potentieel zit in dit verbindend verhaal is 
duidelijk. Zeker nu ook Roeselare, Veurne, Ieper, 
Wevelgem, Harelbeke, Brugge, Izegem, Kuurne, 
… aangegeven hebben dat meer gevelgroen een 
verhaal is, waar ze mee aan willen schrijven. 

Meer info : 
www.gentsmilieufront.be/geveltuinbrigade


