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Ook de komende maanden staat er heel wat te gebeuren in de Gentbrugse Meersen. 
Ik signaleer alvast drie data om in uw agenda te zett en. 

Op zondag 26 maart stellen de Stad Gent en Natuurpunt Gent samen een boek 
voor dat zowat alle mogelijke aspecten van de Gentbrugse Meersen in kaart brengt. 
Het wordt een erg mooi lees- en kijkboek dat zowel buurtbewoners en trouwe 
bezoekers zal aanspreken als alle geïnteresseerden in de mensen, geschiedenis 
en natuur van het gebied. De opbrengst van dit boek zal integraal gebruikt worden 
om nieuwe delen in het noordelijke gedeelte van de Gentbrugse Meersen 
aan te kopen. 

Een echte traditi e is intussen de Boterkoekenloop, dit jaar op zondag 7 mei. 
De Boterkoekenloop was de voorbije jaren steeds een groot succes, en krijgt dan 
ook een vierde editi e. 

Op zondag 18 juni ten slott e openen we feestelijk het volledig aangelegde zuidelijk 
deel van de Gentbrugse Meersen. Van het nieuwe speelbos tot de stukken waar 
straks grote grazers vrij zullen loslopen tussen de wandelaars: mooie paden, 
wegwijzers en infoborden zullen u de weg tonen. 

Meer informati e over deze drie evenementen volgt nog.

Ik hoop u er in elk geval allemaal te mogen ontmoeten!

Tom Balthazar, 

schepen van Stadsontwikkeling, 

Wonen en Openbaar Groen

Beste lezer,



 
 

 

“Beklim zeker eens het 
vredesmonument. 

Het uitzicht is 
de moeite waard!”

Hoe beleef jij 
de Gentbrugse Meersen?

Bernard: “Toen we hier kwamen wonen, 
ontdekten we al snel het groene gebied 
achter onze deur. We zagen 
de Gentbrugse Meersen veran deren van 
een groene woestenij naar 
een natuur- en recreati egebied waar we 
kunnen spelen en ravott en met 
onze kinderen. 
De zandberg, het speelplein, 
het blotevoetenpad en nu het nieuwe 
speelbos met zijn vele hoekjes 
en kantjes… fantasti sche plaatsen om 
drie jonge rakkers in los te laten. 
Bovendien komen we vaak vriendjes of 
bekenden uit de buurt tegen, wat nog 
eens zo leuk is. We nemen ook geregeld 
een kleine picknick mee.“

De favoriete plek van Bernard is 
het nieuwe speelbos met zijn bergen, 
wilgentunnels en avonturenparcours. 
Ook voor Robbe, Flor en Siebe belooft  het 
speelbos een topper te worden. 

Bernard Govaert en Eva Verstaete 
wonen sinds 7 jaar in Gentbrugge. 
Samen met hun drie jongens Robbe, 
Flor en Siebe maken ze de Gentbrugse 
Meersen van ti jd tot ti jd onveilig.

Bernard: “We hebben het zorgvuldig 
verkend. Alle bergen beklommen, over 
rotsen gesprongen en door tunnels 
gelopen. Het is unaniem goedgekeurd 
door onze jongens. Als papa is het 
een plezier om je kinderen zo uitgelaten 
te zien rennen, spelen en ontdekken. 
We kijken trouwens heel hard uit naar 
de komst van de dieren die in de 
meersen zullen grazen. 
Ze zullen ongetwijfeld een grote 
aantrekkingskracht hebben op onze 
jongens. Een groot dier is alti jd 
fascinerend. We hebben hen uitgelegd 
waar ze komen en Robbe dacht er al 
eentje gezien te hebben (lacht). 

Daarnaast gaan Eva en ik er soms ook 
joggen en fi etsen. Het is elke keer 
opnieuw een mooi beeld om in 
de ochtendnevel langs de oevers 
van de Schelde achter de meersen de 
drie torens van Gent te zien 
opdoemen.”



Vossen in de meersen

Op 12 juli 2016 is de zithoek ter 
nagedachtenis van Luc De Vos 
ingehuldigd in het bijzijn van zijn 
familie. De Voshoek kreeg een plek 
op de gronden van Natuurpunt 
in het noordelijke deel 
van de Gentbrugse Meersen, tussen 
het einde van de Gentbruggekouter 
en de Scheldedijk. 

Het is een rusti ge plek met enkele 
zitbanken en een bijenhotel. Tijdens de 
inhuldiging gaf Natuurpunt 
een begeleide wandeling door haar 
gebied. Daarna volgde een offi  cieel 
moment met toespraken en 
een drankje. Aansluitend liet het vogel- 
en dierenopvangcentrum VOC Merelbeke 
enkele herstelde dieren vrij in het gebied: 
een egel, enkele zangvogels en een 
jonge vos. 

De vrijlati ng van het vosje werd niet door 
iedereen op enthousiasme onthaald. 
Bewoners in de onmiddellijke omgeving 
van het natuurgebied hebben al geruime 
ti jd last van vossen die kippen en ganzen 
doden en vreesden nog meer overlast.

Daar geven we graag wat meer uitleg bij. 
Het vosje werd eerder ziek aangetroff en 
in de Gentbrugse Meersen waarna het 
opvangcentrum VOC Merelbeke het dier 
verzorgde. Het dier genas en werd terug 
vrijgelaten in hetzelfde gebied. 

Een vos is een dier dat een territorium 
inneemt. Als hij zijn gebied niet langer 

kan bewaken, nemen andere vossen snel 
zijn plaats in. Daarom is het beter om 
een vos in zijn eigen gebied oud te laten 
worden. Zo kunnen vossen uit verder 
gelegen gebieden het territorium niet 
overnemen en bijvoorbeeld ziektes zoals 
vossenlintworm meebrengen. 

De vos heeft  zich over heel Gent 
verspreid en is tot in het centrum 
aanwezig. Zoals in Brussel kan je al 
spreken van echte stadsvossen. Wie 
kippen heeft , kreeg misschien de 
vos al op bezoek. Hij lust inderdaad 
graag pluimvee. Het kippenhok goed 
beschermen is dus de boodschap. Maar 
bedenk dat de vos ook een nutti  g dier 
is. Hij is bijvoorbeeld een geduchte 
ratt enjager.

Tips om je kippenhok te beschermen vind 
je op www.natuuralsgoedebuur.be.



Voor het begrazen van het gebied zal 
de Stad een concessie afsluiten. 
Om de meest geschikte kandidaat te 
vinden is een open oproep gelanceerd. 
De voorwaarden en procedureregels zijn 
onder meer terug te vinden op 
de website van de Stad Gent: 
www.stad.gent/gentbrugsemeersen. 
De uiterste datum voor indiening 
van de kandidatuur is 24 februari 2017. 
Het is de bedoeling dat er vanaf 15 mei 
grazers rondlopen in het zuidelijke blok 
en vanaf 15 juni in het andere blok.

KIJKEN MAG, ETEN GEVEN NIET
In de Gentbrugse Meersen kun je
tussen de grazers lopen. Maar we willen 
je vragen om de dieren niet te storen. 
Het zijn harde werkers en ze doen hun 
werk graag in stilte. Ze houden zich 
bovendien aan hun strikte dieet 
van gras. Breng hen dus niet in verleiding 
met brood, suiker of groenteafval. 
Dat is niet goed voor hun gezondheid.

Er werd al veel over gesproken, 
maar nu kunnen grazers ook echt in 
het zuidelijk deel rondlopen. Dieren 
zijn beter dan de beste grasmaaiers 
want brandstof hebben ze niet nodig. 
Ze zorgen niet alleen voor een efficiënt 
beheer, maar ook voor een gevarieerd 
landschap. 

Sommige planten vinden ze immers 
lekkerder dan andere. Daar grazen 
ze het meest. Op die manier ontstaat 
een vlekkenpatroon van korte grazige 
vegetatie afgewisseld met ruigere 
stukken. Met de seizoenen en jaren zal 
dit patroon wijzigen, waardoor 
het landschap permanent in beweging 
is. De dieren zijn bovendien ook zelf 
een extra attractie voor wandelaars.

De eerste jaren zal de begrazing in twee 
blokken gebeuren: één blok  tussen 
het kasteel Coninxdonck en de Schelde 
en één blok tussen de Rietgracht en 
de autosnelweg. 

Dieren als grasmaaiers



Aanleg zuidelijk deel:  stand van zaken 

Sinds eind 2016 is de inrichti ng 
van het zuidelijk deel op enkele 
details na afgerond. Zodra de 
weersomstandigheden het toelaten 
zullen de wegwijzers en infoborden 
hun plek krijgen. 

Het zuidelijk deel is vandaag nog wat 
kaal en modderig maar dat zal binnen 
enkele maanden helemaal anders zijn. 
Planten en dieren zullen gauw genoeg 
hun weg naar het gebied vinden. En 
natuurlijk zijn ook mensen welkom. Een 
aantal paden leiden de bezoeker

naar verschillende mooie en 
interessante plekjes. Zo zal je bij 
het Vredesmonument in het Vredesbos 
kunnen wandelen en vind je in 
het Geboortebos een nieuwe 
uitkijkheuvel.  

Er komt ook een gloednieuw speelbos 
waar kinderen zich kunnen uitleven op 
heuvels en spelelementen.
Verder is er veel open ruimte waar 
vanaf dit jaar paarden en runderen 
zullen grazen. Je zal er tussen 
de dieren kunnen wandelen. 
Verschillende poortjes geven toegang 
tot de begrazingsgebieden. Alleen in 
zone tussen de autosnelweg, 
het speelbos en de Rietgracht zal dit 
niet mogelijk zijn. Daar krijgt de natuur 
volledige rust. 

Het nieuwe speelbos in het zuidelijk deel



 

 

Ben je benieuwd naar het ontstaan en 
de geschiedenis van de Gentbrugse 
Meersen? Wil je weten welke planten 
en dieren je er kan ontdekken? Of 
vraag je je af wat je er allemaal kan 
beleven?

Binnenkort kan je dit allemaal lezen 
in een boek dat de Stad Gent en 
Natuurpunt samen schreven. 
Op 26 maart 2017 stellen de Stad en 
Natuurpunt dit boek met plezier 
aan jou voor.

Je zal komende maanden ook meer 
informati e vinden op 

www.stad.gent/gentbrugse-meersen. 
We kunnen alvast een ti p van de sluier 
oplichten: bij de lancering van het boek 
kan je het gebied ook ‘live’ ontdekken 
met een aantal boeiende wandelingen. 
De inschrijvingen hiervoor starten op 2 
maart via Genti nfo. Dat kan per telefoon 
(09 210 10 10) of online via 
go.stad.gent/gentbrugsemeersen. 

Een boek over de Gentbrugse Meersen

 

 

FEEST!

Noteer alvast zondag 18 juni 2017 in je 
agenda. Dan nodigen we iedereen uit 
om samen van dit nieuwe stuk natuur 
te genieten en het zuidelijk deel offi  cieel 
te openen. Later in het voorjaar krijg 
je een uitnodiging in de bus met een 
gedetailleerd programma. 
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Boterkoekenloop 
4de editie: save the date!

Wil je graag op de hoogte blijven van 
de ontwikkelingen in de Gentbrugse Meersen? 
Bezorg je naam en adres aan: 
Sabine Craenen, Stedelijke Vernieuwing, 
Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 266 55 88 – sabine.craenen@stad.gent
of surf regelmati g naar de website 
www.stad.gent/gentbrugsemeersen of 
de blog www.gentbrugsemeersen.be

Met vragen over de inhoud van de arti kels 
kun je terecht bij:
Sara Verbeeren van de Groendienst, 
tel. 09 225 68 59 of  sara.verbeeren@stad.gent

Op zondag 7 mei 2017 kunnen klein en 
groot opnieuw de ziel uit hun lijf lopen. 
Om 11u start de 4e editi e 
van de Boterkoekenloop. Aansluitend 
kan je aanschuiven voor een picknick 
ten voordele van vzw Sportaround.
De deelname is grati s. 

Meer informati e volgt later op 
www.stad.gent/sport en via 
een fl yer in je bus. 

De Boterkoekenloop is een organisati e 
van Sportdienst Gent en vzw Sportaround.


