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1.

SITUERING

Met een gewestplanwijziging (BVR 10.11.1998) heeft de Vlaamse Regering reeds
belangrijke aanpassingen gedaan aan de ruimtelijke bestemmingen in de omgeving van het
Provinciedomein de Gavers. Agrarische gebieden werden omgezet naar bosgebied en
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De Vlaamse Regering heeft zich geëngageerd
tot verdere aanpassingen van de bestemmingen in de omgeving van de Gavers met de Nota
van 12.10.2007. Een gewestelijk RUP zal worden opgesteld tussen de E17, de spoorlijn
Oudenaarde-Kortrijk, de Stasegemsesteenweg, de Heerweg en de N36 voor het gedeelte
ten noorden van de E17. Aan het INBO werd gevraagd de ecologische input te leveren om
de opname van het plangebied binnen de ‘natuurlijke structuur’ te motiveren.
De insteek vanuit de sector natuur gebeurt vanuit de ruimtelijke betekenis van het begrip
‘natuurlijke structuur’ zoals deze gehanteerd wordt in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen. Deze ‘natuurlijke structuur’ omvat alle groene gewestplanbestemmingen, ook
deze die deel uitmaken van andere structuren zoals bv. de toeristische en recreatieve
structuur, de agrarische structuur en in het stedelijk gebied. De omgeving van de Gavers
maakt deel uit van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk als ‘randstedelijk groengebied’.

2.

ONDERBOUWING VANUIT DE NATUURLIJKE STRUCTUUR

In deze tekst slaat de benaming ‘de Gavers’ op het hele gebied aan tussen de E17, de
spoorlijn Oudenaarde-Kortrijk, de Stasegemsesteenweg, de Heerweg en de N36 (kaart 1,
lichtblauw). De betekenis is hier ruimer dan enkel het Provinciedomein.

Kaart 1: Perimeter van het RUP en aanduiding van het Provinciedomein.
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2.1

PLANNOLOGISCHE CONTEXT

De omgeving rond Kortrijk is sterk verstedelijkt en versnipperd door een weefsel van
bebouwing en infrastructuur. Grote industriezones domineren het landschap naar de steden
Waregem en Gent toe en langs de autosnelweg E17. Verder weg van de steden, in het licht
glooiende landschap overweegt de grondgebonden landbouw. Er zijn slechts een beperkt
aantal natuurkernen aanwezig die meestal klein zijn van oppervlakte. Het Provinciaal domein
‘de Gavers’ is er één van en vormt een belangrijke stapsteen in de corridor tussen de Leie en
het Kanaal Bossuit-Kortrijk.
De belangrijkste kaart gebruikt voor het afbakeningsvoorstel is de gewenste natuur- en
bosstructuur (gnbs). Deze kaart geeft gebieden aan waar, op wetenschappelijk gefundeerde
wijze, vanuit de natuursector een optie wordt genomen voor het behoud, de ontwikkeling of
het herstellen van bepaalde natuurtypes (Decleer et al., 2000). De Gavers werden in de gnbs
opgenomen als verwevingsgebied (kaart 2).
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt aangegeven dat voor de
totstandkoming van de ‘natuurlijke structuur’ 38.000 ha natuurgebied bijkomend wordt
afgebakend, naast 10.000 ha bosuitbreiding en 150 ha natuurverwevingsgebied (NVWG).
Het RUP draagt bij aan deze kwantitatieve doelstellingen.
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen werd de Gavers geselecteerd
als openluchtrecreatief groen domein. In deze domeinen wordt nauw contact tussen
bezoeker en natuur vooropgesteld en is in principe enkel zachte recreatie toegelaten. De
nadruk ligt hier op de natuurlijk-ecologische functie met ruimte voor de sociale en recreatieve
functie. De Gaverbeek, die het gebied doorsnijdt, werd geselecteerd als
natuurverbindingsgebied.

Kaart 2: De gewenste natuur- en bosstructuur voor de omgeving van de Gavers.
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2.2

ONSTAANSGESCHIEDENIS

Voor de bespreking van de ontstaansgeschiedenis werd er een beroep gedaan op de
‘Ecologische inventarisatie en visievorming van het stroomgebied van de Gaverbeek’
(Degezelle, 2006), het beheersplan van het Provinciedomein de Gavers (Anoniem, 2001),
een digitaal hoogtemodel (DHM) en veldwaarnemingen.
Het Provinciedomein wordt doorsneden door de Gaverbeek en is gelegen in de
Gaverbeekdepressie (kaart 2: licht gekleurd). De Gaverbeekdepressie kreeg de diepste
uitschuring door de Pleistocene Leie tijdens het Rissglaciaal (200.000 tot 120.000 jaar vóór
Christus). Tijdens de laatste ijstijd, de Wurmijstijd (15.000 jaar terug), werd het uitgeschuurde
dal langzamerhand opgevuld in de vorm van een verwilderde rivier (=braided river system).
Daarna kwam een korte periode van temperatuurstijging, waarin het ‘braided river system’
werd verlaten en het water zich concentreerde in de belangrijkste stroomgeulen. Deze waren
de huidige Leie- en Gaverbeekdepressie. De Gaverbeek ontving van de stroomopwaartse
Leie minder water dan de Leie zelf waardoor een verlaten depressie ontstond. De
Gaverbeek werd grotendeels gevoed door beekjes die vroeger afwaterden naar de Leie.
Deze beekjes kenden in het voorjaar grote debieten en door het geringe verval van de
Gaverbeek overstroomden de laagst gelegen kommen frequent. Deze natte
meersengebieden werden dan opgevuld met leem- en kleirijk materiaal (Degezelle et al.
2006). Uit het Digitaal HoogteModel (DHM) kan afgeleid worden dat de Gavers gelegen is in
zulk een komvormige depressie (kaart 3). Uit profielboringen (Slabbaert, 2004) en
vergravingen kon afgeleid worden dat in de Gavers moeraskalk voorkomt in de bodem.
Moeraskalk kan ontstaan in een waterhoudende depressie, waarin waterplanten bij hun
ademhaling koolstof verbruiken en kalk neerslaan. Na de vorming van de moeraskalk van de
Gavers deed zich veengroei voor bovenop deze laag (Degezelle et al. 2006).
De in de Gavers afgezette natte klei- en zandleembodems waren vroeger niet geschikt voor
bewoning door de vele overstromingen. De zandige gronden rondom de depressie werden
daarom verkozen als woonplaats. Tijdens de Middeleeuwen ontstonden hier de eerste
landbouwbedrijven. Rond de boerderijen werden akkers aangelegd en de nattere, lager
gelegen gronden werden gebruikt als hooi- en graasweide. Een uitgebreide pachtstructuur
met een groot aantal percelen (300) gaf aanleiding tot een kleinschalig landschap. Dit
kleinschalige landschap bleef behouden tot midden de 20ste eeuw (Anoniem, 2001).

4

Kaart 3: Digitaal HoogteModel
Gaverbeekdepressie.
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Omdat het gebied heel wat overstromingen kende, werkte de intercommunale Leiedal tussen
1960 en 1970 een globaal saneringsplan uit. De loop van de Gaverbeek werd drastisch
aangepast teneinde de Gavers droog te leggen. In 1968 werd voor de aanleg van de E17 op
grote schaal zand onttrokken uit het gebied waardoor een grote winningsput, het Gavermeer,
ontstond. Door de drainerende werking van het Gavermeer en de kanalisering van de
Gaverbeek zijn de gronden veel droger en zijn de overstromingen verleden tijd. Het grootste
gedeelte van het aanvankelijke meersenlandschap werd vernietigd en vervangen door een
grillige plas met landtongen en inhammen (Anoniem, 2001).
Tezelfdertijd met de ontginningen werden omliggende gronden aan het Gavermeer
aangekocht door de Provincie West-Vlaanderen met tot doel het gebied recreatief uit te
bouwen.
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2.3

ACTUELE SITUATIE

Voor de beschrijving van de actuele situatie werd een beroep gedaan op het beheersplan
van het Provinciedomein de Gavers (Anoniem, 2001), de Biologische Waarderingskaart
(BWK) en veldwaarnemingen.
Een groene bosgordel is aanwezig in het noorden en zuidoosten van het Gavermeer (kaart
2). De bosaanplanten bestaan grotendeels uit loofhout (n) (Esdoorn, Berk, Gewone Es, Eik,
Els). Zeer beperkt zijn er ook naaldhoutaanplanten (ppi) en lokaal is er bijmenging van
naaldbomen. Ten zuiden van het Gavermeer is een populierenaanplant op droge grond met
struikgewas (lsi) aanwezig. Ten oosten van het Gavermeer zijn er populierenaanplanten op
vochtige grond aanwezig met soms Wilgen- en/of Elzenondergroei (lhb). In één van deze
oude populierenbosjes, ‘het Reigerbosje’, bevindt zich een reigerkolonie met een 50tal
nesten. Wilgenstruweel (sf) komt vlakvormig en als lijnelement rond het Gavermeer voor.
Wilgenstruweel is vooral gelegen op natte, tot zeer natte mesotrofe tot eutrofe plaatsen. De
struiklaag wordt gevormd door breedbladige wilgensoorten en de ondergroei bestaat vooral
uit moerasplanten (Bal et al., 2001). Ook doornstruweel (sp) komt lokaal voor in het oostelijk
reservaatgedeelte met soorten als Meidoorn, Sleedoorn en Hondsrood.
Buiten het Provinciaal domein komt enkel zeer soortenarm, ingezaaide grasland (hx) of
soortenarm permanent cultuurgrasland (hp) voor. Door intensieve ontwatering en bemesting
zijn de graslandgemeenschappen op deze plaatsen sterk gedegradeerd. Binnen het
Provinciaal domein zijn de twee voorgaande BWK-graslandentypen aanwezig alsook
soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp*), verruigd grasland (hr) met relicten van mesofiel
hooiland (hu°) en vochtig, licht bemest grasland (h c). De relicten van mesofiel hooiland zijn
vooral aanwezig rond het Gavermeer. Mesofiele hooilanden hebben vaak een uitbundig
bloeiaspect met veel composieten en schermbloemigen. Veel van deze hooilanden zijn
verruigd (hr) en komen nu als relict in een verarmde vorm voor. Sommige hooilanden in het
westelijk reservaatgedeelte komen voor op dagzomende kalkbodems. Hier komt dan
bloemrijk mesofiel hooiland voor afgewisseld met vochtig licht bemest grasland. De vegetatie
van het vochtig licht bemest grasland bestaat uit zeldzame soorten van een zeer specifiek
milieu. Zeegroene en Blauwe zegge vervangen de grassen terwijl Rietorchis, Margriet,
Harige ratelaar, Echte koekoeksbloem en Brunel het bloeiaspect bepalen (Zwaenepoel,
2000).
In de Gavers zijn nog kleine landschapselementen (KLE’ s) aanwezig. Er komen bomenrijen
voor met vooral dominantie van Populier en (Knot)wilg en uitzonderlijk met dominantie van
Els. Beperkt komen enkele houtkanten voor.
Het Gavermeer doet dienst als spaarbekken voor drinkwaterproductie. Een gelijke
hoeveelheid water wordt uit het meer onttrokken en toegevoerd per tijdseenheid, zodat het
peil constant blijft. De toevoer gebeurt met voorgezuiverd kanaalwater afkomstig van het
kanaal Kortrijk-Bossuit wat maakt dat het Gavermeer een zeer goede waterkwaliteit heeft
(Anoniem, 2001). In het Gavermeer is een rijke Kranswierengemeenschap aanwezig.
Kranswieren groeien in helder, matig carbonaathoudend tot erg kalkrijk stilstaand water met
een goede waterkwaliteit (Bal et al, 2001). Ook komt er een waterplantenvegetatie van
voedselrijke bodems voor die gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid aan
drijvende en ondergedoken waterplanten (Decleer, 2007). Het Gavermeer heeft een
betekenis heeft een grote betekenis voor overwinterende watervogels (zie verder).
Rietland komt voor in een aantal ondiepe zones van het westelijk Gavermeer en aan de rand
van het Gavermeer als oevervegetatie. Elders komt rietland voor in lokale depressies en in
sloten.
Het rietland vormt een waardevol biotoop voor water- en moerasvogels. Woudaap, Dodaars,
Rietzanger, Rietgors en Sprinkhaanrietzanger komen tot broeden in de rietkraag van het
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natuurgebied ten westen. De Ijsvogel en de Oeverzwaluw zijn afhankelijk voor hun nestbouw
van de steile zandoevers in het noordoosten van het Gavermeer. Nachtegaal en Wielewaal
hebben als broedbiotoop respectievelijk brandnetelrijke ruigtes en bossen met populier
nodig. De Tortel is een typische broedvogel van jonge bossen. Naast deze op Europees
en/of Vlaams niveau belangrijke broedvogels zijn ook Fuut, Blauwe Reiger, Kuifeend en
Waterral regelmatige broedvogels. Als overwinteraars zijn Meerkoeten en Wilde eenden
zoals Smient, Krakeend, Wintertaling, Slobeend, Tafeleend en Kuifeend in de grootste
aantallen aanwezig (Anoniem, 2001). Voor de duikeenden (Tafeleend en Kuifeend), die bijna
uitsluitend onder water fourageren, is een goede waterkwaliteit van belang om een
voldoende voedselaanbod te garanderen (ref ANWB).
De recreatieve functie van het Gavermeer gaat van hengelen, zeilen en zwemmen tot
duiken. In het natuurgebied rondom het Gavermeer wordt gewandeld, gemountainbiked,
paard gereden en gejogd. Afzonderlijke recreatieve zones worden voorzien als speel- en
ligweide (foto 2) en als parking (kaart 4). De Gavers is in Zuid-West-Vlaanderen de
belangrijkste groene aantrekkingspool voor natuurliefhebbers en recreanten (Provinciaal
Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen). De natuur- en recreatieve functie komen
ruimtelijk verweven voor in de Gavers (Anoniem, 2001).

Foto 2: Speelweide met uitzicht over het
Foto 3: de Villaplasjes
Gavermeer.

7

3.

MOTIVATIE VOOR DE AANDUIDING ALS NATUUR- OF
VERWEVINGSGEBIED

In de door infrastructuur gedomineerde Leiestreek biedt de Gavers nog mogelijkheden voor
duurzame ontwikkeling van natuur. Daarom werd in dit afbakeningsvoorstel gekozen voor
een maximaal behoud van de aanwezige natuurwaarden- en potenties (kaart 4).
Met de voorgestelde planologische aanpassingen wordt de natuurfunctie van het gebied
bevestigd en uitgebreid. Op die manier kan de recreatieve druk op ecologisch kwetsbare
bos- en natuurgebieden verlicht worden. Omwille van zijn geïsoleerde ligging moet het
natuurgebied ook voldoende versterkt worden om tot een duurzame ontwikkeling te komen.
Het overige agrarisch gebied en bijna heel de recreatiezone in de Gavers kreeg een
overdruk natuurverweving. Enkel de zones waar recreatieve infrastructuur gelegen is kregen
geen overdruk. De overdruk natuurverweving heeft tot doel de nog aanwezige ecologische
waarden en natuurpotenties duurzaam instand te houden en te ontwikkelen.
4.
4.1

NATUURDOELSTELLINGEN
NATUUR

Graslanden
De percelen die in aanmerking komen voor de ontwikkeling van waardevol grasland liggen
hoofdzakelijk in de Gaverbeekdepressie (kaart 3) ten oosten, westen en zuiden van het
Gavermeer. Gezien de geringe hoogteligging en het nattere karakter van deze percelen zijn
hier de grootste potenties voor de ontwikkeling van nat grasland aanwezig. De ontwikkeling
van natte graslandtypes draagt bij aan het herstel van het natte meersenkarakter van het
gebied.
De natuurdoelen werden bepaald met behulp van de ‘Veldgids voor ontwikkeling van
botanisch waardevol grasland in West Vlaanderen’ van Zwaenepoel et al. (2000). Specifieke
natuurdoelen werden bepaald aan de hand van bodem- en vochtkarakteristieken en de
aanwezige BWK graslandtypen. Op de kakrijkste, natste plaatsen kan nat kruidenrijk
grasland met Dotterbloem, Moerasspirea en Gewone engelwortel ontwikkeld worden
afgewisseld met schraalland. Op kalkarme, natte plaatsen kan nat kruidenrijk grasland
ontwikkeld worden met Veldrus, Grote ratelaar en Moerasrolklaver als kenmerkende soorten.
Nat kruidenrijk grasland komt tot ontwikkeling op plaatsen die in winter en voorjaar langdurig
onder water staan, door overstromend oppervlaktewater of kwel. Vochtige tot matig droge
graslanden kunnen bij hooibeheer evolueren naar bloemrijk hooiland met Veldlathyrus,
Vogelwikke en Knoopkruid voor kalkrijke percelen en bloemrijk hooiland met Brunel, Kale
jonker en Biezeknoppen voor de kalkarme gronden. Onder begrazing ontwikkeld zich in
kalkrijke en kalkarme omstandigheden een bloemrijke Kamgrasweide met Kamgras en
Madelief en een mix van soorten uit de voorgaande, minder diverse fasen (Zwaenepoel,
2000).
Een eerste randvoorwaarde voor de ontwikkeling van deze soortenrijke natuurdoeltypen is
dat de grasproductie dient te verminderen. Productieverlaging kan bekomen worden door het
achterwege laten van bemesting (tot minder dan 50 kg N/ha/j) en/of door te maaien met
strooisel afvoer. Hedendaagse landbouwvoering is, gezien de hoge bemestingsgraad (> 200
kg N/ha/j), niet combineerbaar met de natuurdoelstellingen. De potenties voor
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productieverlaging in de Gavers zijn hoog: In de Gavers komen klei- en veengronden voor
die slecht water geleiden. Door het instellen van een hoge waterstand kan een belangrijke
productiedaling bekomen worden. Een langdurig hoge waterstand betekent
zuurstofschaarste voor de vegetatie, waardoor de grasproductie sterk geremd word. In de
Gavers is ook moeraskalk en een kalkrijke kleilaag aanwezig. Op kalkrijke bodems zal,
spoedig na het achterwege laten van bemesting, een fosfaatgebrek ontstaan door binding
van fosfaat aan de overmaat van calcium. Fosfaat wordt het limiterend nutriënt voor
plantengroei met een snelle productiedaling tot gevolg (Zwaenepoel, 2000).
Het doorvoeren van herstelmaatregelen m.b.t. de hydrologie is een tweede randvoorwaarde
voor de ontwikkeling van de voorgestelde graslandtypes. Ook het in stand houden van de
aanwezige waardevolle graslandtypen lijkt niet mogelijk bij het huidige bodemvochtregime.
De mesofiele hooilanden (hu) in het natuurgebied zijn allen verruigd. Uit profielboringen
bleek dat de aanwezige veenlaag, door de sterke ontwatering, blootgesteld wordt aan
zuurstof (Slabbaert, 2004). Vermoedelijk wordt het organisch materiaal in de veenlaag
afgebroken en gemineraliseerd waarbij stikstof beschikbaar wordt voor planten (Zwaenepoel,
2000). Concurrentiekrachtige soorten zoals Witbol, Kropaar en Kweek maken gebruik van
het verhoogde nutriëntengehalte en gaan de vegetatie domineren waardoor deze verruigd.
Bos
Bos kan best ontwikkeld worden op percelen die gebruikt worden als akkerland of zeer
soortenarme graslanden (hx). De ontwikkeling van waardevol grasland is hier minder
opportuun. Graslanden met nog enige natuurpotenties worden best niet verbost om de
openheid van het landschap eigen aan natte meersen te bewaren.
De mogelijk te ontwikkelen bostypen werden bepaald met het ‘Handboek natuurdoeltypen’
van Bal et al. (2001) op basis van bodem-, vocht, en landschapskarakteristieken. Op natte
gronden gelegen in de Gaverbeekdepressie (kaart 3, licht gekleurde delen) kan bos van
voedselrijke, vochtige gronden ontwikkeld worden. Het betreft hoog opgaand bos op matig
natte, tot matig droge, zwak tot matig eutrofe bodems. De boomlaag bestaat van nature
vooral uit gewone Essen en Gladde iepen, met daarnaast eventueel Grauwe abelen, Zwarte
elzen en Zoete kersen. Zomereiken en Beuken worden in dit type veel aangeplant. Het
bostype bezit een rijke struiklaag met o. a. Meidoorns, Gewone vlieren, Hazelaars, Wilde
kardinaalsmutsen en Sleedoorns. De kruidlaag is soortenrijk, met veel kruiden,
voorjaarsbloeiers en ruigtekruiden. Bos van voedselrijke, vochtige gronden is belangrijk voor
een aantal vleermuizen die in de holten van dikke bomen verblijven, in holen broedende
vogels en roofvogels.
Op de hoger gelegen, vochtige en droge zandgronden in het noorden die in het
afbakeningsvoorstel de bestemming bos kregen (kaart 4) kan (wachten op de uislag van
POTNAT)… ontwikkeld worden.
Het reeds aanwezige bos dient een beheer te krijgen waarbij ingrepen beperkt blijven tot het
verwijderen van uitheemse bomen en de aanleg van paden. Spontane verbossing wordt
toegelaten en aan de rand van het bos is er ruimte voor de ontwikkeling van een
mantelzoom. Indien bos wordt aangeplant gebeurt dit best met autochtoon plantmateriaal.
4.2

NATUURVERWEVING

Het Gavermeer
Het Gavermeer heeft een recreatieve bestemming met een overdruk natuurverweving in dit
afbakeningsvoorstel. Natuur en recreatie komen hier ruimtelijk verweven voor. De ruimtelijke
verweving houdt in dat in de wintermaanden de natuurfunctie primeert terwijl in de
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zomermaanden de recreatieve functie primeert in het grootste deel van het meer. Er mag ‘s
winters geen watersport uitgeoefend worden om overwinterende watervogels niet te storen.
In de zomermaanden kan wel watersport uitgeoefend worden (Anoniem, 2001). Grenzend
aan het westelijk reservaatgedeelte is er een zomergrens en ruimere wintergrens ingesteld
waar watersport nooit toegelaten is.
Op basis van de karakteristieken van het meer (diepte, grootte, trofiegraad) werd met het
‘Handboek natuurdoeltypen’ van Bal et al. (2001) het natuurdoeltype: gebufferd meer
vastgesteld.. De goede waterkwaliteit dient behouden te worden opdat de vegetatie aan
drijvende en ondergedoken waterplanten, de Kranswierengemeenschap en de
watervogelgemeenschap kan behouden blijven. Een optimale ecologische kwaliteit van de
oeverlijn wordt bereikt wanneer deze zwak glooiend is met veel vormvariatie, afgewisseld
wordt met steile oeverdelen en er vertrapping door vee voorkomt.
De omgeving van het meer wordt best zodanig beheerd dat de toevoer van meststoffen en
pesticiden zo gering mogelijk is. Zo wordt de best mogelijke waterkwaliteit bekomen.
Recreatie met overdruk natuurverweving
De recreatieve zones bevinden zich vooral in het noordwesten en het zuiden van de Gavers
ter hoogte van de infrastructuur. De overdruk natuurverweving moet garanderen dat percelen
met ecologische waarde en hoge natuurpotenties gevrijwaard en benut worden voor
uitsluitend natuurgerichte, zachte recreatie (fietsen, wandelen, natuurbeleving,
paardrijden…). De natuurdoeltypen zijn voor graslanden en bossen dezelfde als voor de
zone met een natuurbestemming omdat de recreatiezone dezelfde bodem en
vochtkarakteristieken heeft.
Door een overdruk natuur toe te kennen kunnen randvoorwaarden gesteld worden naar het
behoud van graslandgebruik, het terugdringen van pesticiden en mestoffengebruik en het
behoud van het landschappelijk open karakter. De hydrologie kan afgestemd worden op de
natuurfunctie en de waterlopen krijgen een ecologisch beheer krijgen.
Agrarisch gebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied met overdruk
natuurverweving
In het oosten van de Gavers is het grondgebruik overwegend cultuurgrasland en akker. Het
gaat hier om drogere, zandige gronden. Er zijn enkele (knot)bomenrijen en houtkanten
aanwezig die als klein landschapselement dienen behouden en ontwikkeld te worden. De
aanduiding als verwevingsgebied garandeert het voortbestaan van de huidige
natuurwaarden en het behoud van het resterende ‘open field’ karakter. De overdruk
natuurverweving heeft tot doel om via een stimulerend beleid te werken naar herstel van het
kleinschalig landschap met een mozaïek van akker, bloemrijke graslanden, hagen,
knotbomenrijen en bermen. Het verwevingsgebied functioneert als een buffersysteem
waardoor schadelijke randeffecten (inspoel van meststoffen en pesticiden, lawaai) op het
centrale natuurgebied beperkt worden.
De Gaverbeek
Maatregelen met betrekking tot de natuurlijke hydrologie van de meersen zijn strikt
noodzakelijk voor het behoud en de ontwikkeling van de voorgestelde natuurdoeltypes. Het
stelsel van de Gaverbeek en de Keibeek kunnen als ecologische corridor ontwikkeld worden
om het isolement van de Gavers te doorbreken. De Gaverbeek en de Keibeek kunnen in het
landschap geïntegreerd worden door ruimte te laten voor natuurlijke oevers en door
beekbegeleidende houtkanten (hakhout) en bomenrijen op de oever aan te leggen.
Verondieping van de Gaverbeek en de Keibeek en het dempen van grachten en sloten zal
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de intensieve ontwatering terugdringen teneinde het natte karakter van de meersen te
herstellen. De fysico-chemische waterkwaliteit van de beken dient te verbeteren door
volledige afkoppeling van de lozing van huishoudelijk en industrieel afvalwater. Een bredere
oeverzone buffert de inspoeling van herbiciden en de sedimentafspoeling van akkers. De
houtkanten en bomenrijen op de oevers bieden broedgelegenheid/foerageergebied vogels
en een goed ontwikkelde, gevarieerde watervegetatie trekt watergebonden insecten aan
zoals libellen en waterjuffers. Een goede waterkwaliteit kan een grote variatie beekvissen
stimuleren.

4.
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Kaart 4: Gewestplan met afbakeningsvoorstel vanuit de sector natuur.

