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Gent, een stad metGent, een stad metGent, een stad metGent, een stad met    duurzameduurzameduurzameduurzame    ambitiesambitiesambitiesambities    

 

Onder de leuze ’omdat er zoveel wordt weggegooid waar we anderen nog een plezier mee kunnen doen’ 

richtte Annemie Verhelst een weggeefwinkel op in de Gentse Rabotwijk. Onder een heel ander, maar 

even waarachtig motto ‘de wind is van iedereen’, verenigden zich al een 100-tal Gentenaars in de 

burgercoöperatie EnerGent. Een 150-koppige denktank werkte onder de noemer Transitie UGent recent 

een langtermijnvisie uit op vlak van duurzaamheid voor het onderwijs, het onderzoek en de organisatie 

van de Gentse Universiteit. De nieuwe Gentse woonwijk Tondelier heeft zichzelf de ambitieuze ambitie 

aangemeten om ‘een voorbeeldwijk te worden op vlak van duurzaamheid’. Het Sociaal innovatielab van 

de Gentse vzw iDrops brengt dan weer technologie, wetenschap en creativiteit bij elkaar om digitale 

oplossingen te zoeken voor de vele sociale uitdagingen waar we in de steden voor staan. Dit alles is 

slechts het topje van de ijsberg in de lijst van projecten die zich inzetten voor een duurzame(re) 

toekomst van de stad.  

 

Transitie naar een duurzamer stadsmodelTransitie naar een duurzamer stadsmodelTransitie naar een duurzamer stadsmodelTransitie naar een duurzamer stadsmodel    

 

De website ‘Gent in Transitie’ is een initiatief van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (UGent) en 

brengt zoveel mogelijk van deze duurzame vormen van stedelijke ontwikkeling in kaart. Het geheel telt 

al meer dan tachtig Gentse projecten die bouwen aan een rechtvaardige samenleving, die de 

ecologische voetafdruk verlagen en/of de levenskwaliteit van de stadsbewoner verhogen. De selectie 

komt voort uit een inventarisatieoefening waarbij aan de hand van 10 à 15 interviews met Gentse 

politici, ambtenaren, academici, vertegenwoordigers van NGO’s en middenveld-organisaties, … op zoek 

is gegaan naar Gentse initiatieven die bijdragen aan een sociaal en ecologisch duurzame toekomst. Bij 

het opnemen van de projecten is enerzijds gekeken naar projecten die door geïnterviewden als 

duurzaam werden aangeduid en anderzijds naar projecten die zichzelf zo omschrijven. Als er verwezen 

wordt naar bestaande duurzame stadsprojecten worden vaak dezelfde, veelal gekende fysiek-

ruimtelijke ingrepen aangehaald. Met de website is er echter getracht om een zo breed mogelijk 

register open te trekken en de bezoeker aan de hand van concrete gevallen een beeld te geven van de 

grote diversiteit aan Gentse initiatieven die onder de noemer ‘duurzaam stadsproject’ kunnen vallen. 

Niet alleen het concept ‘stadsproject’ werd daarbij breed ingevuld, ook beperkt de website zich niet tot 

projecten die enkel inzetten op ecologische duurzaamheid, maar wordt er evenzeer gefocust op sociale 

rechtvaardigheid. 



Brede waaier aan duurzame initiatievenBrede waaier aan duurzame initiatievenBrede waaier aan duurzame initiatievenBrede waaier aan duurzame initiatieven    

 

Die grote variatie aan projecten vertaalt zich dan ook op verschillende manieren. Niet in het minst in de 

uiteenlopende aspecten van de stad, zoals mobiliteit, wonen en bouwen, samenleven, landbouw en 

voeding, … waar deze projecten alternatieve praktijken voor aanreiken. Wanneer het over duurzame 

ontwikkeling gaat, zijn er heel wat invalshoeken mogelijk. De opgelijste projecten hebben alvast 

betrekking op armoedebestrijding, brownfield herontwikkeling, lokale voedselproductie, CO2 reductie, 

kindvriendelijke leefomgeving, duurzaam ondernemen,… De initiatiefnemers kunnen zowel de Stad 

Gent, bedrijven, middenveldorganisaties, verenigingen als (individuele) burgers zijn. Dit zorgt voor 

uiteenlopende projecten in velerlei maten en vormen. Sommige projecten, zoals Freecycle Gent, 

Piramuide en Carambla zijn recent opgestart en zijn nog relatief onbekend. Andere projecten zoals de 

MilieuAdviesWinkel, Volkstuinen en Cambio bestaan al een geruime tijd en behoren ondertussen tot de 

‘klassiekers’. 

 

Laat je inspireren !Laat je inspireren !Laat je inspireren !Laat je inspireren !    

 

Echte veranderingen of transities zijn meestal pas na verloop van vele jaren zichtbaar. Welke van al 

deze projecten de meeste kans maakt om (in grote mate) de stad te veranderen is vandaag dus 

moeilijk te voorzien. Toch is deze kennis over wat er zich nu allemaal afspeelt belangrijk voor de 

toekomst van morgen. Deze kennis laat immers toe om zicht te krijgen op wat de huidige wensen en 

bekommernissen zijn, zorgvuldiger te oordelen wat er nog ontbreekt in de transitie naar een 

duurzamere stad, samenwerkingsverbanden tot stand te laten komen en nieuwe toekomstbeelden 

vorm te geven. In het ultieme geval werkt het zien van al deze projecten stimulerend en zet het 

mensen aan om hiermee aan de slag te gaan. Wil je graag zelf op zoek gaan naar wat er zich allemaal 

afpeelt in jouw buurt, dan kan dat door gebruik te maken van de ‘transitiekaart’ op de website waar de 

geografische spreiding van alle projecten is weergegeven.  

 

Ken je zelf nog projecten ?Ken je zelf nog projecten ?Ken je zelf nog projecten ?Ken je zelf nog projecten ?    

 

Ook al is de totale lijst aan projecten aanzienlijk, toch is ze zeker niet sluitend. De stad is immers een 

dynamisch gegeven. Elke dag komen er projecten bij en ontstaan er kiemen voor nieuwe initiatieven. 

Omgekeerd doven er ook projecten uit, soms nog voor ze het licht zagen. Heel wat interessante 

projecten blijven wellicht onder de radar. Kent u projecten die nog niet opgenomen zijn op de website, 

maar die zeker het vermelden waard zijn, geef ze dan door via het online formulier op de contactpagina 

van de website. De website staat open voor uitbreiding tot eind augustus 2013. Je kunt de website 

raadplegen via: www.gentintransitie.comwww.gentintransitie.comwww.gentintransitie.comwww.gentintransitie.com 

 

De website ‘Gent in Transitie’ is ontwikkeld door Sophie Devolder van het Centrum voor Duurzame 

Ontwikkeling (Universiteit Gent) en is onderdeel van de onderzoekslijn ‘Steden in Transitie’ (promotor: 

prof. dr. Thomas Block) van het Vlaamse Steunpunt TRADO (Transities voor Duurzame Ontwikkeling). 

Een onderzoekspaper die meer gedetailleerd ingaat op het conceptuele kader en de methodologie is op 

eenvoudig verzoek verkrijgbaar. 


