
Geen bomen op de Gentse Korenmarkt. 

Volgens Filip Watteeuw, schepen van Openbare Werken(Groen) moeten er op de 

Gentse Korenmarkt bomen komen. "Vox populi" roept dat de Korenmarkt nu 

overkomt als een "stenen woestijn", een "kale plek"die dringend moet worden 

aangepakt met wat groen.  

Toen het masterplan van het KOBRA  

project werd opgemaakt deden 

de architecten Robbrecht / Daem /  

Van Hee grondig historisch onderzoek 

naar de opeenvolgende stedelijke  

ruimtes.  

Zij kwamen tot de vaststelling dat op  

deze plaats nooit bomen hebben  

gestaan. Bekijk even de bewaard 

gebleven postkaarten en foto's, geen 

boom te bespeuren. Enkel een kiosk  

stond er, tot vermaak van de  

Gentenaars.                      
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Het masterplan werd goedgekeurd en in fazen uitgevoerd. Rekening houdend  

met de historische context is er een opeenvolging van minerale pleinen en 

groene accenten. Het kleine gazon van het Emile Braumplein werd vervangen 

door een "green" die tweemaal maal zo groot is als de oorspronkelijke situatie. 

In de "green" werden een aantal bomen aangeplant. Het verschil in gebruik 

tussen de groenstrook die burgemeester Braun liet aanleggen en de nieuwe 

situatie toont de kracht van het ontwerp Robbrecht / Daem / Van Hee. De 

architecten zijn dus niet tegen bomen! De partij Groen moet toch even respect 

opbrengen voor het historisch karakter van Gent. Hun pleidooi om bomen te 

planten wijst er op dat men ofwel de eigen geschiedenis niet kent of dat men de 

ontwerpers wil duidelijk maken dat hun ontwerp zware gebreken vertoont.          

Men kan niets hebben tegen bomen, maar op deze plaats zijn zij niet wenselijk. 

Zich durven uitspreken tegen bomen is vandaag ongepast. Men krijgt bijna de 

stempel van een crimineel, van iemand die opkomt tegen een gezonde stedelijke 

omgeving. Vanwaar die angst voor een open stedelijke ruimte? Maken bomen 

een plein gezelliger? Het is erg populistisch om te stellen dat de afwezigheid van 

groen een "woestijn" oplevert. In zijn reactie in De Gentenaar van 14 september 

merkt Paul Robbrecht terecht op dat er op het San Marco plein in Venetië of op 

het magistrale plein in Sienna, beiden op de UNESCO lijst van het werelderfgoed, 

geen bomen staan. Zijn dit echt onmenselijke, kale stedelijke ruimtes die men bij 



hoogdringendheid moet aanpakken? Geen enkele toerist mist bomen op het San 

Marcoplein! Misschien kan men aan de nieuwe Paus Franciscus vragen dat hij ook 

bomen gaat planten op het Sint Pietersplein in Rome om de leegte wat op te 

vullen. Op de Brusselse Grote Markt staan er ook geen bomen, is dit dan een 

tweederangs site in Brussel? Vragen de toeristen naar bomen voor het stadhuis 

van Brussel?  

De oplossing anno 2013 voor de Korenmarkt met palmbomen en olijfbomen in 

bakken is werkelijk ridicuul, het zijn niet eens inheemse boomsoorten. De vraag 

is of toekomstige gebruikers van de terrassen zitten te wachten op schaduwrijke 

bomen op de Korenmarkt. In ons land wil men vooral in de zon zitten, dit is niet 

zoals in Zuid Europa waar iedereen de schaduw opzoekt. Dat er tijdens de 

zomermaanden een betere opdeling of begrenzing van de terrassen moet komen 

valt te begrijpen. Het probleem is dat Groen niet kan zeggen dat men tegen 

bomen is, anders maken zij zich tegenover toekomstige  kiezers 

ongeloofwaardig. Leg dit maar eens uit aan de bevolking!  

Dit was even moeilijk dan bij de bouw van de stadshal, de bevolking duidelijk 

maken wat het verschil is tussen een "gat in de stad", dat het resultaat is van 

twee afbraken, en een kwalitatief stedelijk plein. Een hoofdkenmerk van een 

authentieke oude Europese stad is de aanwezigheid bezit korte perspectieven en 

ook stenen pleinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nancy, Place Stanislas (foto: Marc Dubois) 



Verstandiger is om niet direct een beslissing te nemen en wat geduld uit te 

oefenen zoals de architecten vragen. Ga eens gaan kijken naar de Franse stad  

Nancy en het wereldbefaamde Place Stanislas,  een plein dat op de UNESCO lijst 

prijkt. Bij de herinrichting werd beslist om geen bomen te plaatsen, om het plein 

zijn historische dimensie met een stenen bevloering te behouden. Wel opteerde 

men om tijdens de zomermaanden groen in bakken te plaatsen in de omgeving 

van de terrassen, maar dan geen palmbomen zoals de foto's verduidelijken. 

Nancy liet dit beplanting niet over aan de café uitbaters. Waarom kan een 

dergelijke oplossing niet in Gent?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Dubois  

16 september 2013. 

 


