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Beste lezer,

De voorbije maanden is er heel wat gebeurd in de Gentbrugse Meersen, en er staat nog veel 
meer op stapel. De boterkoekenloop en de kortste nacht waren grote successen, die op veel 
belangstelling en enthousiasme konden rekenen. De mogelijkheid om te kamperen  bleek een 
onwaarschijnlijk schot in de roos:  de 250 voorziene plaatsen waren op drie uur al allemaal 
ingenomen. Het leek wel alsof er popsterren zouden neerstrijken in de Gentbrugse Meersen.  
Het initiatief maakte in elk geval duidelijk dat veel mensen zin hebben om nog intenser van de 
Gentbrugse Meersen te genieten. We zien wel of dat dit ooit nog eens ‘s nachts kan. 

Op 29 juni startte intussen de aanleg van het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen. Tegen 
het voorjaar van 2016 komt hier een heus speelbos en veel extra natuur, waar runderen en 
paarden vrij zullen rondlopen. Het wordt met andere woorden meer dan ooit voor elk wat wilds.
Ook in het noordelijk deel van de Gentbrugse Meersen gebeurt er van alles. De familie van  
Luc De Vos riep bij zijn overlijden op om een gift te doen ten voordele van het aankoop- 
project van Natuurpunt. Dit erg mooi gebaar gaf een nieuwe impuls aan de fondsenwerving en 
Natuurpunt kon inmiddels 14,5 ha aankopen. Volgend jaar is de opening van een stille zithoek 
voor Luc voorzien.  

Ik signaleer ten slotte graag twee data om in uw agenda te zetten:  
op zondag 11 oktober voorzien we een werfwandeling op de ‘werken’ van de zuidelijke zone, 
en op zondag 18 oktober planten we al voor de zevende keer verder het geboortebos.  
Ik hoop u daar allemaal te mogen ontmoeten!

Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Een terugblik op ‘De Kortste Nacht’
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Heel wat Gentenaars, jong en oud, hebben De Kortste Nacht op  
zaterdag 20 juni 2015 op een unieke manier doorgebracht. 
Naast kamperen, viel er heel wat te beleven in de Gentbrugse Meersen.

De vrijlating van genezen 
wilde dieren door het vogel-
opvangcentrum Merelbeke 
was opnieuw een absolute 
voltreffer.
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In een mum van tijd ontstond er een kleurrijk tentendorp in het 
gebied en genoten de bezoekers van het goed gevulde programma.
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Hoe beleef jij de Gentbrugse Meersen?
Liezelotte uit Ledeberg, sportieve mama van drie en studente verpleegkunde, komt 
één keer per week joggen in de Gentbrugse Meersen. 
“Op woensdagavond hebben mijn kinderen korfbaltraining hier bij Neerlandia.  
Terwijl zij aan het korfballen zijn, gaan wij met een groepje ouders joggen in de Gent-
brugse Meersen. We hebben ondertussen al een vaste route uitgedokterd, maar die 
kunnen we naar hartenlust uitbreiden en inkorten.”

“Ik vind het fantastisch om te 
lopen in de Gentbrugse Meer-
sen. Je bent vlakbij de stad en 
toch waan je je echt in de natuur. 
Het liefst van al loop ik langs de 
Schelde. Het zicht op de skyline 
van Gent vanop de velden is echt 
mooi om te zien en vooral, het 
geeft rust. Ook in het geboorte-
bos kom ik graag. Mede door het 
feit dat er ook bomen staan van 
onze kindjes.” 

Liezelotte Bral  

Op maandag 29 juni 2015 startte de aanleg van het zuidelijk deel van de  
Gentbrugse Meersen. Het studiebureau ‘Grontmij’ en de landschapsarchitecten 
van ‘Fris in het Landschap’ zorgden voor het ontwerp.  
Zij hielden hierbij rekening met de verwachtingen van bewoners, scholieren en de 
begeleidingscommissie van de Gentbrugse Meersen.  

Met het zuidelijk deel van de Gentbrugse 
Meersen bedoelen we het gebied tus-
sen de autosnelweg E17, de Schelde 
en de wijken Houw en Ten Bosch. Hier 
zal natuurontwikkeling de boventoon 
voeren. Er komen moerassen, bloe-
menrijke graslanden en veel nieuw bos. 

Het zuidelijk deel van de Gentbrugse 
Meersen is nu vooral bekend van het 
geboortebos en het vredesmonument. 
Na de aanleg zullen de grazers en het 
speelbos nieuwe trekpleisters zijn. 

Aanleg zuidelijk deel volop bezig
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De verhalentent en de begeleide 
wandelingen werden erg gesmaakt.
Met dank aan de werkgroep Gentbrugse 
Meersen van Natuurpunt en de stadsgids.

’s Ochtends stonden de vroege vogels 
paraat voor de dauwtrip, om vervol-
gens, na een stevig ontbijt, de benen 
te strekken tijdens de ochtendgym-
nastiek. 
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Om af te sluiten, werden 
de tandenborstels  
massaal bovengehaald 
om een Gents record 
tandenpoetsen te  
vestigen. 
Plezier verzekerd!  



Momenteel zijn de grondwerken volop bezig voor de aanleg van wandel- en fiets-
paden en het creëren van meer open water. De uitgegraven grond krijgt een nieuwe  
bestemming als speelheuvels. Er komen bruggen voor voetgangers, fietsers en vee 
over de Rietgracht en smalle houten brugjes over de andere grachten. 

Verspreid over het zuidelijk gebied komen er zitbanken. In het nieuwe speelbos 
mogen kinderen ravotten en zullen spelelementen zoals wilgenhutten, boomstam-
men, enz. voor het nodige avontuur zorgen. Achter de wijk Ten Bosch komt een 
hondenlosloopweide. 

In het zuidelijk deel zullen runderen en paarden vrij 
rondlopen. Daarom zal de aannemer ook een omhei-
ning plaatsen rond de begrazingsblokken. Helemaal 
op het laatst zal de aannemer alle bomen en struiken 
planten en een aantal weilanden ploegen om spon-
tane verbossing te stimuleren.

De aanleg van dit gebied zal klaar zijn in het  
voorjaar van 2016. Wil u de werken op de voet 

volgen, neem dan af en toe een kijkje op de blog www.gentbrugsemeersen.be.

Bezoek de werf

Ben je benieuwd hoe ver de werken zijn gevorderd? Kom dan naar de werfwandeling  
op zondag 11 oktober 2015 van 10u tot 12u. Afspraak aan de werfkeet langs de 
Koningsdonkstraat tegenover huisnummer 102. Trek stevige schoenen aan!

Wegwijzers
Op het moment dat het zuidelijk deel ingericht is, worden over het hele gebied info-
borden geplaatst, ook in het noordelijk deel. Er komen hoofdbakens met een grond-
plan aan de hoofdtoegangen. Aan de kleinere toegangen geven buurtbakens aan de  
bezoeker een signaal dat ze de Gentbrugse Meersen binnengaan. Specifieke  
plekken krijgen een wegwijzer zoals de speeltuin, de hondenlosloopweide,  
het vredesmonument, het geboortebos,… En er worden 2 wandelingen bewegwij-
zerd waarvan de langste ook door het noordelijk deel zal lopen. 

Aankoop gronden in het noordelijk deel
In het voorjaar van 2014 kocht Natuurpunt zijn eerste percelen in de Gentbrugse 
Meersen. In 2015 volgden verdere aankopen. Momenteel is 14,50 hectare 
door Natuurpunt aangekocht. De fondsenwerving van Natuurpunt kreeg door 
de familie De Vos een extra duw. Zij wilden namelijk bloemen noch kransen  
ter aandenken van het overlijden van Luc De Vos, maar riepen familie, vrienden en 
fans op om een gift te doen ten voordele van het aankoopproject van Natuurpunt 
voor de Gentbrugse Meersen. 

Om de herinnering aan Luc levendig te houden, zal er een stille zithoek  
ingericht worden op één van de percelen van Natuurpunt. Het wordt een zit-
hoek met 3 banken en een bijenhotel. De banken zullen er eenvoudig en  
natuurlijk uitzien met een onopvallende vermelding ‘Stille zithoek Luc De Vos’.  
De opening hiervan is voorzien in de loop van het voorjaar van 2016.

Ook de Stad Gent kocht terreinen aan in het noordelijk deel van de Gentbrugse 
Meersen. Het gaat over gronden en een hoeve met een oppervlakte van 5,2 ha.  
Het is een aankoop waarvan al enkele jaren sprake was. De gebruikers die  
momenteel de gronden benutten, kunnen er gedurende een aantal jaar verder  
gebruik van maken zoals dit ook bij andere aankopen verloopt. 
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8Plant het geboortebos verder aan!

Op zondag 18 oktober 2015 planten we verder aan het geboorte-
bos. Alle Gentse ouders die een kindje kregen in 2014 krijgen een 
persoonlijke uitnodiging om mee te doen. Hun vrolijk enthousiasme 
laat het bos nu al voor de zevende keer op rij verder groeien. 

Wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in 
de Gentbrugse Meersen? 

Bezorg je naam en adres aan:

Nele Vanhooren, Stedelijke Vernieuwing,
Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent - tel. 09 266 82 37
nele.vanhooren@stad.gent
Surf naar www.stad.gent/gentbrugse-meersen of  
de blog www.gentbrugsemeersen.be

Vragen over de inhoud van de artikels?

Daarvoor kan je terecht bij Sara Verbeeren van de  
Groendienst, tel. 09 265 68 59 of 
via sara.verbeeren@stad.gent.


