
Groene Halte Gentbrugse Meersen: een
verrassende wandeling van Gentbrugge naar het
centrum van Gent

De Stad Gent en TreinTramBus stellen de nieuwe Groene Haltewandeling
'Gentbrugse Meersen' voor. De wandeling loopt van het dienstencentrum
Gentbrugge naar het Gentse stadshart. Vertrek- en eindpunt zijn perfect bereikbaar
met het openbaar vervoer. De wandeling is verrassend groen en loopt via een
parelsnoer van parken tot in het stadshart. Bij de wandeling hoort een gratis
wandelboekje.



Wandelen door de Gentbrugse Meersen kan al lang, maar sinds 16 oktober 2016 werd
daar een nieuwe dimensie aan toegevoegd: een Groene Haltewandeling. Groene
Haltewandelingen zijn wandelingen die beginnen en eindigen aan een station of
bushalte. Aan die haltes komt minstens één trein, tram of bus per uur voorbij. Bij deze
nieuwe wandeling zijn het er natuurlijk veel meer.

Via een groen lint van Gentbrugge naar het stadshart

De Groene Halte Gentbrugse Meersen is een initiatief van de Stad Gent en
TreinTramBus. De wandelafstanden zijn 9,0 en 13,3 km.

'Op de wandeling kom je eerst door de Gentbrugse Meersen. Hier maken we een
uitgestrekte en aantrekkelijke groenpool die het dubbel en dik waard is om te
(her)ontdekken.'

— Tom Balthazar, schepen van Openbaar Groen

Daarna wandel je via een parelsnoer van parken tot het Keizerpark in Ledeberg (korte
variant) of tot in het historische centrum van Gent. De Schelde vormt de rode draad in dit
geheel. De wandeling is bovendien kindvriendelijk en passeert langs verschillende
speelplekken in de Gentse parken.

Het vertrekpunt bevindt zich aan het dienstencentrum Gentbrugge, vlak bij de tram- en
bushalte Gentbrugge Dienstencentrum. Op de eindpunten kan je dan met een andere
tram of bus terug naar huis.

Gratis wandelboekje

De Groene Haltewandeling staat beschreven in een wandelbrochure. Die is gratis te
verkrijgen in de Stadswinkel, in het GentinfoPunt in het AC-Zuid, bij de Dienst Toerisme,
de Groendienst, en TreinTramBus.

Vorig jaar kwam al een eerste Groene Haltewandeling uit, namelijk die van het ‘Groene
Westerringspoor’. Die wandeling loopt van het Bloemekenspark, langs het
Westerringspoor en de Bourgoyen-Ossemeersen naar Domein Claeys-Boúúaert in
Mariakerke.

Waarom een Groene Halte?



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Statistieken leren dat mensen ook voor dit soort verplaatsingen nog te vaak hun auto van
stal halen. En dat terwijl het openbaar vervoer hier net een troef is: wandelaars reizen
stressvrij naar hun vertrekpunt en van het eindpunt weer naar huis. In tegenstelling tot
wie met de auto komt kan men bovendien halfweg afhaken, bijvoorbeeld als de kinderen
moe zijn of als er een onweer losbarst.

'Op deze manier willen we mensen stimuleren om op een duurzame manier naar
het vertrekpunt van de wandeling te komen.'

— Jan Vanseveren, woordvoerder van TreinTramBus

Informatie
Jan Vanseveren, TreinTramBus, gsm 0471 44 47 72, e-mail info@treintrambus.be
Eleke Langeraert, kabinet schepen Tom Balthazar, 09 266 50 36, e-mail
eleke.langeraert@stad.gent 
Groendienst Stad Gent, tel. 09 225 68 59, e-mail groendienst@stad.gent

Bevoegd

De heer Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en
Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail:
schepen.balthazar@stad.gent
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