
GROENPOOL GENTBRUGSE MEERSEN

Te voet op verkenning!
Hier wordt de ‘Groenpool Gentbrugse meersen’ ingericht. Het wordt een recreatie- en 
natuurgebied van 260 ha groot, gelegen tussen de bebouwde zones van Gentbrugge en de 
Scheldebocht. 

In de groenpool zullen recreatie, natuur en landschap samengaan. Streefdoel is een 
gevarieerd landschap. Dat zal bestaan uit waterrijke vlaktes, drogere ruigtes, graslanden, 
struweel en bos. 

We kunnen een aantal zones onderscheiden: 
● de westelijke toegangsas
● het heempark
● de zone voor actieve recreatie
● de zones voor recreatief bos
● de zones voor riviernatuurpark

De wandeling 

De Stad Gent kocht al het grootste deel van de toegangsas, 
het heempark en het centrale recreatieve bos aan. 
Nu er meer en meer percelen vrijkomen van gebruik, kunt u op 
verkenning in deze zones. 
Hier werden honderden meters prikkeldraad verwijderd en
verkrotte stallingen afgebroken. Naast de bestaande paden, legden 
we een aantal nieuwe paden aan in gras of houtsnippers. 
Ter hoogte van beken en natte zones kwamen er houten brugjes, 
zodat u met droge voeten van het gebied kunt genieten. 

Tijdens de wandeling zal u langsheen de Rietgracht lopen, gras-
landen en akkers doorkruisen en de wijk Ten Bos leren kennen. 
U wandelt ook langs plekken die spontaan mogen verbossen. 

Omdat een deel van het pad in het heempark moeilijk toegankelijk 
is tijdens nattere periodes stellen we een droger alternatief voor 
langsheen de Charles De Costerstraat.

●  Vertrekpunt: parking Sporthal Driebeek, Driebeekstraat
●  Afstand: 4,5 km
●  Toegankelijkheid: niet geschikt voor rolstoelgebruikers 
 en kinderwagens
●  Bewegwijzering:    

Weetjes
1● Rattendaelepark 
In het Rattendaelepark spreekt vooral een achthoekige 
toren tot de verbeelding. Het is het enige restant van het 
vroegere Kasteel Vilain. Het kasteel en domein werden in 
1980 beschermd als stadsgezicht. Voor het kasteel kwam 
die bescherming echter te laat. 
Na jaren van verwaarlozing was het rijp voor de sloop. 
Alleen de traptoren bleef gespaard. Vandaag heeft dit park, 
nog steeds omgeven door een gedeelte van een oude 
omwalling, zich ontwikkeld tot een bos. Dit willen we in de 
toekomst ook zo houden.

2● Volkstuinen
Het Volkstuinencomplex 
“De Meersen” werd opgericht in 
1997 en heeft een oppervlakte 
van 3,5 ha verdeeld over 123 
tuinen. Wie zin heeft om zelf 
schop en schoffel ter hand te 
nemen, contacteert best de vzw 
‘Het Werk van den Akker’ 
(info op: www.volkstuinen-gentbrugge.be; e-mail: volkstuinen-gentbrugge@pandora.be) 
die de terreinen in beheer heeft. In de toekomst zullen er tussen het bestaande complex 
en de sporthal nog tuintjes bijkomen. 

3● Rietgracht 
Door het rechttrekken van de Schelde op het einde van de 
19de eeuw werd een arm van de rivier afgesneden. 
Deze Scheldemeander is in de 20ste eeuw geleidelijk 
opgevuld met stortmaterialen van diverse aard. 
Een gedeelte van de meander werd behouden en vormt nu 
het stuk Rietgracht tussen de wijk Ten Bos en de Schelde. 
We hopen deze dode gracht in de toekomst nieuw leven 
in te blazen.

4● Verbossing op voormalig stort 
Tot de jaren ‘60 vond hier klei- en zandontginning plaats. De putten die ontstonden, 
werden nadien opgevuld met afval en afgedekt met aarde. Een deel van de wandeling 
loopt over zo’n vroeger stort van voornamelijk huishoudelijk afval en slib. 
In deze zone mag er zich nu een bos ontwikkelen. U zal merken dat op een aantal plaatsen 
de graszode is verwijderd. Hierdoor krijgen zaden meer kans om te ontkiemen en kan de 
spontane verbossing zijn gang gaan. 
Verder op de wandeling - tussen punten 1 en 5 - zal u zien hoe een vroegere maïsakker 
zich tot bos ontwikkelt. Momenteel geeft dit nog een ruige indruk, maar binnen enkele 
jaren zal de vegetatie des te aantrekkelijker zijn.

5● Kasteel Coninxdonck 
Van het Kasteel Coninxdonck was al sprake 
in het begin van de 14de eeuw toen het in 
eigendom was van de familie Borluut. 
Het omwalde domein van 6,6 ha, inclusief 
de kasseiweg ernaartoe, is geklasseerd en 
omgeven door beschermde landerijen en 
dreven. Vandaag kan u er terecht voor 
feestelijkheden of vergaderruimtes. 
Het domein maakt deel uit van de toekom-
stige groenpool maar blijft privé-eigendom.

Timing
We hopen met de aanleg van de toegangszone en het heempark van start te gaan in 
2010-2011. Ter voorbereiding daarvan maken we nu een inrichtingsplan op.
De inrichting van de rest van het gebied dat u doorkruist, is gepland vanaf 2012. 


