
Bedrijfsvoering | Dienst Communicatie 
  

 

Postadres: Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 

 

Bezoekadres: Hofstraat 1 | 9000 Gent | 09 266 52 37  

persdienst@stad.gent | www.stad.gent |    | www.flickr.com/photos/stadgent 

Bereikbaar: Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/55s/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/21/24  
 

 
 

Pagina 1 van 3 

PERSBERICHT 
29/05/2015 

 

15/0365 – De Kortste Nacht … in de Gentbrugse Meersen 

 

Van zaterdag 20 juni tot zondag 21 juni 2015 kunnen de Gentenaars hun tent opslaan in de 

Gentbrugse Meersen. ‘De Kortste Nacht’ van het jaar gaat er niet onopgemerkt voorbij. Voor 

het slapengaan kan je de Gentbrugse Meersen beleven zoals nooit tevoren. 

 

Sla je tent op en prepareer je nestje voor de nacht – van 16 uur tot 18 uur  

Kamperen in een wilde brok natuur vlakbij de stad, het kan voor één keer! Tijdens De Kortste 

Nacht mogen 250 Gentenaars hun tent opslaan in de Gentbrugse Meersen, een park- en 

natuurgebied van om en bij de 240 hectare en een van de vier groenpolen van Gent. 

 

Wat valt er te beleven? 

Leef je uit in de Gentbrugse Meersen – van 17 uur tot 24 uur (doorlopend) 

Ontdek de Gentbrugse Meersen door deel te nemen aan een van de talrijke wandelingen. Zo 

kunnen jong en oud kennismaken met het gebied tijdens de gezinswandeling. Natuurliefhebbers 

kunnen dan weer iets opsteken tijdens de eetbare plantenwandeling. Voor de durvers is er ook 

nog de vleermuizentocht met een bezoekje aan de vleermuiskelder, niet te missen tijdens ‘het 

Jaar van de Vleermuis’. Die wandelingen worden allemaal begeleid door ervaren gidsen. Wie 

liever zelf op ontdekking gaat, kan kiezen voor een tochtje langs het blotevoetenpad en op blote 

voeten de wildernis instappen.  

Daarnaast staan er ook nog een heleboel leuke activiteiten op het programma. Ga op zoek naar 

nachtvlinders met Natuurpunt Gent, hemelkijken met de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien 

of wees getuige van de vrijlating van genezen wilde vogels door het Vogelopvangcentrum 

Merelbeke. Wie nog geen twaalf jaar is, wordt door Goodplanet uitgedaagd met de Checklist ‘De 

Boom In’: een heleboel bos-aardige activiteiten die je voor je twaalfde gedaan moet hebben. Er is 

met andere woorden voor elk wat wilds. 

http://www.stad.gent/
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Spits je oren – van 17 uur tot 22 uur 

In de bibliotheektent verrassen we je met warme, waaiende, wilde, zoete en zachte verhalen voor 

jong en oud. Tine Vandenbussche en Tom Vout vertellen op het uur; tussendoor verwent de 

Gentse bibliotheek je met de mooiste verhalen in de Vertelstoel.  

Je kan er ook zelf voorlezen aan je kinderen in de mooie Vertelstoel. Tot slot kan je ook nog kiezen 

voor een spannend vleermuizenverhaal in openlucht door Maarten Trybou. 

 

Geniet van muziek, een hapje en een drankje – van 16 uur tot 22 uur 

Voor een hapje en een drankje kan je terecht bij de Batbar van Natuurpunt of een van de andere 

eetstandjes. Zij bieden allerlei lekkers aan tegen matige prijzen. Jouw eigen picknick meebrengen 

kan uiteraard ook.  

Tussen 20 uur en 22 uur zorgen de ‘Ledebirds on a string’ voor de muzikale omlijsting. Vanaf  

22 uur zorgen Vleermuizen voor achtergrondmuziek. 

 

Strek je benen – van 7 uur tot 11.30 uur  

Op zondagochtend staat er voor de vroege vogels een dauwtrip op het programma. Hiervoor moet 

je ook inschrijven op zaterdag. Nadien biedt Natuurpunt voor een prikje een lekkere ontbijtpicknick 

aan en nemen we een sportieve en gezonde start van de dag tijdens een sessie ochtendgymnastiek. 

 

Praktisch 

Alle activiteiten (wandelingen, verhalen, …) zijn gratis. Wie graag deelneemt, kan zich op de dag 

zelf inschrijven aan de infostand van de Stad Gent.  

 

Wie graag blijft kamperen, ontbijten of allebei, kan zich vanaf maandag 1 juni inschrijven via 

Gentinfo, tel. 09 210 10 10, of online via http://go.gent.be/dekortstenacht. Snel zijn is de 

boodschap want de plaatsen zijn beperkt.  

 

Alles speelt zich af achter de sporthal van Gentbrugge en dieper de natuur in. Het kampeerterrein 

bereik je het best via de hoofdtoegang van de Gentbrugse Meersen (Braemkasteelstraat 29,  

9050 Gent-Gentbrugge).  

http://www.stad.gent/
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Met de fiets kan je tot in de kampeerzone rijden en je materiaal deponeren. Nadien parkeer je je 

fiets in de fietsenstalling aan het dienstenscentrum. Je auto parkeer je op de P&R. Tussen 16 en 

18 uur op zaterdag en tussen 10 en 12 uur op zondag kan je ook gebruikmaken van de 

bakfietsdienst om je materiaal tot aan je plekje op de camping te brengen en terug. 

 

De opbrengst van de Batbar en het ontbijt, aangeboden door Natuurpunt, gaat naar de aankoop 

van gronden voor de Gentbrugse Meersen. 

 

De Kortste Nacht is een initiatief van de Stad Gent in samenwerking met Natuurpunt Gent.  

 

Gentbrugse Meersen: voor elk wat wil(d)s 

De Gentbrugse Meersen is een park- en natuurgebied van ongeveer 240 hectare groot en is een 

van de vier groenpolen in Gent. De hoofdingang ligt te midden van woonwijken met een focus op 

recreatie. Dieper in het gebied ligt de klemtoon op natuur en bos waar open water, graslanden en 

bos elkaar afwisselen. De Gentbrugse Meersen strekt zich uit tot aan de Schelde en is een wilde 

brok natuur dichtbij de stad. 

 

Informatie 

Gentinfo, tel. 09 210 10 10 (enkel inschrijven voor kamperen en/of ontbijten) van maandag tot en 

met zaterdag van 8 tot 19 uur, fax 09 210 10 20, e-mail gentinfo@stad.gent  

Websites http://go.gent.be/dekortstenacht en www.gent.be/gentbrugsemeersen 

 

Bevoegd 

- De heer Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, stadhuis, 

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, fax 09 266 50 49, e-mail schepen.balthazar@stad.gent 

- Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis,  

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail schepen.heyse@stad.gent 

- Mevrouw Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis, 

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail schepen.storms@stad.gent 
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