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Tien jaar geboortebos
in de Gentbrugse Meersen

Op zondag 21 oktober 2018 organiseerde de stad Gent
opnieuw een plantdag voor een bijkomend stukje

geboortebos in het zuidelijk deel van de Gentbrugse
Meersen. Tijdens deze jubileumeditie kregen jonge ouders

die in Gent wonen al voor de tiende keer de kans om een
boompje te planten samen met hun kleine spruitjes. 

Ook nu weer zorgde de stad voor een mooi monument met
de namen van de in 2017 geboren kindjes - deze keer een

creatie in de vorm van vlinders.

De opkomst voor dit evenement was massaal.
Na de officiële inhuldiging door Rudy Cod-
dens, uittredend schepen van Openbaar
Groen, gingen de mama’s en papa’s met hun
kroost aan de slag, begeleid door oma’s,
opa’s, nonkels en tantes. Duizenden mensen
kwamen het aangename aan het nuttige
paren op deze mooie zonnige dag. Doorlo-
pend was er kinderanimatie, muziek en de
mogelijkheid om van een drankje te genieten.

Meer groen? Graag!
Exact een week na de gemeenteraadsverkie-
zingen stelden wij alweer vast hoeveel be-

hoefte de Gentse bevolking heeft aan meer
groen in de nabijheid van de stad en hoe groot
het draagvlak is voor het aanplanten van bos
en het inrichten van natuur. We konden alleen
maar hopen dat de verkozenen daar rekening
mee zouden houden tijdens hun onderhande-
lingen voor een nieuw bestuur in Gent.
Zoals altijd waren ook de vrijwilligers van
onze werkgroep Gentbrugse Meersen present.
Wij zetten een stand op om leden te werven en
het boek over ons geliefde natuurgebied te
verkopen. Bovendien begeleidden wij de fami-
lies en gaven advies over het aanwezige aan-
bod van inheemse bomen.

De plantvakken voor deze tiende editie waren
wat kleiner dan andere jaren, omdat de reste-
rende beschikbare ruimte beperkt was. Het
geboortebos in het zuidelijk deel van de Gent-
brugse Meersen is nu helemaal vol geplant.
Omdat het nieuwe bos werd aangeplant op
sterk verstoorde grond, zal het wat langer
duren dan normaal voor het zich ontwikkelt.
Vroeger werd hier aan zandwinning gedaan en
tot de jaren 1980 werd er huisvuil gestort. Die
erfenis uit het verleden is nadien bedekt met
een laag grond. Niettemin krijgt het eerst aan-
geplante stuk geboortebos dat intussen tien
jaar oud is, al mooi vorm.
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Deze laatste plantdag van het geboortebos  in
de Gentbrugse Meersen biedt meteen ook een
mooie gelegenheid om terug te blikken op de
evolutie van de groenpool. Het deel ten zuiden
van de E17 werd de voorbije tien jaar volledig
verworven en ingericht door de stad. De meta-
morfose is totaal. Van een lappendeken van
landbouwgrond en door prikkeldraad versnip-
perde groene restruimtes met allerlei bouw-
sels en hokken erop, is het gebied
geëvolueerd tot een natuurgebied dat voor ie-
dereen toegankelijk is, een aantrekkelijk inge-
richte en gevarieerde groenpool met
toenemende biodiversiteit. 

Geboortebos klaar... wat nu?
Maar het werk is nog niet af. In het noordelijk
deel van de Gentbrugse Meersen zit de ont-
wikkeling en inrichting van de groenpool nog
in een beginfase. Natuurpunt is hier een be-
langrijke partner van de stad Gent en heeft
hier de voorbije jaren meer dan 15 hectare na-
tuurgebied verworven. Hopelijk zal het nieuwe
stadsbestuur tijdens de komende legislatuur
een tandje bijsteken en de nodige middelen
vrijmaken om ook hier een aantrekkelijk en 
biodivers landschap te creëren, in samenwer-
king met Natuurpunt Gent. Ook in dit deel is
aanplant van bos voorzien. Nu de stad op

zoek moet naar nieuwe percelen voor de aan-
leg van geboortebossen, zijn er misschien
kansen in het noorden van de Gentbrugse
Meersen.
De balans van tien jaar geboortebos oogt al-
leszins zeer fraai. Enkele tientallen hectaren
zijn beplant met vele duizenden bomen ter ere
van meer dan tienduizend Gentse kinderen.
Nu kan dit bos uitgroeien tot een toffe speel-
plek en groene long voor alle kleine en grote
Gentenaars.


