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Zonder het gelijknamige aanpalende 
zwembad, speeltuin en sportterrein is het 
Rozebroekenpark 14 hectare groot. Het is 
bereikbaar via een negental toegangen. Het 
is ingericht volgens de principes van 
Harmonisch Park- en Groenbeheer door de 
landschapsarchitecten van het bureau ‘Fris 
in het landschap’ met aandacht voor 
duurzaamheid, ecologie en inspraak. Het 
park werd officieel geopend op 9 juni 2007. 
De aanblik doet dromen van ongerepte 
natuur. Glooiingen wisselen af met 
verzakkingen, volledig bedekt met een 
ongeziene verscheidenheid aan bodemplan-
ten, struiken, bloeiende jasmijn, wilde 
geranium, langgerekte ligusterhagen die 
zich verstrengeld hebben tot lovertunnels, 
oeroude knotwilgen, waterpartijen en uit de 
kluiten gewassen wilgen.

Zo’n 30 jaar geleden zag het er nochtans 
niet goed uit voor dit unieke Rozebroeken-
park. Wat nu uitgegroeid is tot een ‘prettige 
wildernis’, dreigde te verstenen zoals de 
rest van het dichtbevolkte Sint-Amandsberg. 
De buurt beschikt nu over een natuurlijke 
oase waarin gefietst, geflaneerd en 
gespeeld kan worden. Dit is zeker groten-

deels te danken aan Renaat Daem, 
geruggesteund door Marc Batsleer en 
verscheidene andere mensen van het eerste 
uur (o.a. Steven, Michel, Imelda, Anne, 
Isabel, Hubert en Wim). Renaat wil zeker de 
pluim van deze evolutie niet op zijn hoed 
steken. Ook de Actiegroep Bourgoyen- 
Ossemeersen (een van de voorlopers van 
Natuurpunt Gent) trok destijds overigens 
stevig mee aan de kar.

Hoe is dit gebied geëvolueerd naar 
het Rozebroekenpark?
Renaat Daem: Rozebroeken, een naam die 
duidt op het moerassige verleden, was 
oorspronkelijk een overstromingsgebied 
met natte en droge weiden. Het gebied ligt 
op nauwelijks 1 km van de Schelde. Het ligt 
deels op een oud moeras en deels op de 
Sint-Baafskouter. Het gebied was weinig 
interessant om op te bouwen, hoewel een 
kleine aanzet van woningbouw gebeurde in 
de jaren 1930. Het lager gelegen weidege-
bied werd gebruikt als stortplaats van 
stadsafval. Geleidelijk verrezen volkstuin-
tjes op afgedekt stort. Dat ging door tot 
1989 toen de eigenaar, de familie d’Anvers, 
het gebied wou verkopen voor residentiële 

rozebroeken 

Voor de Actiegroep Sint-Baafskouter-Rozebroeken (ASBR) dit jaar staat veel te gebeuren. ASBR 
wordt een vzw en na de eerdere erkenning door de stad als milieuvereniging staat ook een erken-
ning als sociale vereniging op stapel: resultaat van de duidelijke evolutie naar een socioculturele 
beweging. Bovendien krijgt ASBR een dak boven het hoofd. Tijdens een wandeling in het Roze-
broekenpark vertelt Renaat Daem, de enthousiaste voorzitter van het park en initiatiefnemer van de 
ASBR, over de bewogen geschiedenis van het domein. Hij laat eetbare planten proeven en geeft 
uitleg over verrassende gewassen, of een oeroude boom of vijver die soms meer dan duizend jaar 
op de teller heeft.

Deze rubriek plaatst een van de verenigingen of organisaties uit Gent en omstreken die zich inzetten voor milieu en/of natuur
in de schijnwerpers. Telkens sturen we Chris Balcaen, reporter van dienst, op stap om een interview af te nemen.

Chris Balcaen, 
lid redactieraad Snep!
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ASBR maakt erezaak van zijn ecologische en sociale functie

groene long 
van Sint-Amandsberg

Renaat Daem, voorzitter van het Rozebroeken-
park
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woningbouw. Ondanks groot protest 
moesten de volkstuinders wijken nadat 
gedreigd werd met zware boetes. Een 
laatste poging van de stad om enkele 
volkstuintjes te redden via een BPA-wijzi-
ging (BPA = Bijzonder Plan van Aanleg) liep 
op niets uit toen uit een bodemattest bleek 
dat de ondergrond zwaar vervuild was en 
zeker niet geschikt om er eetbare vruchten 
en groenten op te kweken. Die zware 
verontreiniging betekende ook dat woning-
bouw onmogelijk was. 
Vanaf 2000 tot midden 2002 zijn we toen 
van deur tot deur getrokken en hebben we 
zo’n 700 mensen gesproken en gevraagd 
hoe zij het park in spe zouden willen zien. 
Aanvankelijk hing veel negatieve spanning 
in de lucht: de oudere buren geloofden niet 
dat er nog toekomst zat in deze mooie woes-
tenij, de tuinders waren ontzet en de familie 
d’Anvers was niet blij met de stand van 
zaken. Bovendien was er een heel negatieve 
politieke druk in die periode. De eigenaars 
hadden sommige straten al ingetekend met 
het oog op de toekomstige bebouwing. Je 
vindt hier bijvoorbeeld nog de ‘Asperge-
straat’ als herinnering aan de tijd toen de 
beroemde asperges ‘Mont Saint-Amand’ 
hier geteeld werden. 
Woedend omdat haar plannen doorkruist 
waren, verhinderde de familie dat iemand 
anders iets met het terrein zou doen. En dat 
is ons geluk geweest. Lange jaren kon de 
natuur ongestoord haar gang gaan en dat 
leverde soms ongewone vegetatie op. Groot 
hoefblad bijvoorbeeld, een plant die je 
doorgaans alleen vindt aan wateroevers, 
kan hier normaal niet groeien maar door het 
een of ander mineraal in de ondergrond 
gedijt ze hier prima. (Renaat wijst op een 
grillig vertakte knotwilg.) Deze boom hier is 
wellicht ouder dan het stort. De kroon zit 
onder de grond. Wat je ziet zijn uitgegroeide 
takken. 

Welke betekenis heeft de actiegroep 
ASBR voor het park?
Renaat: In 1999 kreeg een jeugdbeweging 
uit de andere kant van de stad de toelating 
om een lokaal neer te planten in het 
broekbosje, wat fataal zou zijn voor de 
aanwezige dieren en planten. Met een team 
van vijf trekkers lieten we toen een petitie 
rondgaan in de buurt. Binnen de  
14 dagen kregen we meer dan 7000 hand- 
tekeningen. Naar aanleiding hiervan sloten 
een aantal buurtbewoners zich in 2000 
samen in de Actiegroep Sint-Baafskouter- 
Rozebroeken, of kortweg ASBR. In het Gents 
Natuurontwikkelingsplan ontdekten wij dat 
het bosje als biologisch zeer waardevol was 
ingekleurd. Bovendien wezen we de stad op 
het feit dat ze moeilijk kon toelaten dat een 
jeugdvereniging uit een andere gemeente 

hier kwam bouwen terwijl een jeugdbewe-
ging in de buurt het moest doen met een 
zeer krappe behuizing. Uiteindelijk won de 
rede het van de persoonlijke belangen en 
waren de eerste stappen naar een buurtpark 
gezet.
ASBR is nauw verweven met het Rozebroe-
kenpark. We volgen en bespreken alle 
activiteiten in en rond het park. Iedereen 
mag ideeën aanbrengen. Maar altijd is het 
onze bedoeling geweest respect voor de 
natuur aan te leren en mensen samen te 
brengen. Niet voor niets is de ASBR in 2002 
door de stad erkend als milieuvereniging. 
Dit jaar komt wellicht ook een erkenning als 
sociale organisatie, als resultaat van de 
evolutie naar een socioculturele beweging 
met nadruk op een sterke cohesie tussen 
mens en natuur. Acties met de buurtbewo-
ners zoals de Bloemenbuurt, de grote kuis, 
de vurige lichtkooi, theater of film:  iedereen 
streeft, vanuit zijn eigen kunnen, naar een 
aangenamere buurt. 
Om niet persoonlijk verantwoordelijk te 
kunnen worden gesteld voor eventuele nare 
gebeurtenissen wordt het actiecomité dit 
jaar een vzw met een meer gestructureerde 
basis. Wij krijgen een boekhouder die, 
evenals de voorzitter en de secretaris, op 
vrijwillige basis werkt. Bovendien krijgen we 
de beschikking over een oude cafetaria van 
het sportterrein om te vergaderen, dicht bij 
het rietmoeras. Vroeger gebeurde alles in de 
open lucht en dat was niet altijd even 
gezellig. Het wordt een plaats voor alle 
mensen die iets willen doen voor het park, 
maar, indachtig onze sociale functie, kan 
het lokaal ook gebruikt worden voor 
vergaderingen van de scouts of voor 
bijvoorbeeld een kaartersclub van senioren.

Welke activiteiten organiseert ASBR 
en hoe gaat dit in zijn werk?
Renaat: Bij al onze activiteiten leggen we 
een verband met de buurt. We willen geen 
overrompeling die ten koste gaat van de 
natuur. Met onze werking bereiken we  
1200 huizen. We bussen veel, verstrekken 
info via de borden in het park, op onze 
website en op Facebook. Met en voor de 
buren organiseren we allerlei activiteiten, 
zoals vroege ochtendwandelingen met 
educatieve uitleg door mijn goede vriend 
Marc Batsleer, een man met een enorme 
kennis over planten en dieren en met een 
visie die hij, als jarenlange vrijwilliger bij de 
Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen, 
overbrengt naar het park.
In samenspraak met de Vereniging voor 
Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) wijden 
we jaarlijks, onder de naam Bloemenbuurt, 
een marktje aan een verfraaiingsactie met 
gevelplanten. Daaraan is een ruilbeurs 
verbonden van zelf gekweekte planten, 
kruiden en bloemen. De ruilers betalen met 
Rozebroekjes, een door onszelf ontwikkelde 
munt. 
Verder zijn er allerlei activiteiten voor 
kinderen. Zo hebben we bijvoorbeeld met 
de kinderen nestkastjes gemaakt, evenals 
bijenhotels. Ter gelegenheid van de 
herdenking van de grote oorlog (1914-1918) 
maken we samen een vredesvogel uit vilt, 
verweven in kippengaas. Ooit hebben we 
chlorofyl uit planten geklopt en gefixeerd 
met een strijkijzer. Daarmee konden de 
kinderen een eigen T-shirt beschilderen. 
Jaarlijks hebben we een petanque-wedstrijd 
en om de twee jaar organiseren we een 
Nieuwjaarsbabbel. Daar krijgen we tot  
350 mensen bijeen. Alle twee jaar is er ook 
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een toneel- of filmvoorstelling in het park, 
georganiseerd door Ludo en zijn team. 

Wat maakt deze plek zo bijzonder?
Renaat: Rozebroeken is geen park in de 
klassieke betekenis van het woord. Het 
heeft een bijzondere geschiedenis. De 
mensen kunnen hier rondkuieren en 
interessante historische hoekjes ontdekken. 
Een deel van de weilanden behoorde tot de 
Sint-Baafsabdij. Op een schilderij uit de 16e 
eeuw ontdekten we dat hier ergens nog een 
vijver bestaan heeft. Bij de eerste boringen 
vond men de contouren terug en hij is nu 
weer volledig uitgegraven. De natuurlijke 
vorm van 1000 jaar geleden is momenteel 
weer te zien; het water is zuiver. Het is 
gissen of hier sprake is van een zogenaam-
de ‘motte’, een sacrale plaats uit het verre 
verleden, of een vooruitgeschoven uitzicht-
post voor de stad. Er zijn hier nog eeuwen-
oude potscherven gevonden, evenals wallen 
en fundamenten van een oude brug. 
Ook heel bijzonder is het broekbosje dat 
door de vegetatie (netels en bramen) en 
gevaarlijke grachtjes moeilijk toegankelijk 
is. De tussenliggende weide is meestal zo 
nat dat ook deze niet uitnodigt voor een 
wandeling. Overigens, te veel bezoek zou de 
fauna beschadigen. Daarom kiezen wij 
ervoor het bosje enkel te betreden onder 
begeleiding. Zo kan het zich geleidelijk 
verder ontwikkelen tot oerbos. Omdat het 
niet volgestort werd, ligt het iets lager dan 
de rest. Hier staan tot negen verschillende 
soorten wilgen, wat typisch is voor een natte 
ondergrond. Verder vinden we er natuurlijk 
opgeschoten eiken en allerlei grassen: meer 
dan twintig verschillende zeggen, russen en 
vossenstaarten. Het ijzerhoudende 
kwelwater uit het broekbosje voedt een 
beekje.
Omdat het gebied ongestoord is, ontstond 
hier een biotoop voor allerlei dieren die in 
een drukke stad nauwelijks te vinden zijn. 
Veel bruine kikkers, woelmuizen en allerlei 
vogels vinden hier beschutting. Er werden 
zelfs al een vos en een boommarter gespot. 
Tussen de wildernis bevindt zich nat 
grasland. Het gras wordt op de oude manier 
met een zeis gemaaid, onder deskundige 
leiding van Stefke, onze bosboer. Hier kan 
ik mij uitleven. De beweging van het maaien 
met een zeis – voor mij is dat zen, een soort 
tai-chi om compleet te ontspannen. 

Hoe gebeurde de aanleg  
van het park?
Renaat: ‘Fris in het landschap’ heeft het 
park getekend op basis van onze ideeën en 
volledig in samenspraak met het actieco-
mité. In grote lijnen werd een verdeling 
doorgevoerd in drie zones: een actieve, een 
passieve en een educatieve zone. Voor 

fietsers werd een doorgaand fietspad 
aangelegd in asfalt. Er zijn speelhoekjes 
met zandbakken voor de allerkleinsten en 
natuurlijke speeltuinen met speelheuvels 
voor grotere kinderen. Er is een grote, 
omheinde hondenloopweide en op twee 
plaatsen zijn petanquebanen aangelegd. 
Een zone met kronkelende grindpaden is 
voorzien om rustig te flaneren tussen wilde 
bloemenbermen. De educatieve zone ligt in 
het broekbos. Daar ligt de nadruk op een zo 
natuurlijk mogelijke biotoop. 
Bij de aanleg van het park probeerden de 
landschapsarchitecten zoveel mogelijk 
elementen van de vroegere volkstuintjes te 
bewaren. De spontaan opgeschoten bomen 
en struiken, en ook de haagjes rond de 
vroegere volkstuintjes, zijn zoveel mogelijk 
geïntegreerd in het geheel. Vanwege de 
bodemvervuiling moesten de aanwezige 
fruitbomen gerooid worden. Onze land-
schapsarchitect vond een oplossing voor 
een reconstructie van de kriekerij. Hij liet 
een boomgaard aanleggen met kriekenbo-
men die wel bloesems dragen in de lente 
zonder evenwel eetbare vruchten voort te 
brengen.
De resten van de historische motte werden 
onderzocht en hersteld met de stadsarcheo-
loog; de walgracht werd opnieuw uitgegra-
ven. Ten slotte zijn hier en daar zitbanken 
neergezet en op bepaalde plaatsen kwamen 
houten platforms waarop de mensen 
kunnen zitten, liggen, picknicken of zelfs 
een act kunnen opvoeren.

Wie leidt de werking in goede banen?
Renaat: We zijn met vijf tot zes mensen 
gestart. Nu zijn er tien tot twaalf vaste 
medewerkers, allemaal op vrijwillige basis. 
Alles is zeer spontaan gegroeid en we 
proberen het zoveel mogelijk zo te houden. 

De ASBR is verheugd dat er nu jonge 
mensen (zoals Lies, Karel, Philippe, 
Kathleen, Sven, Elke e.a.) klaar staan om de 
werking op hun manier voort te zetten. 
Voor het aankaarten van problemen of het 
geven van advies over de vegetatie bestaat 
een goed contact met de groendienst. Onze 
directe sympathisantenlijst bestaat uit 300 
adressen, Facebook staat nu op 292 fans. 
Aan de jaarlijkse grote kuis werkten de 
laatste keer 65 mensen mee en het was leuk 
te horen dat ook de kinderen zich hierdoor 
aangesproken voelden. Ze maakten 
opmerkingen over de vervuilers.
Met een financiële steun van 1800 euro per 
jaar van stad en provincie kun je niet veel 
verwezenlijken. Er is wel winst op de 
drankjes die we schenken tijdens het 
petanque-tornooi. De mensen van 11.11.11 
zorgen voor de verkoop en krijgen de 
opbrengst. De winst die we halen uit onze 
openluchtcinema gebruiken we voor het 
park. Alle dranken en eetwaren zijn  
100% bio. 
Ikzelf werk zeker vijftien uur per maand voor 
het park. Ik hoef er niets aan te verdienen, 
integendeel. De overweldigende schoonheid 
van de natuur in elk seizoen, de lach of het 
zien genieten van de mensen, het spelende 
kind, het verliefde koppeltje, dat geeft me 
zoveel terug, en daar haal ik mijn energie uit.

Sommige mensen noemen hem de ‘burge-
meester van de Rozebroeken’. Zelf wil hij 
liever niet als baas beschouwd worden.  
“Wij werken als team, waarvan de leden 
elkaar dragen en steunen.” 

info: www.rozebroeken.be 
e-mail: renaat@rozebroeken.be

Natuurlijk gevormde lovertunnels in het Rozebroekenpark


