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Extra 

Blijft er ook altijd te veel fruit hangen aan
jouw bomen? Of ben je net op zoek naar fruit-
bomen om de vruchten van te plukken? Pluk,
een initiatief opgestart door een groep jonge
fruit-enthousiastelingen uit Gent, wil mensen
met fruitoverschotten in eigen tuin of boom-
gaard verenigen met mensen die op zoek zijn
naar bomen om fruit te plukken. 
Het Pluk-platform ontstond toen het Pluk-
team opmerkte dat er in de buurt van Gent
ieder jaar te veel vruchten aan de bomen ble-
ven hangen. Wat een zonde! Daarom vonden
ze dat het hoog tijd was om hier iets aan te
doen. Veel mensen zonder eigen tuin of fruit-
bomen zijn gegarandeerd op zoek naar dat
ongelukkige fruit, als tussendoortje, om tot
sap te persen of om te verwerken in gebak of
andere gerechten. Om de vraag en het aan-
bod van fruitoverschotten in de omgeving van
Gent samen te brengen, lanceerde Pluk deze
zomer de website www.pluk.gent.

VRAAG EN AANBOD
Het principe is simpel. Wil je graag je bomen
beschikbaar stellen voor plukgrage mensen
uit de buurt of ben je zelf op zoek naar bomen
om fruit te plukken? Op de website kun je je
registreren als plukker of boomeigenaar (of
beide) en rechtstreeks in contact komen met
elkaar. Eens geregistreerd is het als boomei-
genaar met overschotten afwachten tot een

plukker uit de buurt jou contacteert. Eens het
(over)aanbod geplukt is, kan de eigenaar aan-
vinken dat hij/zij voor dat jaar genoeg pluk-
kers gevonden heeft. 
Voedselverspilling tegengaan is slechts een
van de aspecten die Pluk met dit initiatief
graag wil aanmoedigen. Tegelijk zet Pluk het
belang van lokale fruitbomen en hun onder-
houd voor een productieve oogst en ook de
meerwaarde van sociale buurtnetwerken in
de kijker. Waarom in de supermarkt sap
kopen van appelconcentraat uit Estland, als
je het hele jaar door heerlijk sap van eigen
bodem kunt consumeren? Fruitbomen kun-
nen inderdaad kilo’s fruit leveren als ze goed
onderhouden worden, maar helaas is dat on-
derhoud vaak nogal arbeids- en kennisinten-
sief. Veel mensen kunnen dit niet meer of
hebben er de tijd niet voor. Pluk hoopt dat
zijn platform ook samenwerking op lange ter-
mijn kan creëren. Een plukker die jaarlijks
mag meegenieten van de oogst, kan zich en-
gageren voor het onderhoud van de fruitbo-
men. Via een ‘plukhandboek’ en het

organiseren van workshops wil Pluk de ken-
nis in het team delen met fruitliefhebbers die
de bomen willen leren onderhouden.
In de beginfase van de website moet nu
vooral het aanbod opgekrikt worden. Aan
plukkers geen tekort rond Gent: in twee
maanden tijd hebben zich al meer dan 200
plukkers geregistreerd. Ben jij de trotse ei-
genaar van een stevige fruitboom in Gent en
omstreken en heb je vaak een overaanbod
aan vruchten? Laat de oogst niet langer treu-
rig hangen, misschien kan hij wel het verlan-
gen van een buurtbewoner opvangen…
Registreer je nu op www.pluk.gent.
Meer info en contact: plukploeg@gmail.com.
Facebook: Pluk.gent.

Pluk – Jouw boom, onze oogst!
“Naarstige 20-er van energieke aard, op zoek naar lokale, appetijtelijke Pink Lady. 
Liefst zongerijpt uit omgeving Sint-Amandsberg.  Deze 20-er steekt graag de
handen uit de mouwen en wil duurzame pluk-relatie opbouwen.  
Ik houd van stevige textuur, fris zurig aroma en sappig vruchtvlees. 
Laat je me weten als je rijp bent voor afspraakje?”

Pluk vierde eerste oogst met groot feest!
Op 29 oktober was het feest in het Rozebroekenpark in Sint-Amandsberg. De vrijwilligers
van Pluk organiseerden er tal van activiteiten in het teken van de fruitboom en zijn oogst.
De mobiele fruitpers Zevergem verwerkte er die dag anderhalve ton appels en peren die de
voorbije maanden in en rond Gent waren geplukt. De aanwezigen konden het versgeperste
sap proeven, bijleren over fruitbomenonderhoud en de bij, hun eigen fruitboom aankopen
of genieten van een fruitsprookje en spetterend jongleerspektakel met appel, peer en meer.

Pluk wil:
• Eigenaars van 
fruitbomen in contact
brengen met mensen 
die op zoek zijn naar
plukvers fruit van 
eigen bodem

• Het lokaal verwerken van fruit bevor-
deren

• Onze waardevolle fruitbomen en
boomgaarden behouden en verster-
ken
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