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Beste lezer,

Als deze nieuwsbrief iets laat zien, dan is het wel de ambitie om de Gentbrugse Meersen te 
laten uitgroeien tot een plek waar het voor iedereen goed toeven is.
Voor buurtbewoners die er gezonde groenten en fruit kweken in hun volkstuintjes, voor sport-
clubs die er hun vaste stek zullen krijgen, voor kinderen en jongeren om zich uit te leven, voor wan-
delaars die er komen genieten van de natuur (al dan niet op blote voeten), voor sportieve joggers…

De komende maanden en jaren staat er heel wat te gebeuren om het gebied nog  
aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Belangrijk hierbij wordt een goede en stevige  
bewegwijzering. Ook mensen die het gebied niet of niet zo goed kennen, zullen dan in optimale 
omstandigheden de weg vinden naar onze mooiste plekjes!

Ik signaleer graag twee data om nu alvast in uw agenda te zetten. Op zondag 26 april komt 
de tweede boterkoekenloop eraan, met dit jaar een nieuw hindernissenparcours voor jong 
geweld – en hun mama’s en papa’s uiteraard. Helemaal nieuw is dat het een heel bijzondere 
kortste nacht van het jaar zal worden. In de nacht van zaterdag 20 naar zondag 21 juni zal 
er tijdens een midzomernachtviering van alles te beleven zijn, en zal u zelfs kunnen kamperen 
in de Gentbrugse Meersen! 

In deze nieuwsbrief en ook op de www.gent.be/gentbrugsemeersen volgt de komende weken 
en maanden meer info over deze twee evenementen.

Ik hoop u daar allemaal te mogen ontmoeten!

Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen



 

 

Marleen  
Wat is het heerlijk om als onthaalouder midden in de Gentbrugse Meersen te wonen!
Vroeger moesten we  wachten op een lekker zonnetje om met alle kindjes van  
3 maand tot 3 jaar buiten te spelen. Dankzij de verkeersvrije en brede paden 
kunnen we nu ook in de winter lekker ingeduffeld op stap met groot en klein.  
Je vindt ons in de nieuwe speeltuin of op een bankje terwijl we uitrusten en vogeltjes 
kijken.

Moeke Leen – Ons Muzenestje

Hoe beleef jij de Gentbrugse Meersen?

Dankjewel...
Familie, vrienden en fans van Luc De Vos schonken 
de afgelopen maanden ongeveer 25.000 euro aan 
Natuurpunt om hem te herdenken met een stuk 
natuur in de Gentbrugse Meersen. Kort voor zijn 
overlijden nam Luc De Vos immers het peterschap 
op van de Gentbrugse Meersen. Een mooie manier 
om de herinnering aan Luc levendig te houden. 
Oprecht bedankt!



De aanleg van het zuidelijk deel
Het is nog even wachten tot de zomer vooraleer de werken in het zuidelijk deel 
starten. Van april tot en met juni bewaren we de rust zodat de natuur voor haar 
jongen kan zorgen.  
Starten vóór april heeft weinig zin omdat we dan niet kunnen doorwerken.  
De zomer biedt verder het grote voordeel dat de bodem dan droger is en de 
grondwerken dus beter uitgevoerd kunnen worden. De werken zullen wellicht 
duren tot de lente van 2016. Daarna plaatsen we overal in de Gentbrugse Meersen 
wegwijzers en infoborden. Ze zullen het gebied heel wat toegankelijker maken. 

De weg kwijt? 
Aan de toegangen verwelkomen we je in het gebied. De hoofdtoegang valt samen 
met het hekwerk in de Braemkasteelstraat. Aan deze hoofdtoegang komt een 
infobord met grondplan. De kleinere buurttoegangen krijgen een infobord zonder 
grondplan. Ze moeten de bezoeker enkel duidelijk maken dat hij de groenpool 
ingaat.
 
In de Gentbrugse Meersen zal je hier en daar ook wegwijzers vinden naar leuke 
plekken zoals het speelbos, het vredesmonument en het blotevoetenpad.  
Daarnaast wijzen paaltjes de weg langs 2 wandelingen, eentje van 2 km en eentje        
van 6 km. De rest van het gebied kan je zelf ontdekken. We willen natuurlijk niet 
alles verklappen…

Onderweg vertellen informatieborden het verhaal van de Gentbrugse Meersen 
zelf: over de Rietgracht, de kastelen en dreven, de fauna en flora, etc. 

Het informatiebord wordt geïntegreerd in het hekwerk waarop 
in letters Gentbrugse Meersen komt.



Sporten in de Gentbrugse Meersen
In het noordelijk deel van de Gentbrugse Meersen komt een sportcluster.  
De aanleg hiervan is volop in voorbereiding. De Stad heeft de zone tussen de eerste 
bocht van de Oude Scheldeweg en de autosnelweg aangekocht en maakt nu de 
inrichtingsplannen op. Heel wat sportclubs krijgen hier hun stekje. De voetbalclub 
VSV en de korfbalclub Neerlandia blijven. De oefenvelden van VSV komen wel  
binnen de meander te liggen en ze krijgen er een terrein bij. 

Nieuwkomers zijn de baseballclub 
Ghent Knights en de cricketclub 
Arcadians. 

Naast de clubs komt er een extra 
voetbalterrein voor de buurt. 
Joggers zullen zich kunnen  
uitleven op de nieuwe trimpiste 
en mountainbikers krijgen een 
avontuurlijk mountainbikepar-
cours.  
Binnen 2 jaar zouden de eerste 
terreinen er moeten liggen. 
 

Omdat de Ghent Knights sneller moeten verhuizen, zullen zij tijdelijk gebruik maken 
van de vroegere terreinen van Racing Gentbrugge aan de Oude Scheldeweg.  
Hier krijgen ze voldoende ruimte en kleedkamers.  
     

Op zondag 26 april 2015 is er weer veel bewe-
ging en ambiance in de Gentbrugse Meersen! 
Om 11u start de 2e editie van de boterkoeken-
loop. 

Klein en groot kunnen opnieuw de ziel uit hun 
lijf lopen. Nieuw dit jaar is het hindernissen-
parcours voor kinderen (en hun ouders). In de 
namiddag kan je een wilde wandeling maken 
door de groenpool. 

Deelname is gratis. De opbrengst van de catering gaat integraal naar het  
kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent. 
 
Studenten van de sportmanagementopleiding van de UGent zetten mee hun schouders onder 
de organisatie. Ze doen dat samen met de organisatie Sportaround en de Stad Gent.  
Meer informatie volgt later op www.gent.be/gentbrugsemeersen en via een flyer in je bus.

Boterkoekenloop – 2de editie: save the date!



Achter de schermen 
Midden in de Gentbrugse Meersen vind je de volkstuintjes. Het hele jaar door  
kweken buurtbewoners hier groenten en fruit. Maar een aantal van hen doet meer. 
Al 6 jaar lang houden zij maandelijks een opkuis.

Georges Schepens, voorzitter van de volkstuinen Gentbrugge vertelt:
“Elke maand komen wij met een 10-tal vaste vrijwilligers samen. Af en toe komen 
er nog enkele buurtbewoners meehelpen. We verzamelen zwerfvuil zoals snoep-
papiertjes, drankblikken, glas maar ook sluikstort zoals televisies, etc.”

Hiervoor sloten ze een netheidscharter af met Stad Gent. Dat is een overeen-
komst tussen vrijwilligers die hun wijk proper willen houden, de Stad en Ivago.  
De Stad zorgt voor een verzekering. Ivago haalt het afval op en levert gepast 
werkmateriaal zoals grijpers, speciale zakken, handschoenen, containers, etc.

“Mensen beseffen vaak niet dat al die kleine papiertjes die ze  
weggooien op straat samen een grote berg afval worden.”

Georges Schepens:  
“Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van ons netheidscharter is dat Ivago 
tijdig het afval komt ophalen. Want binnen de kortste keren komt iedereen zijn vuil 
bij onze ‘oogst’ dumpen en dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

“Niet alleen de volkstuinen zijn ons actieterrein. 
Ook de ganse strook onder de viaduct pakken we aan. Omdat het er donker en 
verlaten is, nodigt deze plek precies uit tot sluikstorten. 
Op de nieuwe speeltuin verzamelen we ook veel achtergelaten vuil. 
Veel mensen hebben blijkbaar de discipline niet om hun rommel op te kuisen. 
Jammer!”



Zelf je groenten oogsten
Heb je de laatste maanden ook heel wat beweging gezien op het domein van het 
kasteel Coninxdonck? Twee boeren hebben er de handen in elkaar geslagen en 
startten met de zelfoogstboerderij OogstGOED. Ze kregen hiervoor groen licht 
van de eigenaar. Daarmee is ook het idee opgeborgen om er een golfterrein van 
te maken. 

OogstGOED is een CSA-zelfoogstboerderij 
waar leden aan het begin van het jaar 
een oogst-aandeel kopen en hiervoor in 
de plaats het hele jaar door zelf groen-
ten, fruit en kruiden op het veld komen 
plukken.

CSA staat voor  
Community Supported Agriculture: 
landbouw gedragen door een groep van 
mensen of een gemeenschap.

Meer info op www.oogstgoed.be.

Wil je graag meedoen aan de clean-up van de volkstuinen?  
Stuur een e-mail naar volkstuinen-gentbrugge@telenet.be
Wil je graag zelf een netheidscharter starten in je straat of buurt?  
Neem contact op met Dienst Milieutoezicht, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gent. 
Tel.: 09 268 23 26. E-mail: milieutoezicht@gent.be

Groententip: 

tijdens de maand februari oogsten 
de volkstuinders deze groenten: 
prei, savooi, schorseneren, 
rapen,veldsla en winterpostelein.  

Aan jou om een lekker recept te 
bedenken!
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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,
Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent - tel. 09 266 82 37 – nele.vanhooren@gent.be
Surf naar www.gent.be/gentbrugsemeersen. 

Met vragen over de inhoud van de artikels kun je terecht bij Sara Verbeeren 
van de Groendienst, tel. 09 265 68 59 of via sara.verbeeren@gent.be.

Blotevoetenpad

Kamperen tijdens de kortste nacht…

… dat kan voor 1 keer! 
Van zaterdag 20 juni tot zondag 21 juni 2015  
vieren we  midzomernacht in de Gentbrugse 
Meersen. Kom een nachtje kamperen.  
Voor je slapen gaat, laten we je nog even  
kennis maken met al het wilds rond je tent.

Meer informatie over hoe je kan deelnemen 
en wat er te gebeuren staat, volgt later.

Vanaf de paasvakantie ligt het blotevoetenpad terug klaar om jouw voetjes te prik-
kelen. Het blotevoetenpad in de Gentbrugse Meersen evolueert mee met het weer 
en de seizoenen. Het heeft een natuurlijke ondergrond. Je wandelt op steentjes, 
over gras en een zandheuvel, door modder en water. De Groendienst onderhoudt 
het pad. 

Helaas kregen de wegwijzers het 
afgelopen jaar regelmatig voetjes 
… Hierdoor liepen er al eens kleine 
en grote voeten verloren. Nu zijn 
er nieuwe wegwijzers in de maak. 
En met een plan in de hand, is ver-
keerd lopen helemaal uitgesloten. 
Het plan vind je op  
www.gent.be/gentbrugsemeersen.

Hou www.gent.be/gentbrugsemeersen in de gaten.


