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Gentbrugse Meersen krijgen er bos van 22
hectare bij

De Gentbrugse Meersen krijgen er 22 hectare aaneengesloten bos bij. Het bos

komt ten noorden van de huidige groenpool en zal tegen begin 2025 al voor twee

derde aangeplant zijn. Als startschot planten buren en sympathisanten komende

zaterdag de eerste 3.000 bomen.
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De huidige Gentbrugse Meersen bestaan uit een toegangsdeel en een zuidelijk deel, maar tussen

de E17 en de Schelde is er een noordelijk deel van 70 hectare dat nog ingericht moet worden.

Het wordt een gevarieerd landschap met bos, graslanden en rietmoerassen. In tegenstelling tot

de rest van de Gentbrugse Meersen zal dat deel niet volledig toegankelijk zijn, maar er komen

wel uitkijkpunten om van het landschap te genieten.

Zuurstof

In het nieuwe deel komt ook een bos van 22 hectare dat wel volledig toegankelijk zal zijn.

Komende zaterdag, op 19 november 2022, planten buren en sympathisanten de eerste 3.000

boompjes. De komende maanden en jaren volgen nog plantacties, elders zal het bos spontaan

ontwikkelen. Tegen begin 2025 zal er al twee derde aangeplant zijn. Op langere termijn komen

er ook wandelpaden, zitbanken en parkinfrastructuur.

Dit nieuwe stadsbos van zo’n 32 voetbalvelden groot is belangrijk voor Gent en
de Gentenaars: het wordt een prachtige plek om te wandelen, kampen te
bouwen én een frisse neus te halen. Zo’n bos zorgt voor
ontspanningsmogelijkheden én meer zuurstof.
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

De ontwikkeling van het noordelijke deel van de Gentbrugse Meersen is een samenwerking van

de Stad Gent en mede-eigenaar Natuurpunt. Ook die laatste organiseert in de nabije toekomst

enkele plantacties. Op 26 en 27 november 2022 en 5 maart 2023 komt er zo nog eens 6 hectare

bos bij. Dat gebeurt samen met Gentse bedrijven waaronder Evolta en Volvo. De bedrijven

betalen de boompjes, hun medewerkers planten ze.



Contact voor de pers

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, daan.nelen@stad.gent

Erika Derweduwe, Groendienst, gsm 0470 23 32 39, erika.derweduwe@stad.gent

Bevoegd

Lees hier meer over de noordelijke Gentbrugse Meersen

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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