
In het zuidelijke deel van de Gentbrugse Meersen heeft de stad Gent al
in 2015 grootschalige werken opgestart met het oog op de inrichting
van het gebied, waardoor dit deel van de meersen er momenteel een
beetje als een werf uitziet. 

Grote werken
De aanleg van paden en bruggen gebeurt met de grote middelen. Hier
en daar is grond afgegraven om nieuwe biotopen te creëren. Een raster
is uitgezet om begrazing door een vijftiental grote runderen mogelijk te
maken, om zo verruiging en verbossing op een natuurlijke manier bij te
sturen. Natuurpunt is graag bereid om daarvoor zijn expertise in te zet-
ten. 
Tussen de autosnelweg en de Rietgracht is een weiland afgegraven en
waterrijk gemaakt om steltlopers en watervogels aan te trekken. Met
succes: dit jaar is de diversiteit er enorm toegenomen. Doordat hier
geen mensen zullen komen, kunnen de vogels er rustig broeden en
leven. Met de afgegraven grond zijn in de zone daarnaast speelheuvels
aangelegd. De kinderen krijgen daar een gevarieerde bosspeelzone die
bereikbaar wordt via twee nieuwe bruggen over de Rietgracht. De heu-
vels dempen het geluid van de naastgelegen snelweg en vormen tege-
lijk een uitdagende en prikkelende speelplek. 

Geboortebos
Op 23 oktober is tussen deze speelzone en de afgegraven natte natuur-
zone een nieuw stukje geboortebos aangeplant. De plantactie bood

een uitstekende gelegenheid om de stand van de werkzaamheden te
bekijken en dit nieuw ontwikkelde stuk groenpool te leren kennen. Het
geboortebos ligt wat afgescheiden van de zeven eerder aangeplante
stukken en is wat kleiner. Als de bruggen over de Rietgracht klaar zijn,
zal het gemakkelijk toegankelijk zijn, wat nu nog niet het geval was. De
jonge ouders moesten zich met hun kinderwagen een weg banen over
modderige paden die duidelijk het verkeer van zware machines hadden
ondergaan. 
Maar het enthousiasme was er niet minder om. Met het planten van
een boom zorgden de nieuwe Gentenaartjes voor een speelplek voor
later. Ondanks de modder en de schrale wind zagen we alleen maar te-
vreden gezichten. De organisatie door de stad Gent verliep vlekkeloos
en bracht zoals bij de vorige edities veel volk op de been. Er werd een
monument ingehuldigd met daarop de namen van de kindjes en
daarna was er animatie, muziek en een bar. Veel kindjes trokken al op
verkenning op de speelheuvels. 
Ook dit jaar was de werkgroep Gentbrugse Meersen op post. Zoals al-
tijd zorgden wij voor begeleiding van de jonge ouders in de plantzone.
Dankzij onze vrijwilligers konden we ook vier nieuwe leden verwelko-
men en met de verkoop van handgemaakte babymutsjes slaagden we
er bovendien in om een mooi bedrag in te zamelen ten voordele van
ons aankoopproject in de Gentbrugse Meersen. Bedankt aan iedereen
die hieraan heeft meegewerkt!
Nu is het wachten op de voltooiing van de werken, het moment dat de
natuur het kan overnemen van de mens.

De ontwikkeling van de Groenpool Gentbrugse Meersen zit in een
stroomversnelling. Op initiatief van Natuurpunt ging in het noordelijke deel de bal
weer aan het rollen. Sinds begin 2014 hebben we in dit deel meer dan zeventien
hectare weiland aangekocht om de natuur dankzij gericht beheer nieuwe kansen te
bieden. Daarmee geven we de stad een duidelijk signaal: de ontwikkeling van de
groenpool mag niet stilvallen.

Werkgroep Gentbrugse Meersen

Geboortebos
alweer wat uitgebreid

Werkgroep Gentbrugse Meersen
2016 NUMMER 4 SNEP!
47

© LUC VAN DAMME© LUC VAN DAMME


