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MGGR 

Mevrouw Stephanie D’Hose 
Gemeenteraadslid 

Contactpersoon  
TE BEPALEN 
09 323 66 00 
Groendienst@stad.gent 

Datum  
3 oktober 2022 

Uw kenmerk 
- 
Ons kenmerk 
- 

Betreft: Uw schriftelijke vraag 2022_SV_00436 van 
19.09.2022 betreffende ‘Visvijver Meierij en omgeving’ 
 

Omschrijving van de vraag 

Toelichting: 

Aan de Meierij in Ledeberg ligt een mooie visvijver. Deze wordt goed onderhouden door 

vrijwilligers. Vroeger was dit een mooie zwemplek voor de hele buurt. De omgeving 

rond de visvijver zou meer en meer verloederen wat de buurtbewoners betreuren.  

 

Vraag: 

1. Klopt deze stelling ?  

2. Wat zijn de plannen voor dit mooie stukje natuur ?  

3. Bestaat de mogelijkheid dat deze visvijver op termijn terug opengesteld wordt 

als zwemplek voor de buurt ? 

Antwoord 

 

Geachte raadslid 

 In antwoord op uw vraag kan ik u het volgende meegeven: 

1. Klopt deze stelling?  

 

De Groendienst neemt enkel het onderhoud van de hagen en de bomen op. De 

vijver met de omliggende grasstrook wordt beheerd door de sportvissers, 

hiervoor werd een overeenkomst opgesteld tussen de club en stad Gent. 

De club neemt volgens de Groendienst dat beheer goed op.  
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De chalet is eigendom van sogent en kent via een gebruikersovereenkomst een 

sociaal-culturele invulling, sinds 2018 is dit met ‘Mental vzw’. De dienst 

beleidsparticipatie gaat met Mental vzw het gesprek aan over de aanpak van de 

zwerfvuilproblematiek rond de chalet.  

 

2. Wat zijn de plannen voor dit mooie stukje natuur ?  

 

Vanuit het stadsvernieuwingsproject Ledeberg Leeft werd het deelproject 

Botermarktpark-Meierij aangeduid als een te ontwikkelen groenzone op 

wijkparkniveau. De zone ligt tevens langs een groenklimaatas. 

 

Het plan is dat de vijver met omliggend groen deel zal uitmaken van een 

totaalstudie voor de heraanleg van het Botermarktpark en de Meierij. Dit is  

echter toekomstmuziek voor een volgende legislatuur.  

 

3. Bestaat de mogelijkheid dat deze visvijver op termijn terug opengesteld wordt 

als zwemplek voor de buurt ? 

De kwaliteit van de vijver als zwemwater werd recent niet onderzocht. De 

viswaterkwaliteitsparameters wel en die waren begin vorig jaar goed. Op het 

eerste zicht lijkt de combinatie hengelen en zwemmen moeilijk verenigbaar, 

maar dit zal verder onderzocht worden.  

 

Met vriendelijke groeten 

 

Astrid De Bruycker 

Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen 

 

 
cc. de heer Mathias De Clercq, burgemeester 
cc. mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur 
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