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Beste lezer

Het is even stil geweest rond de Gentbrugse Meersen. Maar dit wil niet zeggen
dat er niet verder gewerkt wordt aan deze mooie groenpool.
Nu het studiebureau in opdracht van de Stad Gent een plan voor de volgende
20 jaar voorbereidt, is het tijd om jullie terug te informeren.
Ondertussen blijven de Gentbrugse Meersen in beweging. Jullie kunnen al volop
genieten van ‘voor elk wat wil(d)s’. En dat deden jullie tijdens
de coronamaanden dan ook massaal.
Dit is de laatste nieuwsbrief die op papier verschijnt. Vanaf nu houden we
je op de hoogte via een digitale nieuwsbrief en de website. Schrijf je in op
de nieuwsbrief via www.stad.gent/gentbrugsemeersen.

Veel leesplezier!

Rol uit je kot
David is al 10 jaar minder mobiel door een verkeersongeluk.
Maar dat hield hem niet tegen om natuurfoto’s te blijven maken.
Hij is een grote fan van de groenpolen rond Gent.

Waar geniet jij van bij een bezoek aan

Kun jij de Gentbrugse Meersen goed

de Gentbrugse Meersen?

bereiken?

Ik geniet van de vrijheid en de rust,

Dat valt goed mee. Ik ben er onlangs

maar ook van de schoonheid hier.

geweest per auto-transfer en je hebt

Mijn favoriete plek is het

er voldoende parkeergelegenheid.

Vredesmonument. Al is dat spijtig

Per scootmobiel ben ik ook al een

genoeg niet zo toegankelijk voor

paar keer gegaan via het jaagpad

minder mobiele mensen. Maar je hoeft

langs de Schelde.

het niet te beklimmen, er onderdoor
rijden is even fijn.

Wat kan de Stad nog doen in haar
groenzones?

Is het voor jou makkelijk om de

De mooiste blikvangers zo veel

Gentbrugse Meersen in te trekken?

mogelijk toegankelijk maken voor

Alle gebetonneerde paden zijn perfect

rolwagens, zodat iedereen evenveel

toegankelijk voor rolwagens. Er zijn

kan genieten.

natuurlijk ook halfverharde paden,
zoals het pad door het speelbos.

Welke boodschap heb je nog voor

Die zijn moeilijker toegankelijk.

anderen?

Vlakbij is wel een aangepaste

Rol uit je kot en aarzel niet om de

picknicktafel, maar het is niet evident

Gentse groenpolen te verkennen.

om daar te geraken met een manuele

Er is best veel te zien vanuit je

rolwagen.

scootmobiel.

Er zijn gelukkig ook aangepaste
picknicktafels langs de betonpaden, die
zijn goed bereikbaar en het is fijn om er
te vertoeven.

Koeien koning!
De koeien namen voor het vierde jaar op rij hun intrek in het begrazingsblok
tussen de Koningsdonkstraat en de Schelde. Ze zijn er graag.
Als wandelaar ben jij te gast in het gebied van de grazers. Gun de dieren ruimte,
rust en privacy. Ze helpen ons bij het beheer van de Gentbrugse Meersen.
Door hun begrazing creëren ze een bijzonder patroon van open en gesloten
natuur. Zo geven ze je een extraatje op het vlak van natuurbeleving.

Sport is top
Alle sportclubs hebben ondertussen hun intrek genomen in de sportcluster
in de Boer Janssensstraat. Ook als bezoeker van de groenpool kun je er veel
doen. Kom eens langs en ontdek het plezier van bewegen op het MTB-parcours,
de Finse piste van 1,2 km, het voetbalveld voor de buurt, het kunstgras
boardingvoetbalveld (5 x 5 m), en de outdoor fitnesstoestellen.

GroeienDe groenpool
Beheerplan ‘Groenpool Gentbrugse Meersen’

Schrijf je in voor de digitale
nieuwsbrief of neem regelmatig

In opdracht van de Stad werkt een studiebureau aan een globaal beheerplan

een kijkje op de website van

om de groenpool verder vorm te geven.

de Gentbrugse Meersen:

Op dit moment onderzoeken we

Volgend jaar focussen we op de

vooral:

toekomst van het noordelijk deel,

•

alle dieren en planten

tussen de sportcluster en de Schelde.

op het terrein

Die informatie is belangrijk om het

•

hoe de gebruikers het gebied

beheerplan voor de komende 20 jaar

beleven

vorm te geven.

•

het waterpeil op diverse plekken

De Stad doet dit niet alleen.

•

de waarde van de bestaande

Een beheercommissie begeleidt het

bossen en weilanden

project. Daarin zitten:
•

de Stad Gent

•

Natuurpunt als mede-eigenaar

www.stad.gent/gentbrugsemeersen

en beheerder
•

experten van het Vlaams Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek
en de Universiteit Gent

WIL JE MEE VORM GEVEN
AAN DE GENTBRUGSE
MEERSEN?

Vul de enquête in en geef ons je tips
en ideeën die deze groenpool nog
aangenamer kunnen maken.
Je vindt de enquête op
www.stad.gent/gentbrugsemeersen.

Nieuw jasje voor DC Gentbrugge
In het voorjaar van 2021 krijgt het voormalige dienstencentrum Gentbrugge
een grondige renovatie met uitbreiding. Het vernieuwde gebouw wordt de
nieuwe stek voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, de
lagere afdeling van Freinetschool ‘t Groen Drieske, het politiecommissariaat
Gentbrugge, de loketten van de Dienst Burgerzaken, de wijkbibliotheek
met leescafé en co-werkplekken. Een echte ontmoetingsplaats dus, want
buurtorganisaties en -bewoners kunnen de extra ruimtes gebruiken voor hun
activiteiten.
De renovatie van het dienstencentrum

Op andere momenten zal de

zal meteen ook de groenpool

speelplaats toegankelijk zijn voor

versterken:

de buurt en voor bezoekers van de

•

Gentbrugse Meersen.

Er komt een centraal infopunt
voor de bezoekers van de

Na de herfstvakantie komt er een

Gentbrugse Meersen.

buitententoonstelling rondom het

Wie het blotevoetenpad heeft

gebouw van het dienstencentrum,

bezocht, zal er de voeten kunnen

waar je alles kunt lezen over de

wassen.

renovatiewerken. Je krijgt hiervoor

•

Er komt een openbaar toilet.

nog een uitnodiging.

•

Aan de kant van de

•

Braemkasteelstraat wordt een

Wil je meer weten?

avontuurlijke speelplaats

Surf naar www.stad.gent/

aangelegd. Tijdens de schooluren

gentbrugsemeersen of bezoek

zal die gebruikt worden door

binnenkort de buitententoonstelling

schoolkinderen.

rondom het dienstencentrum.

Oud baseballveld wordt bos
Door de komst van de sportcluster
raakte het voormalige baseballveld
langs de Oude Scheldeweg in onbruik.
We ontmantelen dit veld nu stap voor
stap en maken zo plaats voor bos.
Hierbij zullen we verschillende vormen
van bosontwikkeling uittesten: spontane
verbossing, inzaaien met boomzaden en
aanplanten van bosgoed.

Trage wegen krijgen kleurrijke namen
Alle halfverharde en verharde trage
wegen doorheen de Gentbrugse
Meersen hebben kleurrijke namen
gekregen. Ze helpen je de weg te vinden
en verwijzen naar interessante dieren
en planten die voorkomen in deze
groenpool.
Wat denk je bijvoorbeeld van het
Dikkopjespad, Kaasjeskruidpad,
Fitispad, … Nieuwsgierig naar de
herkomst van deze namen? Kijk snel
op de webpagina van de Gentbrugse
Meersen.

Werken in het groen
Ook na de inrichting van een groenpool is er heel wat werk aan de winkel.

door hun afval in de voorziene

Tom, gespecialiseerd tuinier bij de Groendienst, weet dat als geen ander.

vuilnisbakken te deponeren of mee

Samen met zijn ploeg staat hij elke dag klaar om al het openbaar groen in

naar huis te nemen.

Gentbrugge te onderhouden. Dus ook in de Gentbrugse Meersen.

Soms wordt de afsluiting van het
begrazingsblok gevandaliseerd of

Hoe ziet een werkdag er voor jullie uit?

Verder houden we de zones rond

worden poortjes opengezet. Dat kan

‘s Morgens om 7.45 uur nemen we eerst

de zit- en picknickbanken vrij,

voor grote problemen zorgen.

de dagplanning door en laden we het

bestrijden we exoten (planten die niet

Maar het is fijn om te zien dat de

nodige materiaal in, om vervolgens in

thuishoren in de Meersen), houden we

meeste mensen zorg dragen voor

ploeg naar de opdracht te rijden.

de zandige speelzone vrij en vullen we

de infrastructuur. We zien dat veel

ze aan wanneer nodig.

mensen hun hond aan de lijn houden.

Wat doen jullie hier in de Gentbrugse

We onderhouden ook het

Dat is fijn. Dat hoort ook zo in de

Meersen?

blotevoetenpad. Zodat er zeker geen

groenzones van de Stad Gent en dat

In deze groenpool doen we aan

scherpe voorwerpen op de paden

maakt het ook voor ons veilig werken.

extensief beheer. Dat wil zeggen dat we

liggen en dat bijvoorbeeld bramen de

de grotere graszones maar 1 à 2 keer

paden niet overgroeien. We proberen

Waar ben je het liefst aan het werk?

per jaar maaien. Hierdoor ontstaan

ook elk jaar zelf een nieuw element

In het bosje langs het blotevoetenpad

weelderige bloemenvelden. De randen

aan het pad toe te voegen.

met de waterrijke zones. En het

van de paden voorzien we wel van een

In de winter doen we meer aan

moeras in het zuiden aan de

netheidsstrook. Die wordt meermaals

bosbeheer. Zoals het uitdunnen van

Koningsdonkstraat. Zeker als er veel

per jaar gemaaid. Zo ontstaat een

de jonge bosjes, zodat bomen genoeg

water staat, is het er prachtig.

geleidelijke overgang van kort gemaaid

plaats krijgen om te groeien.

gras over lang gras tot bosrand en bos.

Kortom fijn en afwisselend werk in

Doe je dit werk graag?

Wat een ideale leefomgeving creëert

een leuke werkomgeving.

Ja, het is fijn om elke dag in het groen

voor heel wat soorten hier.

te werken. En we maken dat iedereen

In de Meersen mag je struinen, je mag

Kunnen bezoekers iets doen om een

kan genieten van deze prachtige

overal wandelen. We zorgen ervoor dat

handje te helpen?

groene zone aan de rand van de stad.

de ‘olifantenpaadjes’ die zo ontstaan

Een van onze collega’s moet helaas

Wat is er mooier dan dat?

verder vrijgemaakt worden en dat ze

zowat voltijds bezig zijn met het

bochtig blijven. Dat is spannender voor

opruimen van zwerfvuil. De bezoekers

de bezoekers.

kunnen hier een handje toesteken

DAAr Zijn De steenMArters
Je hebt ze misschien al gezien bij jou in de straat bij valavond of ‘s nachts.
De marters voelen zich goed in de Gentbrugse Meersen en omgeving.
Ze zijn ongeveer zo groot als een kat en hebben een grote witte vlek op hun
keel en voorpoten.
Marters zijn erg schattig, maar kunnen ook schade veroorzaken. Ze hebben de
gewoonte om warme en droge plekken op te zoeken en op zachte materialen te
knagen. Zo veroorzaken ze soms schade aan geparkeerde wagens.
Marters zijn ook dol op eieren en
durven wel eens een kip te roven.
Wil je weten wat je kunt doen bij
schade? Dan kun je terecht op
de website van Natuurpunt: www.
natuurpunt.be/steenmarter.

SChrijF je in Voor De DigitAle nieuWsBrieF
Dit is de laatste nieuwsbrief over de Gentbrugse Meersen die je op papier in
de bus krijgt. Wil je verder op de hoogte blijven? Alle actuele informatie vind
je vanaf nu op de website www.stad.gent/gentbrugsemeersen. Of je kunt de
volgende nieuwsbrieven digitaal ontvangen. Schrijf je hiervoor in via de
website.

KoM eens Mee op MAAnDWAnDeling
Vragen?
De werkgroep Gentbrugse Meersen van Natuurpunt
organiseert 1 keer per maand een begeleide wandeling.
Geïnteresseerd? Alle informatie lees je op www.wgbm.be.

09 323 66 00
Groendienst@stad.gent
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