
Welkom	  allemaal,	  welkom	  ook	  schepen	  Tom	  Balthazar	  en	  burgemeester	  Daniël	  Termont	  en	  allicht	  
nog	  vele	  anderen	  die	  ik	  als	  eenvoudige	  hobbytuinier	  nog	  zal	  moeten	  leren	  kennen.	  Bij	  dit	  vrolijke	  
openingsfeest	  van	  de	  Boerse	  Poort	  wil	  ik	  zowat	  iedereen	  hier	  bedanken.	  

In	  de	  eerste	  plaats	  Stad	  Gent.	  Bedankt	  voor	  het	  initiatief	  waarvan	  méér	  dan	  150	  tuiniers	  uit	  deze	  
dichtbevolkte	  buurt	  van	  kunnen	  genieten.	  Bedankt	  voor	  het	  vertrouwen	  dat	  we	  van	  jullie	  kregen.	  
We	  mochten	  zélf	  de	  plannen	  tekenen	  en	  ons	  organiseren,	  en	  jullie	  bleven	  enthousiast.	  Bedankt	  
voor	  de	  centen	  die	  de	  stad	  investeerde.	  In	  ons	  ‘kotje’,	  dat	  hier	  zo	  schoon	  in	  de	  lentezon	  staat	  te	  
blinken.	  Daarover	  straks	  meer.	  En	  natuurlijk	  ook	  bedankt	  voor	  de	  enorme	  werkkracht	  van	  de	  
Gentse	  groendienst	  die	  hier	  het	  afgelopen	  anderhalf	  jaar	  onze	  wensen	  hielp	  realiseren.	  
Afsluitingen,	  grondverzet,	  aanplantingen,	  ...:	  een	  dikke	  merci.	  

We	  bedanken	  Natuurpunt	  voor	  de	  elektriciteit	  die	  we	  tijdens	  de	  werken	  aan	  het	  kotje	  konden	  
gebruiken,	  we	  bedanken	  Trafiek,	  onze	  “partners	  in	  crime”,	  onze	  maatschappelijke	  zetel	  ook.	  

Laat	  ons	  de	  Vlaamse	  Landmaatschappij	  niet	  vergeten.	  Zij	  hebben	  de	  wildernis	  die	  de	  Boerse	  Poort	  
nog	  geen	  twee	  jaar	  geleden	  was	  	  aangelegd	  tot	  een	  verrassend	  stukje	  natuur	  met	  een	  Leiefietspad,	  
wandelpaden	  en	  brugjes	  langs	  de	  tuinkamers.	  Waar	  het	  plezant	  spelen	  is	  voor	  kinderen,	  waar	  je	  in	  
de	  stad	  kan	  ontspannen.	  

Niet	  in	  het	  minst	  verdienen	  we	  een	  applaus	  voor	  onszelf.	  De	  beheergroep:	  het	  vele	  denk-‐	  en	  
doewerk	  dat	  de	  Boerse	  Poort	  heeft	  mogelijk	  gemaakt.	  Kijk	  nóg	  eens	  naar	  ons	  kotje.	  Moderne,	  
passieve	  zelfbouwarchitectuur.	  Geheel	  vrijwillig	  en	  onbaatzuchtig	  getekend	  door	  Lode,	  onze	  
architect.	  De	  tientallen	  vrijwilligers	  die	  de	  afgelopen	  maanden	  onder	  deskundige	  begeleiding	  van	  
Luc	  en	  Geert	  dit	  pareltje	  hebben	  neergepoot:	  mille	  grazie.	  Zelf	  schilderde	  ik	  6	  deuren,	  voldoende	  
om	  me	  mede-‐eigenaar	  te	  voelen	  van	  onze	  ontmoetingsplaats.	  Tom	  en	  Daniël:	  ik	  denk	  dat	  de	  
centen	  van	  de	  stad	  nú	  al	  meer	  dan	  het	  dubbele	  hebben	  opgebracht	  als	  je	  de	  werkkracht	  van	  de	  
buurt	  in	  rekening	  zou	  brengen.	  Tot	  slot	  ook	  bedankt	  aan	  alle	  tuiniers	  van	  de	  Boerse	  Poort	  zelf.	  Elke	  
dag	  zorgen	  jullie	  –wij	  allemaal	  samen-‐	  ervoor	  dat	  de	  Boerse	  Poort	  een	  plaats	  is	  om	  trots	  op	  te	  zijn.	  	  

Beste	  burgemeester,	  beste	  schepen	  Gent	  is	  niet	  alleen	  de	  Boerse	  Poort.	  Wij	  zijn	  content,	  iëel	  
content.	  In	  wijken	  als	  Ledeberg,	  Gentbrugge	  en	  Wondelgem	  wordt	  met	  veel	  bewondering	  gekeken	  
naar	  wat	  de	  stad	  hier	  mogelijk	  maakt.	  Ze	  verwachten	  –	  en	  terecht	  -‐	  van	  de	  stad	  nu	  de	  volgende	  
stap.	  De	  meer	  dan	  positieve	  ervaringen	  en	  de	  vele	  blije	  gezichten	  hier,	  zullen	  helpen	  deze	  stap	  ook	  
effectief	  te	  zetten.	  	  

Om	  af	  te	  ronden:	  volkstuinieren	  is	  vooral	  een	  sociaal	  gebeuren,	  met	  een	  beetje	  voedsel	  kweken	  als	  
surplus.	  Het	  is	  geen	  “stadslandbouw”.	  Wie	  heeft	  dat	  woord	  toch	  uitgevonden?	  Maar	  als	  Gent	  dat	  
zou	  willen,	  dan	  zet	  ze	  een	  boer	  aan	  de	  slag	  die	  samen	  de	  mensen	  in	  de	  wijk	  voedsel	  produceert.	  	  
En,	  	  zo	  verzekeren	  boeren	  mij,	  dat	  hoeft	  geen	  fortuinen	  te	  kosten.	  Het	  idee,	  het	  vertrouwen	  en	  een	  
béétje	  centjes	  volstaan.	  Dat	  bewijst	  ook	  de	  Boerse	  Poort.	  Mensen	  allemaal,	  geniet	  van	  ons	  feest!	  
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