Waar komen de namen van de trage wegen in de Gentbrugse Meersen vandaan?
De grootste paden in de Gentbrugse Meersen hebben

Je komt een aantal van deze paden tegen op

een naam gekregen. Ze zijn aangeduid met de cijfers 1 tot 18

de uitgestippelde wandeling. Maar ga gerust ook eens

op het plannetje. De paden zijn vernoemd naar planten en

de andere paden ontdekken.

dieren die in de Gentbrugse Meersen te vinden zijn.
Hieronder kun je lezen waar de namen vandaan komen.*

* Uitleg door de Stad Gent met behulp van Wikipedia voor
een aantal dier- en plantsoorten.

PAD 1 › LUZULAPAD

PAD 5 ›
LIEVEHEERSBEESTJESPAD

Luzula of veldbies is een
grasachtige die vroeg in het

Een lieveheersbeestje houdt van

voorjaar bloeit en wijst op

een gevarieerd landschap,

waardevol ‘schraal’ bloemrijk

zoals langs dit pad.

grasland. Deze plant heeft

Er zijn verschillende soorten te

een mooie bloei en is langs

vinden in de Gentbrugse Meersen.

dit pad te zien.

PAD 2 › LAATVLIEGERSPAD

PAD 6 › DWERGVLEERMUISPAD

De laatvlieger is een vleermuis die bij (late) valavond van

De dwergvleermuis is een veel voorkomende vleermuis.

de bebouwde omgeving naar de open ruimte vliegt.

Hij eet zijn buikje vol met insecten. De dwergvleermuis laat

Hij vliegt vaak in de buurt van dit pad.

zich hier vlakbij de autosnelweg niet afschrikken door lawaai
en lichthinder.

PAD 3 › DIKKOPJESPAD
Het dikkopje is een dagvlinder die op bloemrijk
grasland leeft, zoals langs
dit pad ter hoogte van het
dienstencentrum. Er bestaan

PAD 7 › DWERGKERSPAD
Dwergkers is een struik met zeer kleine vruchtjes, die
maximaal 2 meter hoog wordt. De struik, die van nature
in Midden-Europa staat en hier ‘verwilderd’ is, is uniek voor
Vlaanderen.

verschillende soorten en hun
aanwezigheid duidt op

PAD 8 › ORANGJETIPPAD

waardevolle natuur.

De oranjetip is een prachtig

PAD 4 ›
GROOTOORVLEERMUISPAD

vlindertje dat zich voedt met

De grootoorvleermuis is

vochtige graslanden, zoals hier

de nectar van de pinksterbloemen. Het leeft dus in
langs dit pad.

herkenbaar aan zijn grote oren.
Hij vindt in de bosrand langs
dit pad zijn ideale leefgebied.

PAD 9 › KOEBRAAMPAD
De koebraam is een inheemse braam die lage bosjes vormt.
De bramen zijn lekker voor vogels én voor mensen. Pluk alleen
de bramen die op minstens 1 m hoogte groeien!

PAD 10 › HDB-PAD

PAD 15 › STAARTMEESPAD

Het HDB-pad is genoemd naar Hubert De Bruyker, geboren

De staartmees is een zangvogel die zeer

in Gentbrugge en als soldaat gesneuveld. Het verwijst ook

sociaal is. Vooral buiten het broedseizoen leven deze

naar de HDB-scouts, die sinds 1919 in Gentbrugge actief is.

geliefde bolletjes-met-staart-vogels in groepen, terwijl ze
voortdurend naar elkaar

PAD 11 › BOSRIETZANGERPAD

roepen. Blijft er eentje ergens hangen, dan wacht de groep
tot de achterblijver weer aansluit.

De bosrietzanger is de beste zangvogel onder de rietvogels.
Je kunt hem hier zien én horen.
Hij houdt van de nattere vegetaties in de Gentbrugse Meersen.

PAD 12 ›
KAASJESKRUIDPAD
Kaasjeskruid is ook gekend als malve
en heeft van nature een helende
Dit kruid heeft mooie bloemen en
groeit langs dit pad.

PAD 13 › KOKMEEUWPAD

PAD 16 › HERMELIJNPAD
De hermelijn behoort tot de marterachtigen. Hij heeft een
langgerekt lichaam en een zomer- en wintervacht.
In de zomer is de vacht roodachtig bruin, in de winter is ze

De kokmeeuw maakt zijn nest in open moeras.

wit. De hermelijn leeft in dichte bosjes en open landschap,

Hier gebeurt dat op het centrale eilandje in het moeras

zoals in de Gentbrugse Meersen.

tussen de autsnelweg en de Rietgracht. Deze gracht staat in
het voorjaar onder water.

PAD 17 › BLAUWBORSTPAD
De blauwborst is een zangvogel verwant aan de nachtegaal.
Hij leeft in moerasbosjes en ruige rietvelden, zoals langs dit
pad. Hij broedt in de Gentbrugse Meersen en staat op
de Gentse lijst van prioritaire soorten, waarvoor de Stad
extra acties onderneemt.

PAD 14 › DWERGMUISPAD
Het dwergmuisje leeft in vochtige, ruige graslanden en bouwt
mooie nesten. Dit muisje was vroeger massaal te vinden, maar
is nu zeldzaam. Er leven er gelukkig nog veel in de Gentbrugse
Meersen, waardoor deze locatie belangrijk is voor deze soort.

PAD 18 › FITISPAD
De fitis is een zangvogel die in de Gentbrugse Meersen
broedt en er vaak te horen is. Hij staat op de Gentse
lijst van prioritaire soorten, waarvoor de Stad extra acties
onderneemt.
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werking voor maag en luchtwegen.

