Vlaanderen

Welkom

is open ruimte

in het park
Knooppunt en vlonder aan de vijver
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Ten zuiden van de site Alsberge-Van Oost ligt de vijver. Het is
een restant van de voormalige textielfabriek. Aan de randen
van de vijver vind je heel wat rustplekken. Wie graag even boven het water vertoeft, kan de vlonder bewandelen.

Reiger

Deze terreinen waren vroeger gedeeltelijk verlaten
en ontoegankelijk. De Vlaamse Landmaatschappij
gaf dit gebied een nieuwe invulling.

Jenny Montignypad
Het Jenny Montignypad ( ) doorkruist het park Halfweg. Dit
oost-west pad verbindt het Alice Béviairepad met de Noorderlaan en de weg Halfweg.

TOEGANKELIJKHEID
Een groot deel van het park Halfweg is nu een publiek park. De hoofdpaden zijn aangelegd in beton en zijn toegankelijk met buggy of rolstoel.
De kleinere paden zijn halfverhard.
Om de natuur haar vrije gang te laten gaan, zijn de meersen niet toegankelijk. Het is ook verboden om te zwemmen in de vijver.
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Meersen (*)
De Malemmeersen zijn een echte natuurparel. Er broeden
bijzondere vogels zoals blauwborstjes, ijsvogels en rietzangers. Er groeien bovendien zeer zeldzame moerasplanten. Eén
daarvan is de grote boterbloem, die zelfs in de BourgoyenOssemeersen niet meer voorkomt!
* meers (vroeger: meersch) of mars komt van ‘moeras’ of ‘laaggelegen weideland’. Een meers is een drassige grond.

* (1883-1954) Eén van de eerste vrouwen in de Gentse politiek, ook
actief in de socialistische vrouwenbeweging.

*

Richting
Brughuizeken
en Bourgoyen-Ossemeersen

* Gentse kunstschilder (1875-1937)

De kosten van de inrichting worden gedragen door
het Vlaams Gewest, via subsidies landinrichting, en de
Stad Gent.
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Het Alice Béviairepad (*) langs de Leie maakt deel uit van de
belangrijke Gentse fietsontsluiting ‘Westerringspoor’. Zo kan
je vlot fietsen en wandelen vanaf Wondelgem en Mariakerke,
langs het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen, door het
Brughuizeken, het park Halfweg en de Blaarmeersen naar het
station Gent-Sint-Pieters.
Via de brug over de Leie kan je langs de Oud-Strijderslaan en
de wijk Malem naar het centrum van Gent fietsen.

Om veiligheids- en gezondheidsredenen is het niet toegelaten
om te zwemmen in de vijver.
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Alice Béviairepad

je bent hier

WOONWIJK MALEM

LEIE

Bospark
Een deel van het park Halfweg was al bos. Via de nieuwe
paden zijn de bossen nu meer toegankelijk. In 2019 kwamen
er in het centrale deel bomen en struiken bij.
In het bospark kan je korte wandelingen maken en
even tot rust komen op de talrijke zitbanken.
Kinderen kunnen er ravotten op de
speelheuvels.

STUDENTENLEIE
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SITE VOORMALIGE FABRIEK
ALSBERGE-VAN OOST
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Het park Halfweg, gelegen tussen Halfweg,
de Drongensesteenweg, de Watersportbaan
en de wijk Malem is ongeveer 20 ha groot.
Je kan hier genieten van natuur, bos, wandelen fietspaden en vele rustplekken. De vlonder
boven de vijver en het observatiepunt aan de
meersen zijn de trekpleisters: daar kan je het gebied nog meer beleven.
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Midden in het nieuwe bosparkgebied ligt het centraal knooppunt. Vanuit dit punt vertrekken de recreatieve paden in
verschillende richtingen. Het centraal knooppunt is ook het
grootste rustpunt. De zone rond het rustpunt blijft meer open
en de oudere bomen zijn er behouden. Deze zone vormt het
parkgedeelte met rust- en picknickbanken.

WELKOM
BEHEERDER GEBIED

honden
aan de lijn

hondenpoep
opruimen

afval in de
vuilnisbak

Centraal knooppunt

verboden te
zwemmen

verboden voor
gemotoriseerd verkeer

Groendienst
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
09 323 66 00
groendienst@stad.gent
www.stad.gent/buitengenieten
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Observatiepunt meersen
De meersen blijven vanwege hun natuurwaarden ontoegankelijk. Wil je toch een beter zicht krijgen op dit nat stukje
natuur? Het observatiepunt ligt iets hoger waardoor je een
mooi uitzicht hebt op het meersengebied.
IJsvogel

Meer weten over het project Malem en het park Halfweg?
Kijk op VLM.be
(Typ ‘Malem’ in de zoekfunctie)
VU: Vlaamse Landmaatschappij, ir. Toon Denys, gedelegeerd bestuurder - Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel - april 2019

