
De boomgaard  
 
In 2011 werd een nieuwe verkaveling gerealiseerd, maar aan de achterkant van de woningen schoot 
een driehoekig stuk (890 m²) over dat geen bouwgrond kon worden. 
Het groeide snel uit tot een stortplaats voor puin en groenafval. 
Na klachten namen we als Bewonersplatform contact op met de gemeente en er wordt beslist om 
het terrein op te ruimen en gras in te zaaien. Vanuit groene hoek kwam de vraag om het te 
beplanten. Het gemeentebestuur wil het vooral onderhoudsvriendelijk en het Bewonersplatform 
komt met het voorstel van een hoogstamboomgaard met oude fruitboomsoorten. 
Wij nemen de organisatie van de aanplant in handen. 
Op de ‘Dag van de Natuur’ in 2012 plantten de inwoners van elke straat hun boom.  
 
De boomgaard is hier in Sint-Jan ondertussen bij iedereen al goed gekend. Het principe van de 
boomgaard is een start gebleken voor een reeks andere initiatieven. De VLM plaatste een educatief 
infobord over de fruitsoorten. Omdat het openbaar domein is, mag iedereen die het wil het fruit 
oogsten. De dichtste buren hebben in het najaar voldoende appelmoes. Een van de eerste acties was 
het plaatsen van een insectenhotel door de kinderen en het oudercomité. Op paaszondag houden 
we er steeds onze paaseierenraap voor de lagereschoolkinderen. Het is eigenlijk een openbaar parkje 
dat door iedereen gebruikt wordt om een spelletje kubb te spelen of gewoon te picknicken op de 
bank. 
 
Tijdens de dorpskernvernieuwing, met aanleg van wandelpaden en groene parking door de VLM, 
nemen ze de boomgaard mee in de plannen. VLM koopt de boomgaard aan de projectontwikkelaar 
en draagt de eigendom over aan de gemeente. 
Naast de boomgaard plaatst de VLM een picknickplaats in het kader van tertiaire toegangspoort tot 
het Bulskampveld. Met halfoogst vorig jaar was er tentencamping met ontbijt.  
Vorig najaar is er met de ‘Dag van de Natuur’ een plantactie geweest van 5000 biobloembollen met 
nu reeds een mooi bloeiend resultaat. 
De gemeente kocht recent de oude pastorie gelegen naast de boomgaard. Daardoor komt een stuk 
tuin vrij met grote bomen. Wij haalden een subsidie van de Koning Boudewijnstichting binnen om 
een petanqueterrein aan te leggen in dit stuk tuin. 
Vanaf 1 juli zal men petanque kunnen spelen. In het najaar gebeuren nog snoeiwerken en 
aanplantingen om het geheel opener en mooier te maken. 
Met de dorpskernhernieuwing en de nieuw aangelegde wandelpaden is de boomgaard en de 
aanpalende kinderspeeltuin echt het groene hart van de dorpskern geworden. 
We zijn best tevreden met onze boomgaard omdat het iets is waar steeds kan op voortgewerkt 
worden. 
 
 

 


