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Bert Van Dierdonck (65) is gebiedsverantwoordelijke voor

Natuurpunt. “Voor ons is de ontwikkeling van stadsgroen Ghel-

linck heel belangrijk. Zeker omdat Bissegem een van de arm-

ste gemeenten van heel Kortrijk aan groen is. Het is belangrijk

dat er hier nu werk van natuur gemaakt wordt. Aan de eigen-

dom van Natuurpunt komt het geboortebos. Op termijn is er

zeker nog de mogelijkheid om dit bos verder uit te breiden. Wij

willen dat er een woonwijk van de toekomst komt met aanslui-

tend een speelbos. Veel mensen willen dat er ook iets aan de

natuur in de zin van kleinschalige landbouw wordt gedaan

zoals open tuintjes of volkstuintjes. Rond de hoeve is dit perfect realiseerbaar. Voor Bis-

segem is het belangrijk dat er een rustgebied komt waar mensen kunnen wandelen,

voorzien van houten speeltuigen voor de kinderen.” (ICK)
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BERT VAN DIERDONCK (65)

“Arme gemeente qua groen”

REACTIES

Sil Vandenbulcke bekijkt als buurtbewoner ook de plannen van

stadsgroen Ghellinck. Hij woont in de Tuinwijklaan in Bisse-

gem. “Het is een mooi gebaar dat ze de aanplanting van een

geboortebos willen doen. Ik heb zelf ook een boom ergens in

Brussel staan van een ontwikkeling van een geboortebos. Ik

sta heel positief tegenover het project over het stadsgroen

Ghellinck. Wat de concrete invulling van het project betreft,

staat vast dat er hoe dan ook veel groen moet komen en

speelruimte voor de kinderen. Het moet een veilige plaats

worden waar ze kunnen ravotten. Het is de eerste keer dat ik

hier kom wandelen. Eens het gebied definitief aangelegd is, is het de bedoeling dat we

hier met ons gezin vaker komen wandelen.” (ICK)
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SIL VANDENBULCKE (26) 

“Het geboortebos is een mooi gebaar” 

niet getekend. Wel staat vast dat
natuur beleven, tuinieren en spe-
len er een prominente plaats krij-
gen.”

LAR-COMPENSATIE

Het voorontwerp wordt in mei in
oc Troubadour voorgesteld. In het
najaar van 2016 moeten de inrich-
tingswerken opgestart worden.

Het stadsgroen Ghellinck zal voor
Bissegem een groene long wor-
den in het verstedelijkte Bisse-
gem. Bert Herrewyn : “De ontwik-
keling van het stadsgroen Ghel-
linck is beslist naar aanleiding
van de LAR-compensatie. We zijn
erin geslaagd om dit te compense-
ren met driemaal zoveel groen als
de oppervlakte van LAR, concreet

DOOR INEKE COOLSAET

Het stadsgroen Ghellinck is de
naam van het open gebied van 9,3
hectare tussen de Gullegemse-
steenweg, het Waterhoennest en
de Tientjesstraat in Bissegem.
Buurtbewoners en andere geïnte-

resseerden konden er de plannen
inkijken en mee helpen denken
over de concrete invulling van dit
uitgestrekte gebied, gaande van
speeltuigen, wandelen en fietsen,
tot tuinieren of bosgebied. Sche-
pen van Leefmilieu Bert Herre-
wyn : “Het plan is bewust nog

46 hectare, waaronder hier 9,5
hectare in Bissegem.”
Ook de buurtbewoners onthalen
stadsgroen Ghellinck positief.
Laurent Amerlinck (54) en Mieke
De Wispelaere (55) wonen in het
Waterhoennest. “Het is het mooi-
ste stukje groen van Bissegem.
Tegen onze tuin is het gebied in-
gevuld met het geboortebos. In
onze straat zitten er KMO’s, maar
die zijn niet milieuvervuilend. De
groene invulling is absoluut posi-

tief. Er mag zeker speelruimte ko-
men, samen met banken en een
picknickruimte.”

PUBLIEK TOEGANKELIJK

Annemie Parmentier (55) en Mar-
nix Tack (60) wonen in de Burge-
meester Vantommestraat. “Het is
leuk dat het groengebied publiek
zal toegankelijk zijn. Zo kunnen
de mensen er ook van genieten.
Hopelijk zullen ze er niet met au-
to’s of brommers doorrijden.”

Buurtbewoners zijn positief
over nieuwe groene long
BISSEGEM q Afgelopen zaterdag werd het participatietraject over het stadsgroen
Ghellinck gelanceerd. Dit gebied wordt samen met Natuurpunt de volgende jaren
ingericht als nieuwe groene long in het verstedelijkte Bissegem. Op hetzelfde mo-
ment werd ook het geboortebos op het gebied officieel geopend. 

Laurent Amerlinck en Mieke De Wispelaere. (Foto ICK)

Annemie Parmentier en Marnix Tack. (Foto ICK)

“Natuur beleven,

tuinieren en

spelen krijgen een

prominente plaats”

SCHEPEN BERT HERREWYN

Bij de eerste boomplantactie moeten
860 bomen – één boom voor elk kind
geboren in 2014 – aangeplant worden.
Bert Herrewyn : “Dit geboortebos bete-
kent de eerste groenrealisatie van stads-
groen Ghelllinck, als compensatie voor
de ontwikkeling van LAR-zuid. In het
najaar staat een tweede boomplantactie
gepland met het geboortebos voor kin-
deren, geboren in 2015.”

Afgelopen zaterdag werd het geboortebos
in stadsgroen Ghellinck in Bissegem offi-
cieel geopend. Vele ouders trotseerden het
gure weer om een boom voor hun kind
aan te planten als herinnering voor later.
Op de foto herkennen we v.l.n.r. mama
Mieke Masyn en papa Cédric Soete met
vooraan dochter Merel (1,5) en papa David
Demeestere en mama Mieke Reynaert
met vooraan zoon Matthias (2). (Foto ICK)

“860 bomen in eerste fase”

Mediargus 


