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Paden in Gentbrugse Meersen krijgen kleurrijke
namen

De paden in de Gentbrugse Meersen krijgen namen die verwijzen naar de dieren

die je in het groene gebied kan vinden, denk aan de grootoorvleermuis of de

kokmeeuw. Ook planten zoals de koebraam en het kaasjeskruid worden niet

vergeten. Eén pad wordt genoemd naar Hubert De Bruyker of 'HDB', de bezieler

van de scouts in Gentbrugge die sneuvelde in WOI.

De paden in de Gentbrugse Meersen krijgen de namen Luzulapad, Laatvliegerpad,

Dikkopjespad, Grootoorvleermuispad, Lieveheersbeestjespad, Dwergvleermuispad,

Dwergkerspad, Oranjetippad, Koebraampad, Bosrietzangerpad, Kaasjeskruidpad,

Kokmeeuwpad, Dwergmuispad, Staartmeespad, Hermelijnpad, Blauwborstpad, Fitispad en

HDB-pad. Dat heeft de Gentse gemeenteraad goedgekeurd.

Alle planten en dieren die hun naam aan een pad lenen, vind je in het groengebied terug. Zoals

de hermelijn, een klein zoogdier verwant aan de wezel, of de blauwborst, een zangvogel verwant

aan de nachtegaal. Deze vogel staat ook op de Gentse lijst van prioritaire soorten, net zoals de

fitis. Die lijst brengt meer dan 80 diersoorten in kaart die in Gent voorkomen en extra

ondersteuning verdienen.

Hubert De Bruyker
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Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

Eén pad krijgt de naam 'HDB-pad'. Het zijn de initialen van Hubert De Bruyker, geboren in

Gentbrugge op 13 oktober 1897 en als soldaat gesneuveld op 28 september 1918 tijdens de

Eerste Wereldoorlog. Een jaar na zijn dood werd in Gentbrugge een nieuwe scoutsgroep

opgericht. De oprichters noemden de groep de HDB-scouts, naar hun vriend Hubert De

Bruyker, omdat hij ervan droomde na de oorlog een scoutsgroep op te richten. De HDB-scouts

is een van de oudste scoutsgroepen van België en het begrip 'HDB' is bij de Gentbruggenaar

beter gekend dan de naam Hubert De Bruyker voluit.
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