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Beste lezer,

De dag van het park die dit jaar in de Gentbrugse Meersen plaats vond, samen met de 
opening van de nieuwe toegangszone, was een bijzonder groot succes. Aan de vele blije 
gezichten van spelende kinderen, de genietende volwassenen en de vele positieve reacties 
was te merken dat de eerste fase van de aanleg van de Gentbrugse Meersen zeer sterk 
gesmaakt en geapprecieerd wordt. De ontwerpers en alle mensen die meegewerkt hebben 
aan de aanleg hebben duidelijk mooi werk geleverd waar alle Gentenaars nu trots kunnen 
van genieten. 

Er viel op die feestelijke openingsdag ook heel wat wilds te beleven: boomklimmen of op safari 
trekken tot zelfs een uniek blotevoetenparcours. Met veel plezier kan ik zeggen dat wie de 
kans nog niet gehad heeft om dit parcours te ontdekken tijdens de dag van het park, het 
deze zomer nog kan uitproberen. Een aanrader. Meer daarover leest u in deze nieuwsbrief.
Na de toegangszone is het nu de beurt aan het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen. 
De plannen zijn klaar en in het najaar starten normaal gezien de werken. Tegen de zomer 
van 2015 zou het zuidelijk deel afgewerkt moeten zijn en hoop ik dit samen met u feestelijk 
te kunnen openen.

Tot het zover is, plannen we nog enkele activiteiten in de Gentbrugse Meersen. Zo planten 
we er net als de afgelopen 5 jaren ook dit jaar met trotse kersverse ouders opnieuw een 
geboortebos. Zet daarom als ouder of als buurtbewoner 12 oktober alvast in uw agenda.
Tot slot wens ik u een mooie, schitterende en liefdevolle zomer in de Gentbrugse Meersen.

Tom Balthazar, schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen
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Hoe beleef jij de Gentbrugse Meersen?

Thomas 

“Ik was al sinds mijn verhuis naar Gentbrugge 
geïnteresseerd in een moestuin. Na 2,5 jaar op 
de wachtlijst te staan, kreeg ik in maart 2014 
een van de 40 nieuwe moestuintjes”, vertelt 
Thomas.  

Thomas doet aan permacultuur. Dat is een 
vorm van tuinieren waarbij je de natuur na-
bootst. Zo krijg je een gezonde bodem, veel 
nuttige planten en beestjes en een vruchtbare 
tuin. Het doel van permacultuur? Met zo weinig 
mogelijk energie zo divers mogelijk oogsten. 
Kunstmest en pesticiden komen Thomas’ tuin-
tje niet in. 
En tuinafval composteert hij ter plaatse. 

Permacultuurtip van Thomas: hou je bodem goed bedekt met ‘mulch’. 
Dat zijn afgestorven planten, gras, bladeren,…  
Het is goed tegen onkruid. Het beschermt 
tegen de zon en zorgt voor gezonde en 
nuttige bodemorganismen.

Eve 

Eve woont sinds 5 jaar in Gentbrugge. Toen 
ze hier aankwam en de buurt ging verken-
nen was ze verrast door de prachtige natuur 
van de Gentbrugse Meersen! “We willen echt 
graag in de buurt van de meersen blijven 
wonen!” vertelt ze. 

van de Gentbrugse Meersen! We willen echt 
graag in de buurt van de meersen blijven 
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Een terugblik op de dag van het park
Op 18 mei 2014 openden we samen met vele sportievelingen, enthousiastelingen 
en de zon de Gentbrugse Meersen. We genieten nog steeds na met foto’s en leuke 
reacties:

Ook voor de allerkleinsten viel er heel wat te beleven.

Onder een stralende zon was de boterkoeken-
run een geweldig succes.

Du vin, du pain … en de Gentbrugse Meersen, 
meer is er niet nodig om voluit te genieten.

“Gisteren was het werkelijk een top-
dag voor Gentbrugge, wat een volk, 
wat een ambiance, het leken wel de 
Gentse Feesten.” - lid Lokale
Seniorenraad Gent Oost 

“De Gentbrugse Meersen zijn een ver-
ademing, een prachtige plek waar nog 
veel Gentenaars bijzonder veel plezier 
aan zullen beleven.” - Bram

“Ontzettend blij met deze groenpool 
vlak bij de deur, nog veel meer Gente-
naars en Vlamingen zouden zoiets op 
wandelafstand moeten hebben! gewel-
dig geslaagde opening gisteren, echt 
genieten met alle Gentenaars.” - Sara 

“Geweest en genoten van een heerlijke 
wandeling met de familie. Heel veel 
volk overal, enorm succes! Chapeau 
voor het animatieteam en de inrich-
ters. Goed gedaan.” -  Gerlinde
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Blotevoetenpad
Trek op je blote voeten de wildernis in. Langs het blotevoetenpad 
proeven ze van water, kriebelend gras en een veegje modder. Je duikt 
in een tipihippie en je drumt met potten en pannen. 
Op en top avontuur! Een kaartje vind je op www.gentbrugsemeersen.
be of op www.gent.be/gentbrugsemeersen.

“Ik wou je nog es laten weten dat we echt super genoten hebben van de dag in de 
Gentbrugse Meersen gisteren. We waren daar met vrienden, ook van buiten Gent. 
Ook die waren  allemaal erg onder de indruk. Super sfeer, strakke organisatie, 
originele activiteiten (die leuke kapsels met vogeltjes, blote voetenpad, vogels los-
sen,…super!), niets dan lof! En dat mooie weer dat jullie geregeld hebben, goed 
gedaan.”  -  Heleen  

Bij zo’n groot feest hoort muziek.

“Deze zondagvoormiddag heb ik 
mijn kinderen mee laten lopen in de 
boterkoekenrun bij de opening van de 
Gentbrugse Meersen. Wat een super 
organisatie en sfeer.” - Sabine

“Wauw, gaan daar echt wilde beesten 
rondlopen?!” - Verkoopster schoen-
winkel  

“Het was een zalige dag en dit wordt een stekje waar ze ons nog veel gaan zien.” - 
Sandra
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Achter de schermen van de Gentbrugse 
Meersen

Wie onderhoudt dat gigantische gebied?

De aannemer onderhoudt de ko-
mende 2 jaar het meeste groen. 
Daarna neemt de Groendienst 
dat van hem over. De Groen-
dienst maait nu al hier en daar 
en doet in de winter een paar 
werken in de bosjes. 

De Groendienst verzamelt elke 
week het zwerfvuil. Ivago ledigt 
elke woensdag de afvalkorven. 
Op vrijdag- en zaterdagavond 
komt de ploeg van Ivago nog een 
extra keer langs aan het dien-
stencentrum en het speelterrein. 

Zoals je wellicht al zag, werden van een aantal banken en picknicktafels latten 
gestolen. Die zullen we nu met anti-diefstalbouten beter beschermen tegen 
vandalisme.

Wie houdt toezicht?

De parkwachter en de politie 
houden een oogje in het zeil en 
patrouilleren 
regelmatig in het gebied.  Als je 
zelf iets verdachts ziet, verwittig 
dan de Groendienst of de politie.  

Hoe ver staat het 
met de aanleg van 
het zuidelijke deel?

Als je de nieuwsbrief krijgt, zal de aannemer voor het zuidelijke deel, bekend zijn. 
In het najaar starten we de werken. Tegen de zomer van 2015 zal ook dit deel af  zijn.
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Plant het Geboortebos verder aan!

Op zondag 12 oktober 2014 
planten we verder aan het 
geboortebos. Alle Gentse 
ouders die een kindje kregen 
in 2013 krijgen een persoon-
lijke uitnodiging om mee te 
doen. Hun vrolijk enthousi-
asme laat het bos nu al voor 
de zesde keer op rij verder 
groeien. 

Noordelijk deel
In de vorige nieuwsbrief kon 
je lezen dat er geen geld is 
voor het aankopen en inrichten van het noordelijke deel. Daarom zal de Stad nu 
samenwerken met Natuurpunt om de groenpool verder te realiseren. Natuurpunt 
kocht intussen al 4,7 hectare aan op het einde van Gentbruggekouter en wil nog 
meer aankopen. Momenteel werkt ze samen met landbouwers om de aange-
kochte percelen op een milieuvriendelijke manier te onderhouden. Zo krijgen de 
meersen stap voor stap meer natuurwaarde.
 

Wist je dat…
… het stuk tussen het Frans Tochpark en het Rattendalepark de 
hoofdtoegang is tot de Gentbrugse Meersen? Hier komen de bezoekers toe. 
We plaatsen hier later nog een infobord met een plan en uitleg. 

De plek moet dus opvallen als 
startpunt van de Gentbrugse 
Meersen. Daarom werd het 
witte hekwerk er geplaatst. 
Het is sterk en hoog genoeg 
om op te boksen tegen de 
viaduct en andere stedelijke 
elementen. Op het hekwerk 
komt nog in grote letters 
‘Gentbrugse Meersen’. 
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Wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Gentbrugse Meersen? 
Bezorg je naam en adres aan:
Nele Vanhooren, Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking,
Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent - tel. 09 266 82 37 – nele.vanhooren@gent.be
Surf naar www.gentbrugsemeersen.be 

Met vragen over de inhoud van de artikels kun je terecht bij Sara Verbeeren 
van de Groendienst, tel. 09 265 92 34 of via sara.verbeeren@gent.be.

Gevonden: foto’s en anekdotes van de E17
In de vorige nieuwsbrief vroegen we jullie om foto’s en verhalen over de viaduct E17. 
We hebben heel veel reactie gekregen. Een welgemeende ‘dank je wel’ daarvoor!

De bouw van de viaduct stond symbool voor de vooruitgang. Mensen gingen 
nieuwsgierig kijken en namen ook foto’s van vrouw en kinderen op de nieuwe 
autoweg. 

Tegelijk was de impact ervan enorm. Vele huizen werden gesloopt, delen van 
wijken verdwenen, parken werden gehalveerd. Een buurtbewoner sprak zelfs van 
het verliezen van vele jeugdherinneringen. Vandaag overheerst het viaduct nog 
steeds het leven in een groot deel van Gentbrugge en Ledeberg. Ook in de Gent-
brugse Meersen kan je de E17 niet negeren. 

Op de infopanelen die we in de Gentbrugse Meersen plaatsen, zullen we ook een 
stukje over de bouw van de viaduct vertellen. 

Gevonden: foto’s en anekdotes van de E17
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Gevonden: foto’s en anekdotes van de E17
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