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Beste lezer,

De ontwikkelingen in de Gentbrugse Meersen zijn volop aan de gang. Veel mensen 
stellen zich vragen bij de vele betonpaden die momenteel aangelegd worden in de 
toegangszones.
Over die verharding is lang en goed nagedacht bij de verschillende stadsdiensten 
en binnen de begeleidingsgroep Gentbrugse Meersen.

In de gebiedsvisie voor de Gentbrugse Meersen wordt een onderscheid gemaakt 
tussen verschillende soorten paden: lokale verbindingswegen, wijkverbindingen, 
“jaarrond” wandelpaden of specifi eke kleine paden. 
Door de paden te differentiëren kan iedereen op zijn manier het gebied 
ontdekken. Uiteindelijk is er slechts één rondgaand pad dat echt volledig verhard 
is, zodat elke bezoeker in staat is om een eerste indruk van het gebied te krijgen. 
De overige paden die hierop aansluiten zijn telkens half verhard, of niet verhard.

Een volgende keer dat u opnieuw onder begeleiding het gebied kan ontdekken is 
op zondag 16 maart 2014. Meer info in deze nieuwsbrief.

We kijken ook al uit naar de feestelijke opening van het eerste deel van de 
Gentbrugse Meersen tijdens de Dag van het Park op zondag 18 mei 2014.

Ik hoop u allen daar te mogen ontmoeten!

Tom Balthazar
schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen



Hoe beleeft u uw Gentbrugse Meersen?

                                                      Doris gaat regelmatig wandelen in de Gentbrugse
                                                      Meersen met haar hond Fideel. Ze volgt de werken 
                                                      in de Gentbrugse Meersen op de voet. 

                                                      “Ik vind de hondenlosloopweide alvast een goed 
                                                      initiatief en ik ben blij om te zien dat er ook een 
                                                      zitbank komt. Zo kunnen de hondenliefhebbers ook
                                                      een praatje slaan met elkaar en elkaar beter leren 
                                                      kennen. Dat kan alleen maar een positief effect 
                                                      hebben op de buurt.

                                                      Ik ben eigenlijk vooral blij met de wandel- en 
                                                      fi etspaden. Zo kunnen mensen met een beperking 
                                                      ook genieten van deze mooie natuur. Ik hoop alleen 
                                                      dat de fi etsers niet te snel zullen rijden zodat 
                                                      wandelaars en kinderen veilig kunnen wandelen.”

Feest mee op zondag 18 mei 2014! 

Het einde van de werken in de zone tussen de Braemkasteelstraat en de 
Koningsdonkstraat is in zicht. Grote delen zijn al afgewerkt. Sommige stukken 
moeten wel nog ingezaaid worden. Dat zal gebeuren als de temperatuur begint te 
stijgen. Op enkele plaatsen werkt de aannemer nog aan enkele cruciale schakels in 
het padennetwerk. De passerelle is in opbouw en de brugjes over de rietgracht 
zullen het deel ten noorden en ten zuiden van de gracht met elkaar verbinden. 

FEESTELIJKE OPENING

Nog dit voorjaar wordt alles afgewerkt. En dan zijn we klaar voor de feestelijke 
opening van het eerste deel van de Gentbrugse Meersen. Die vindt plaats tijdens 
de Dag van het Park op zondag 18 mei 2014. 

Dubbel feest dus! 

Het programma krijgt momenteel vorm. We zullen u zeker op de hoogte houden! 
Alvast een tipje van de sluier: trek vanaf nu regelmatig uw sportschoenen aan en 
bereidt u voor op een openingsloop in de Gentbrugse Meersen.

Het einde van de werken in de zone tussen de Braemkasteelstraat en de 

zullen het deel ten noorden en ten zuiden van de gracht met elkaar verbinden. 

Nog dit voorjaar wordt alles afgewerkt. En dan zijn we klaar voor de



Werfwandeling

Uiteraard kunt u vooraf het gebied al verkennen. Wilt u dit met tekst en uitleg? 

kom dan naar de derde werfwandeling op zondag 16 maart 2014. 
Afspraak om 10 uur aan het dienstencentrum van Gentbrugge. 
Braemkasteelstraat 29-45
9050 Gentbrugge

Rond 12 uur zijn we terug. U hoeft zich niet in te schrijven. 
Trek wel stevige stapschoenen aan.



Romeinen in de meersen

Via luchtfotografi e weten we dat er archeologisch interessante overblijfselen 
zitten onder het akkerland ten noorden van de snelweg. Ook in de wijk Ten Bosch 
kunnen middeleeuwers en zelfs vroegere voorouders gewoond hebben. Bij een 
recent onderzoek werden daar enkele archeologische sporen van teruggevonden. 
Twee graven met brandresten duiden op de aanwezigheid van Gallo-Romeinen. 
Waarschijnlijk lagen hun erven in de wijk Ten Bosch. 

In het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen gebeurde ook een archeologisch 
onderzoek op de plaatsen waar natte zones komen en dus iets dieper gegraven zal 
worden. Met een graafmachine werden er proefsleuven getrokken. Hierdoor 
konden archeologen nagaan of er sporen zijn van menselijke aanwezigheid uit het 
verleden. De archeologen vonden op het einde van de Koningsdonkstraat 
verschillende paalsporen in een duidelijk patroon. Dit patroon vormt vermoedelijk 
een plattegrond van een huis uit de Romeinse tijd. In een bijhorend oud 
grachtspoor werden restanten van grijs handgevormd aardewerk teruggevonden. 

Reden genoeg dus om een groter archeologisch onderzoek te doen in de zone 
rond de archeologische sporen. Dit zal gebeuren in het voorjaar en de zomer van 
2014. We zijn alvast benieuwd naar de vondsten.

Meer info: stadsarcheologie@gent.be - 09 266 57 60

Sporen van oude grachten wijzen op een 
andere landindeling in het verleden 
(onderzoek BAAC Vlaanderen bvba)

Na verbranding van de dode op een 
brandstapel werden de resten in een kuil 
gedeponeerd. Verbrande botfragmenten 
en bijgiften zoals aardewerk geven 
relevante informatie 
(onderzoek BAAC Vlaanderen bvba)



Hoofdtoegang zoekt naam 

In de vorige nieuwsbrief en op onze blog vroegen we uw hulp om een naam te 
vinden voor de vijf hoofdtoegangen van de groenpool. We gaven een aantal 
keuzes per toegang en u mocht ook zelf voorstellen doen. In totaal ontvingen 
we 165 reacties. In de meeste gevallen koos u voor straatnamen. Omwille van de 
eenvormigheid kozen we uiteindelijk voor deze vijf namen:

1. Toegang Braemkasteel
2. Toegang Van Biesbroeck
3. Toegang Rietgracht
4. Toegang Koningsdonk
5. Toegang Weverbos

Deze benamingen zullen gebruikt
worden in de communicatie over de 
Gentbrugse Meersen en op de borden
aan de toegangen. Een aantal heel 
creatieve inzendingen haalden 
de selectie niet. We willen ze 
u hier toch even meegeven : 
Zonderhondenpoepdreef, Thai, Buffalo, Vrijersdreefken, Wielerterroristenpad, …

Bedankt voor uw hulp!

Noordelijk deel

Het noordelijk deel is het derde deelgebied van de Gentbrugse Meersen dat wacht 
op een inrichting. We hoopten er deze legislatuur werk van te kunnen maken. 
Helaas laten de fi nanciële beperkingen dit niet helemaal toe. Dat neemt echter 
niet weg dat er toch al inspanningen zullen gebeuren om het gebied 
aantrekkelijker te maken. 

Een aantal gronden zijn al in eigendom van de Stad Gent. Hier worden 
wandellussen gesloten. Ook het vroegere terrein van de voetbalclub Racing 
Gentbrugge is recent stadseigendom geworden. Het ligt binnen een toekomstige 
zone voor bos. Het terrein zal ontruimd worden zodat de spontane verbossing kan 
starten.

De aanleg van de sportcluster binnen de Oude Scheldemeander is volop in 
voorbereiding. De Stad heeft bijna alle gronden aangekocht en onderzoekt nu 
de beste inrichting van deze zone. Heel wat sportclubs krijgen hier hun stekje. De 
voetbalclub VSV en de korfbalclub Neerlandia blijven, maar de oefenvelden van 
VSV komen wel binnen de meander te liggen. Nieuwkomer is de baseballclub 
Ghent Knights. Die zal hier zijn nieuwe thuisbasis krijgen. 



Gents groen: Voor elk wat wilds

In Gent willen we meer groen. We willen meer parken, meer natuur en meer bos. 
En we willen dat al dat groen goed verbonden is. Dan kunnen wij van park naar 
park fi etsen en kunnen de mussen van struik naar struik fl adderen.

In de folder ‘Gents groen – voor elk wat wilds’ krijgt u  een beknopte uitleg over 
hoe de Stad Gent werk maakt van een groener Gent. U leest er ook in hoe u er zelf 
kan aan meewerken. 
.

Gezocht foto’s en anekdotes

Zo’n 40 jaar geleden werd de E17 
aangelegd. Deze foto toont de                                                                               
Brusselsesteenweg en het viaduct                                                                              
in aanbouw.

Heeft u zelf nog foto’s? 
Bezorg ze ons aub. 
Dat kan door te mailen naar 
groendienst@gent.be. Of breng ze 
naar de Ferdinand Lousbergskaai 32  
9000 Gent. Dan scannen we ze in en 
krijgt u uw foto’s meteen weer mee 
naar huis.

Nu is de E17 soms meer een last dan een lust. Maar hoe keken buurtbewoners daar 
in de beginjaren naar? Stond de autostrade symbool voor de vooruitgang of werd 
hij maar koud ontvangen? Heeft u boeiende E17-verhalen uit die tijd? Dan horen 
we die graag.

Haal de folder op in de stadswinkel, 
het Gentinfopunt of bij de 
Groendienst. Of vraag hem op via 
groendienst@gent.be of 
09 225 68 59.



Geboortebos

Op zondag 20 oktober 2013 zakten opnieuw duizenden ouders, grootouders en 
vrienden af naar het geboortebos in de Gentbrugse Meersen voor de vijfde 
plantactie. Het wordt een traditie dat de weergoden ons goed gezind zijn op die 
dag. Het werd dan ook opnieuw een feestelijke gebeurtenis. 

Helaas bleken heel wat houten naambordjes na een maand beschimmeld te zijn.  
Hierdoor werden ze slecht leesbaar. Ze werden grondig afgeschuurd en vernist, 
maar dat blijkt ook nog onvoldoende. Daarom zullen de boomschijfjes binnenkort 
vervangen worden door gelamineerde bordjes. 

Wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de 
Gentbrugse Meersen? 
Bezorg uw 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

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