
Adopteer een boomspiegel – requiem voor een beuk

De Groendienst van de stad Gent doet schitterend werk en heeft hier ook al prijzen voor gekregen. 
Maar ze kan niet alle straten van Gent vergroenen. 
Recent werd toegestaan om geveltuinen aan te leggen zonder dat hier nog een vergunning voor 
vereist is. 
In de Tuinwijklaan groeien veel bomen. Rond elk van hen bevindt zich een ‘boomspiegel’. Dit is de 
onverharde grond rond de boom, die toelaat dat hij kan ademen. 

Ikzelf woon en werk in de Tuinwijklaan. Ik ben beeldend kunstenaar. U kunt op deze site werk van 
me zien http://www.bamart.be/persons/detail/nl/188
Ik heb onder meer installaties gemaakt waar natuur elementen in verwerkt zijn. Kunst leert je op 
een andere manier naar dingen te zien. Misschien moeten wij als maatschappij ook op een andere 
manier naar publieke en private ruimtes kijken? Misschien moeten we een stukje van de publieke 
ruimte terugnemen en meer verantwoordelijkheid aan de dag leggen om hiervan een mooie 
aangename sociale omgeving te maken. Initiatieven zoals de speelstraat zijn hiervan een voorbeeld. 

De dagen van de prachtige oude beuk in het voortuintje van de Tuinwijklaan nr 81 zijn geteld. 
Binnenkort eindigt hij in de open haard van de eigenaar. 
Hiertegen kunnen we helaas weinig beginnen. Wat wel kan is: de herinnering aan deze 
majesteitelijke boom levendig houden. 
Rond elke boom in onze straat ligt een braakliggend tuintje.
Wie in deze boomspiegel een plantje zaait, geeft een nieuwe kans aan de natuur om te groeien en te 
bloeien. 

Ik ben met verschillende stadsdiensten gaan spreken om mijn idee voor te leggen: laat bewoners 
van de straat een boomspiegel adopteren zodat deze onderhouden worden. Maar liever nog: een 
persoonlijke invulling krijgt. 
Ik kreeg overal zeer enthousiaste reacties gekregen. 

Dus concreet: wat is er ondertussen al gebeurd
- 28 februari: dossier ‘Adopteer een boomspiegel’voor‘Wijk aan zet’ werd ingediend
- Zondag 30 maart stel ik ‘Boomspiegels’ voor op Zoete Zondag Vormingplus, Reigerstraat 8  

Gent, van 14.00h tot 16.30h   
- 16 april: Groendienst organiseert ism Natuurpunt infoavond geveltuintjes
- VLACO sponsort compost en bladgrond, stelt infoavond met compostmeester voor
- Velt zoekt een lesgever boomspiegeltuintjes voor ons

Dit is een gemeenschapsproject. Het staat of valt met de medewerking van de hele buurt. Ik kijk uit 
naar uw reacties op de facebookpagina: ‘Boomspiegels Tuinwijklaan’. 

Dus:
Wilde u al langer tuinieren maar ontbreekt het u aan grond? 
Voelt u er iets voor om samen met de buren de bloemetjes buiten te zetten?
Adopteer dan één van de meer dan veertig braakliggende boomspiegels die onze straat rijk is. 
Samen gelegd vormen ze een heuse tuin. 
U hoeft dit niet alleen te doen: u wordt met raad bijgestaan.
De informatie vergadering ‘Geveltuintjes’ in samenwerking met de Groendienst Gent gaat door: op 
16 april om 20h in mijn atelier: Tuinwijklaan 79 9000 Gent.
Iedereen is hier hartelijk welkom.
Schrijft u zich alvast in via lievevanstappen@telenet.be

V.U. Lieve Van Stappen Tuinwijklaan 79 9000 Gent
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