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Inleiding
Door Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is een project ‘Rivierherstel Leie’ opgestart
naar aanleiding van de geplande realisatie van het project ‘Seine-Schelde’, waarbij men
de gekanaliseerde Leie tussen Wervik en Deinze (‘Gouden Leie’) bevaarbaar wil maken
voor schepen van 4400 ton. Het project ‘Rivierherstel Leie’ beoogt het ecologisch herstel
van de Leie en haar vallei, samengaand met de ontwikkeling van andere watergebonden
functies. Grote delen van de Leie zullen in het kader van dit project worden heringericht.
Voor de verschillende deelgebieden in de vallei van de gekanaliseerde Leie tussen Wervik
en Deinze zijn ecologische gebiedsfiches opgemaakt. Deze fiches zijn gebaseerd op de
‘ecologische gebiedsvisie voor de Gouden Leie’1, opgemaakt in opdracht van W&Z in het
kader van het rivierherstelplan voor de sterk veranderde Leievallei tussen Wervik-Deinze.
In de ecologische gebiedsvisie werd vanuit een ‘omgevingsanalyse’ een streefbeeld
opgemaakt voor natuurherstel in de Leievallei. In de omgevingsanalyse wordt het
juridisch- en beleidskader, de actuele en historische toestand van de gekanaliseerde Leie
en haar aanpalende vallei beschreven. Hierbij werden de abiotische (geomorfologie,
reliëf, hydrologie, ...) en biotische (flora, fauna en ecotopen) factoren en processen
geïnventariseerd en de actuele natuurwaarden in kaart gebracht. Op basis van deze
gegevens en een aantal maatschappelijke randvoorwaarden werden vervolgens de
potenties onderzocht voor de ontwikkeling van een hogere natuurwaarde voor de
gekanaliseerde rivier en de aanpalende gebieden. Alhoewel W&Z geen bevoegdheid heeft
buiten de waterweg, is een totaalbeeld voor de omgeving van de waterweg gewenst met
het oog op een integraal waterbeheer. W&Z kan dan bij infrastructuur- en
beheerswerken ten volle rekening houden met de natuuraspecten van de waterloop in de
ruimere context. De vertaling van het ecologisch streefbeeld naar een concrete invulling
op het terrein gebeurt door het uitwerken van mogelijke natuurontwikkelingscenario’s
afhankelijk van het ambitieniveau.
De deelgebiedfiches geven een meer gedetailleerde beschrijving per deelgebied. Ze zijn
als volgt opgebouwd:
Omgevingsanalyse

Algemene beschrijving

Juridisch en beleidsmatig kader

Omgevingsanalyse

Abiotische gegevens

Huidige natuurwaarden

Historische gegevens

Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied

Potentie voor ecohydrologisch herstel van het valleigebied

Overstroombaarheid

Verkenning van de potenties aan de hand van het model ‘Potnat’

Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling

Gewenste verbindingen natuur

Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
1

Verboven A., Raman, M. & K. Decleer (2008). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de vallei van de
Gouden Leie (Wervik-Deinze). Rapport Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek R.2008.32). Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek, Brussel, xx pp. + kaartbijlagen.
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Voorstel ecologisch streefbeeld en natuurontwikkelingscenario’s

Valleigebied + waterlopen
o Scenario I
o Scenario II

Meanders
o Inrichting
o Peilbeheer
o Sanering
o Vegetatieontwikkeling

Leieoevers en- bermen
o Oeverinrichting
o Gewenste vegetatieontwikkeling

Afstemming met landbouw

Afstemming met recreatie

De streefbeelden voor de natuurfunctie van de Gouden Leie en haar vallei kunnen, na
aftoetsing met de streefbeelden voor de overige functies van de waterweg, resulteren in
een concreet, integraal plan ‘Rivierherstel Leie’.
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Figuur 1: Situering van de deelgebieden
Deelgebied 1 Wervik - Rechteroever
Bronnen
Econnection 2002
GNOP Wervik 1996
Leiedal 2004
Vl. Ministerie Ruimtelijke Ordening 2007
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Binnengebied meander Bousbecque was oorspronkelijk deel van laag meersengebied LaagVlaanderen; nu baggerslibstort. Ook het binnengebied van de meander Balokken is gedeeltelijk een
opgehoogd slibstort.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Parkgebied (meander Balokken); Valleigebied (meander Bousbecque).
Landschapsatlas: Traditioneel landschap en relictzone R30072: Leievallei. Gecultiveerd en open
broeklandschap met meersen en akkers. Geen tot weinig perceelsrandbegroeiing, zeer weinig
bebouwing, onregelmatige percelering. Het alluvium heeft een typische differentiatie tussen
oeverwallen en komgronden. Wenselijk beleid: Vrijwaren van bebouwing in de valleigebieden,
vrijwaren van het aanwezige landelijk karkater, bijzondere aandacht voor de gradiënten en
toposequenties in het landschap, accentueren van de waardevolle sites (kastelen, meanders) in
hun omgeving, gedifferentieerde aanpak voor de verschillende riviersegmenten.
Beheerde groengebieden: Park Balokken (Vl. gewest, ANB), Balokken (Vl. gewest, W&Z),
Baggerstort Bousbecque (Vl. gewest, W&Z).
GRUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk (voorlopig vastgesteld): Het binnengebied van
de meander Bousbecque wordt als bosgebied bestemd. Door vervuild baggerstort geen echte
natuurwaarde mogelijk, eerder (visueel) bufferende functie. Half-open karakter wenselijk. In de
meander primeert de natuurfunctie.
GNBS: Beide meanders zijn aangeduid als verwevingsgebied.
Eigendommen: Bos en Groen; deze koopt nog verder landbouwgronden rond Hof ter Walle op voor
bebossing.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Balokken: Sterk gleyige kleibodem met overgang naar matig droge zandleembodem.
Bousbecque: Matig gleyige kleibodem zonder profiel. Nu voor een groot deel opgehoogd.
Opgehoogde gronden:
− 31,1 ha baggerstort, waarvan 2,8 ha (in westelijk deel Balokken) verontreinigd (vnl Zn en Pb).
− 31,3 ha opgehoogde gronden in NOG.
Hydrologie valleigebied: volledig verstoord door ophoging; overstromingen onbestaande.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
Balokken: Op opgehoogde gronden (7m boven Leieniveau!, kleiplaat) waterpartijen met veel
watervegetatie en verlandend rietmoeras (Riet, Grote lisdodde, Gele lis, Scherpe zegge, Grote
waterweegbree, Moeraszuring, Pluimzegge, Aardbeiklaver (rl,a)), met rondom spontaan
ontwikkeld wilgenstruweel (Sf).
Slibstort eiland Bousbecque: Gevlekte rupsklaver (vz), Blauw walstro (z) en Bittere wilg (z).
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Fauna
Dagvlinders: Geen specifieke gegegevens.
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegegevens.
Libellen: 4 algemene soorten (’91-’02).
Broedvogels: Balokken: Dodaars (rietvijvers opgehoogd terrein), Graspieper, Roodborsttapuit
(meersen en natte ruigten), Groene specht (bos). In 1993 nog broedgeval van Woudaap (!) (riet
en natte ruigte) in verlande visvijvers (bouwputten brug nieuwe Leie).
Binnengebied meander Bousbecque: Kluut, Kleine plevier (pioniersvegetaties), Bergeend op
slibstort; Tortel in struweel.
Overwinterende en pleisterende vogels: Ligt op belangrijke vogeltrekroute die de Leievallei volgt in
NO-ZW richting (moerasgebied waardevol voor steltlopers, bosjes voor de zangvogels).
Zoogdieren: Ruige en Gewone dwergvleermuis.
Historische gegevens
Ferraris: Uitgesproken meanders en open natte meersen in Leiealluvium.
Kartering riviergrasland 1957: Vochtig vrij soortenrijk tot zeer soortenrijk grasland; de meest
soortenrijke graslanden zijn nu opgehoogd (baggerslibstort).
Andere bronnen:
− Op Balokken bij verlanding na rechttrekking ook drie soorten orchideeën en Duizendguldenkruid.
− Voor rechttrekking Dotterbloem.
Voor 1980: Wilgsla (RL, U), Gulden boterbloem (RL, VZ).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Balokken: Grootste deel opgehoogde gronden van de graafwerken (tot 9m hoog), intensieve
landbouw op westelijk deel.
− Slibstort in binnengebied meander Bousbecque.
Meander Balokken
Abiotische gegevens
In open verbinding met de Leie; binnengebied is gedeeltelijk opgehoogd slibstort. Oude loop
meander ten zuiden van Hof Ter Walle is gedempt en niet meer zichtbaar (weiland).
Waterpeil: 11,83m (=normaal Leiepeil; in open verbinding).
Slibpeil: 10,82m TAW; 2m dikke sliblaag.
Waterkwaliteit: In open verbinding met de Leie, slechte waterkwaliteit.
Waterbodemkwaliteit: De waterbodem van de Leie is fysico-chemisch sterk vervuild. Er werden
zeer hoge gehalten aan cadmium, kwik, apolaire koolwaterstoffen en polychloorbifenylen
gevonden.
Oeverstructuur: De oevers zijn plaatselijk verdedigd door aanleg van een steiger/kade.
Huidige natuurwaarden
Flora:
Waterplanten: Geen.
Oevervegetatie: Plaatselijk op binnenbocht thv niet opgehoogde deel (Riet, Oeverzegge,
Kattenstaart, Lisdodde, Gele lis), weinig op buitenbocht.
Talud: Binnenbocht vooral ruigtekruiden; plaatselijk bloemrijk (Grote kaardebol, Boerenwormkruid,
Vlasbekje, Moerasandoorn, Kattenstaart) met hier en daar struweel. Buitenbocht (Fr) met veel
struweel en bomen. Veel (8) waarschijnlijk autochtone wilgensoorten.
Kruin: Binnenbocht vrij bloemrijk in oostelijk deel thv opgehoogde grond (Luzerne,
Boerenwormkruid, Jacobskruiskruid) met enkele bomen; westelijk deel thv akker soortenarme
ruigte. Buitenbocht (Fr) met veel struweel en bomen (industrie, opgehoogde gronden) met 1 open
lage weide.
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Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: Geen specifieke gegevens.
Amfibieën: Kamsalamander (’02).
Libellen: 4 algemene soorten (’91-’02).
Vis: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Dodaars.
Overwinterende en pleisterende vogels: Geen specifieke gegevens.

Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Afvalwaterlozingen van de Franse industrie (rood, geel, blauw).
− Landschappelijk gedomineerd door industrie op Franse oever.
− Jacht langs de Franse oevers; veel recreanten.
− Groot gedeelte van binnengebied is ingenomen door nieuw baggerslibstort en bemoeilijkt herstel
van natte natuur.
Meander Laag-Vlaanderen Bousbecque
Abiotische gegevens
In open verbinding met Leie. Grote zone van het binnengebied is ingenomen door nieuw
baggerslibstort.
Waterpeil: 11,83m TAW (= normaal Leiepeil, in open verbinding)
Slibpeil: 10,35m TAW : 1,55m dikke sliblaag
Waterkwaliteit: In open verbinding met de Leie, slechte waterkwaliteit.
Waterbodemkwaliteit: De waterbodem van de Leie is fysico-chemisch sterk vervuild. Er werden
zeer hoge gehalten aan cadmium, kwik, apolaire koolwaterstoffen en polychloorbifenylen
gevonden.
Oeverstructuur: Kleine zone is verdedigd met breukstenen.
Huidige natuurwaarden
Flora:
Waterplanten: Geen (vroeger Pijlkruid (P. Bogaert, mond.med.).
Oevervegetatie: Sporadisch helofyten (Oeverzegge, Lisdodde, Riet); enkel aan inlaat beter
ontwikkeld.
Talud: Oostelijk deel binnenbocht vrij bloemrijk (Vlasbekje, Moerasandoorn, Koninginnenkruid,
Smeerwortel, Jacobskruiskruid, Harig wilgenroosje) met plaatselijk struweel.
Kruin: Vrij bloemrijk (Smeerwortel, Vlasbekje, Boerenwormkruid, IJzerhard, Jacobskruiskruid,
Harig wilgenroosje).
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: Geen specifieke gegevens.
Amfibieën: Geen specifieke gegevens.
Libellen: 4 algemene soorten (’91-’02).
Vis: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: IJsvogel, Fuut, Knobbelzwaan op meander; Putter op bermen.
Overwinterende en pleisterende vogels: Geen specifieke gegevens.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Geen relatie mogelijk met valleigebied (buitenbocht met steil hoog talud (bebouwd, industrie,
weg), binnenbocht opgehoogd slibstort).
Leiekanaal (RO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Leiekanaal in westen door drogere gronden, in oosten door alluviaal
gebied.
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Datum rechttrekking: 1982-1987.
Dijken/Grondbermen: Geen dijken of grondbermen.
Bermbreedte: 2 m.
Oeververdediging: Schanskorven.
Huidige natuurwaarden
Balokken: Leietalud: Hoog (opgehoogd terrein) en vrij steil; stroomopwaarts brug Balokken veel
spontane struweelopslag (veel waarschijnlijk autochtone wilgensoorten); stroomafwaarts ruigte
met hier en daar een struik
Bermen: Kruin: weerszijden jaagpad streepzaad-duizendbladtype (Smeerwortel, Ringelwikke,
Paardebloem).
Bousbecque: Bermen jaagpad vrij bloemrijk (Rolklaver, Zilverschoon, Vijfvingerkruid, Klein
Hoefblad, Grote kaardebol, Duizendblad).
Stroomopwaarts langs jaagpad Franse zijde deels bosjes gemengd struweel, deels open.
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Zeer beperkt: enkel in oostelijk binnengebied meander Balokken (overig gebied opgehoogd).
Overstroombaarheid
Lagere waspeilen dan vroeger door vluggere waterafvoer geven verminderde
overstromingspotentie door Leie. Gezien het grootste deel van het gebied werd opgehoogd, zal
mogelijke overstroming zich beperken tot het westelijk alluviaal gebied.
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde:
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde:

14 ha
0 ha
Geen gegevens

Potnat
Vernatting met overstroming: grootste deel niet-opgehoogd alluvium nat voedselrijk grasland, met
beetje kamgrasland.
Vernatting zonder overstroming: laagste delen niet-opgehoogd alluvium zilverschoongrasland;
overige kamgrasland.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Hoge prioriteit:
− Westelijk deel Balokken
− Leieoever en -berm
− Meanders Balokken en Bousbecque
− Vispassage Menen
Lagere prioriteit:
− Baggerstort Bousbecque
Gewenste verbindingen natuur
Vooral afschermen van industrie Franse zijde.
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Reeds open verbinding met meanders Balokken en Bousbecque (inrichten meanders).
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Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
ZW Balokken laten aansluiten bij meander (moerassige zone uitgraven rond gedempte Leiebocht,
verleggen jaagpad). Open rietland-grasland langs Leie, hogerop mozaïek met ruigten, struweel en
bomen.
(Voorstel aan Franse zijde: lage wei openlaten als soortenrijk grasland, met houtkant op valleirand,
of verbossen achterliggend akkerland).
Bebossen baggerslibstort Bousbecque (mozaïek, met delen moerasvegetatie).
Scenario II
Idem, met schapenbegrazing in parkgebied Balokken ipv gazonbeheer.
Meander Balokken
Inrichting
Inlaat meander: stukje weide in meander duwen voor moerassige zone; lagere zone in aansluiting
met meander, verleggen jaagpad naar rand brede oeverzone. Aan binnenbocht oostelijk deel ook
gedeeltelijke inbreiding meander voor lage oeverzone.
Uitlaat meander: bocht ‘eiland’ uitwerken met vooroever en rietzone.
Plaatselijk steile oevers voor Oeverzwaluw/Ijsvogel.
Peilbeheer
Open verbinding met Leie behouden: zelfde dynamiek en waterpeilen.
Sanering
Gefaseerd baggeren (plaatselijk zeer slibrijk en ondiep).
Vegetatieontwikkeling
Oevers Franse zijde overal verbossen als buffer voor industrie (zonder kaarspopulieren), behalve
thv lage wei. Aan binnenbocht vrij open laten.
Meander Bousbecque
Inrichting
Binnenbocht oever plaatselijk inbreiden om ondiepere zones te creëren. Uitlaat in Leie breder
uitwerken met rietrijke oever of bosje.
Peilbeheer
Open verbinding met Leie behouden: zelfde dynamiek en waterpeilen.
Vegetatieontwikkeling
Oever binnenbocht vrij open laten. Struweelontwikkeling op talud slibstort.
Op talud buitenbocht (Franse zijde) meer bomen als buffer (drukke weg, bedrijven).
Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
Weinig ruimte (achterliggend hoog slibstort): smal getrapt talud.
thv sluis Menen: vispassage op Frans grondgebied in oorspronkelijke Leiebedding.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Leietalud: verder struweel laten ontwikkelen; ook op berm brug Balokken bebossen of
struweelontwikkeling.
Kruin: extensief maaibeheer 1x in september.
Thv Balokken geen bijkomende aanplanting nodig (reeds parkontwikkeling Balokken + verbossing
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talud).
Thv Bousbecque: langs jaagpad bosjes bomen en struweel meer open aan waterzijde (zicht op
Laag-Vlaanderen).
Thv vispassage: huidig mozaïek van halfopen struweel behouden; voldoende bomenrijke buffer
voorzien aan buitenbocht (industrie Frankrijk).
Mogelijkheden landbouw
Geen (schapenbegrazing in Scenario II).
Mogelijkheden recreatie
Reeds ruim aanwezig.
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Deelgebied 2 Wervik – Laag-Vlaanderen
Bronnen
Econnection 2002
GNOP Wervik 1996
Leiedal 2004
Vl. Ministerie Ruimtelijke Ordening 2007
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Meersencomplex Laag-Vlaanderen is één van de meest authentieke Leievalleilandschappen tussen
Franse grens en Deinze. Uitgesproken microreliëf. Door de rechttrekking van de Leie verkleinde het
meersengebied drastisch en ontstond een eiland tussen oude en nieuwe Leie, dat nu in gebruik is
als baggerslibstort.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Alluviaal gebied is valleigebied; overgangsgronden zijn landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. Hogere gebieden: oostelijk deel industriegebied, middendeel agrarisch gebied,
westelijk deel woon- en recreatiegebied, met langs de Leie smal parkgebied.
Landschapsatlas: Gedeeltelijk traditioneel landschap: Leievallei en Land van Roeselare-Kortrijk. Het
traditioneel landschap Leievallei werd ook grotendeels aangeduid als relictzone R30072.
Gecultiveerd en open broeklandschap met meersen en akkers. Geen tot weinig
perceelsrandbegroeiing, zeer weinig bebouwing, onregelmatige percelering. Het alluvium heeft een
typische differentiatie tussen oeverwallen en komgronden. Wenselijk beleid: Vrijwaren van
bebouwing in de valleigebieden, vrijwaren van het aanwezige landelijk karkater, bijzondere
aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap, accentueren van de waardevolle
sites (kastelen, meanders) in hun omgeving, gedifferentieerde aanpak voor de verschillende
riviersegmenten.
GRUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk (voorlopig vastgesteld): Meersengebied LaagVlaanderen wordt bestemd binnen natuurgebied als onderdeel van het Vlaams ecologisch netwerk.
Alle laaggelegen gronden worden binnen natuurgebied opgenomen. Er is ruimte voor herstel van
natuurlijke rivierdynamiek.
GNBS: Alluviaal gebied Laag-Vlaanderen natuurgebied; smal alluvium ten westen
verwevingsgebied; rond Hoge Plankebeek mozaïeklandschap.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Laag Vlaanderen: alluviale kleibodem met bij overgang steil talud veensubstraat op matige
of geringe diepte.
Opgehoogde gronden:
− 9,7 ha baggerstort, waarvan 4,8 ha verontreinigd (Pb en Zn).
− 13,3 ha opgehoogde gronden in NOG.
Hydrologie: Ingedijkt gebied; overstroomt niet meer sinds 1980.
Vrij dicht grachtenstelsel; wordt vrij intensief gedraineerd naar de Leie stroomafwaarts Menen (op
lager peil). Eén klein perceel wordt vernat (afgedamd) door de provincie West-Vlaanderen. Dichter
naar de valleirand toe wordt er minder sterk gedraineerd.
Water nieuw kerkhof Wervik (klei) loopt af naar de Leie.
Beken:
− Hoge Plankebeek mondt rechtstreeks uit in Leie. Ze ligt een 5-tal m lager dan omringende
weilanden; vallei 50 tot 250m breed met hoge taluds. Monding via duiker in Leie; niveau van de
monding ligt ondiep tov normaal Leiepeil.
− Sint-Jansbeek .
− Rapetbeek mondt uit in meander Oosthoek.
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− Hazebeek mondt enerzijds uit in Leie, anderzijds in meander Prés de Menin (Deelgebied Menen).
Kwel: Op veel plaatsen kwelzones zichtbaar.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten:
Hoge Plankebeek : Moerassig struweel van wilgen, Zwarte els en aangeplante Canadapopulieren en
ruigtekruiden (Grote brandnetel, Smeerwortel, Fluitenkruid,…) op verruigde verwaarloosde
hooilanden (moeilijk toegankelijk); Dotterbloem in moerassige delen weiland op linkeroever.
Meersen Laag-Vlaanderen: Centraal deel alluvium is laagst gelegen en biologisch meest waardevol
(vroeger hooiland, nu droger met zelfs akkers) met soortenrijk permanent grasland met
uitgesproken microreliëf (Hpr*) en vrij veel KLE (oude knotwilgen, elzen, populieren, restanten van
meidoornhagen en bosjes van Wilg en Populier). Nog relictsoorten van Dotterbloemgraslanden (Hc)
aan de randen van hooilanden op minder of niet bemeste stukken (ook enkele percelen in
natuurbeheer, waarvan één met lokale opstuwing water) met Moeraszuring, Dotterbloem, Echte
koekoeksbloem, Moeraswalstro, Moeras-vergeet-mij-nietje, Pinksterbloem, Tweerijige zegge,
Waterkruiskruid (RL, Z). Waardevolle sloot- en oevervegetaties met Kalmoes, Grote watereppe,
Watermunt, Waterranonkel.
Westelijk deel valleigebied soortenarm permanent grasland met enkele poelen (Kn) en drogere
microreliëfrijke graslanden (Hpr*) met Kamgras; oostelijk deel valleigebied soortenarm permanent
grasland (Hp) met veel KLE (knotwilg, Els).
RL-soorten: Paardebloemstreepzaad (RL, VZ) en Muursla (RL, VZ). Wervik Briekemolen, Kleine
pimpernel (RL, Z), Boslathyrus (RL, VZ), Welriekende agrimonie (RL, ZZ), Kleine majer (RL, VZ).
Fauna
Dagvlinders: Geen specifieke gegegevens.
Amfibieën en reptielen: Kamsalamander (’00).
Libellen: 4 algemene soorten (’91-’02).
Broedvogels: Meersen Laag Vlaanderen: Torenvalk, Steenuil, Boomkruiper, Heggemus, Grote
lijster, Grauwe vliegenvanger, Kneu, Groenling, Zwartkop, Tuinfluiter (veel KLE); Veldleeuwerik in
open meersengebied.
(Boomvalk is een zomergast, maar geen broedvogel).
Overwinterende en pleisterende vogels: Sperwer, Buizerd overwinteren in het meersengebied;
Oeverloper, Witgatje, Tureluur, Groenpootruiter, Grote gele kwikstaart, Kramsvogel, Koperwiek
pleisteren langs Leieboorden en sloten.
Zoogdieren: Watervleermuis, Rosse vleermuis, Ruige en Gewone dwergvleermuis, Hermelijn, Vos.
Historische gegevens
Ferraris: Halfopen natte meersen in Leiealluvium (bomen langs de grachten). Langsheen
Kapellebeek meersen met bomen. Op hogere gronden halfopen akkerland.
Kartering riviergrasland 1957: Grootste deel meersengebied en rond monding Sintjansbeek
soortenrijk (dottergrasland) en soortenarm (dominantie van Russen) zeer nat grasland; enkel in
het westelijk deel en op opgehoogd droger deel op de grens tussen Menen en Wervik normaal tot
matig vochtig soortenarm grasland.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 0 ha - 0,6 ha – 2,8 ha – 0 ha.
Andere bronnen:
− Laag-Vlaanderen was voor de rechttrekking een veel uitgestrekter meersengebied, met vrijwel
jaarlijks winterse overstromingen.
− Tot jaren ’50 Otter (med. N. Desreumaux).
− Vroeger op huidig beheersperceel massaal Dotterbloem.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Drainagegracht draineert volledige gebied Laag-Vlaanderen naar Leie stroomafwaarts sluis
Menen.
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− Intensieve landbouw (ook fruitteelt) in valleigebied. Opgehoogde delen in alluviaal gebied LaagVlaanderen. Oprukkende industrie en bebouwing op valleirand (ook visuele storing).
− Waterverontreiniging beken en poeltjes.
Meander Oosthoek
Abiotische gegevens
In smalle open verbinding met Leie. Een stroomafwaarts deel is overwelfd. Binnengebied (Franse
zijde) is een oud bebost slibstort.
Waterpeil: 11,83m (=normaal Leiepeil; in open verbinding).
Slibpeil: 10,63m TAW; 1,8m dikke sliblaag.
Waterkwaliteit: In open verbinding met de Leie, slechte waterkwaliteit.
Waterbodemkwaliteit: De waterbodem van de Leie is fysico-chemisch sterk vervuild. Er werden
zeer hoge gehalten aan cadmium, kwik, apolaire koolwaterstoffen en polychloorbifenylen
gevonden.
Oeverstructuur: Oeververdediging stortstenen.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waterplanten: Geen.
Oevervegetatie: Zeer beperkt in buitenbocht (op stortstenen) : sporadisch Lisdodde, Oeverzegge
en Gele lis; aan inlaat en thv Rapetbeek Riet.
Talud: Buitenbocht verruigd; binnenbocht (Frankrijk) struweelrijk.
Kruin: Buitenbocht beperkt bloemrijk (Vlasbekje, IJzerhard, Boerenwormkruid, Smeerwortel) met
plaatselijk boomopslag; binnenbocht (Fr) struweel (opgehoogde grond).
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: Geen specifieke gegevens.
Libellen: Geen specifieke gegevens.
Vis: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Fuut in meander, Putter op bermen.
Overwinterende en pleisterende vogels: Geen specifieke gegevens.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Geen relatie mogelijk met valleigebied (één zijde bebouwd, andere zijde opgehoogd slibstort).
Overstroombaarheid is zeer beperkt.
− Industriezone tot dicht tegen meander.
Leiekanaal (LO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond: Leiekanaal loopt thv Laag-Vlaanderen door alluviaal gebied; thv Balokken door
drogere zandleemgronden).
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Grondberm van 1,5 m thv Bousbecq.
Bermbreedte: Overwegend 2 m, 3 m thv Bousbecq en 3-5 m in nabijheid van Menen.
Oeververdediging: Schanskorven; thv Laag-Vlaanderen open steenasfalt.
Huidige natuurwaarden
Bermen en Leietalud
LO thv Balokken: riet- en wilgenopslag op Leietalud; bermen aan weerszijden jaagpad veel riet
met jonge wilgenopslag (ook hoog boven jaagpad).
LO thv Wervik: op Leietalud en bermen ruigte met plaatselijk struweelopslag en Japanse
duizendknoop.
LO thv Laag-Vlaanderen: ruigte op Leietalud.
− Westelijk deel (vlak) kruin redelijk bloemrijk maar vrij verruigd, met op dijk 1 rij essen.
− Middendeel (dijk) verruigd (waterzijde jaagpad op kruin toch vrij bloemrijk (Vlasbekje,
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IJzerhard, Duizendblad), met waarschijnlijk autochtone Kraakwilg.
− Oostelijk vlak deel bij sluis: berm aan landzijde jaagpad vrij vochtig, met oeverzeggewatermuntvegetatie (Zeegroene rus, Klein hoefblad, Wolfspoot), en langsgracht met Lisdodde en
Riet; dubbele rij essen en wilgen.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Exoot Japanse duizendknoop.
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Groot! Volledig intact valleigebied Laag-Vlaanderen (overstroombaar vanuit Leie, ook vernatting
mogelijk door verminderde drainage).
Overstroombaarheid
Nog een beperkt gedeelte overstroombaar.
Lagere waspeilen dan vroeger door vluggere waterafvoer geven verminderde
overstromingspotentie door Leie in Laag-Vlaanderen. Alluviaal gebied tussen meander en Leie door
ophoging niet meer overstroombaar. Smal valleigebied Hoge Plankebeek, Rapetbeek en Hazebeek
overstroombaar.
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde:
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (lage zones
uit DTM):

67,2 ha
0 ha
5,7 ha

Potnat
In niet opgehoogd alluvium:
− Vernatting door overstroming: Nat voedselrijk grasland en zilverschoongrasland (op natste
delen).
− Vernatting zonder overstroming: Zilverschoongrasland met in de natste delen
dotterbloemgrasland en voedselrijk moeras.
Op hogere gronden: kamgrasland
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Zeer hoge prioriteit:
− Meersengebied Laag-Vlaanderen
Hoge prioriteit:
− Beekvallei Hoge Plankebeek
− Meander Oosthoek
− Leieoever en -berm
Gewenste verbindingen natuur
Beken met Leie - alluviaal gebied met meersengebied (‘Chemins des Vaches’) op RO (Frans
grondgebied).
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Meander Oosthoek in open verbinding met Leie; onderwatertalud/plasberm langs Leieoever thv
Laag-Vlaanderen.

www.inbo.be

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Gouden Leie.
Deelgebiedsfiches.

15

Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Uitwerken beekmonding Hoge Plankebeek (open verbinding Leie), met brugje erover. Uitdiepen
moerasjes op LO beek (anders verlanding); mozaïeklandschap van alluviaal bos en grasland in
beekalluvium.
Openwerken monding Rapetbeek-Leie, met rondom soortenrijke graslandjes.
Mozaïek langs Leieoever tussen Rapetbeek en Laag-Vlaanderen.
Laag Vlaanderen: Dijk verlagen en verleggen jaagpad naar valleirand. Halfopen halfnatuurlijk
grasland in westelijk alluviaal gebied; soortenrijke cultuurgraslanden in oostelijk deel. Afgraven
opgehoogde delen; uitgraven gedempte kleine Leiebocht en Leieoever als moerassige zone.
Ophouden drainagegracht; vallei laten afwateren boven sluis.
Bufferzone rond beken (met alluviaal bos en struweel in agrarisch gebied).
Bufferen intensief landbouwgebied (struweelrand op valleirand) en industriegebied LaagVlaanderen (ook op Franse zijde nodig thv laaggelegen weiden ‘Chemins des Vaches’: bufferen
drukke weg en bedrijventerrein).
Scenario II
Idem, halfnatuurlijk grasland in volledig alluvium Laag-Vlaanderen; met op valleirand brede zone
met mozaïek van halfnatuurlijk grasland en struweel.
Meander Oosthoek
Inrichting
Binnenbocht plaatselijk ondiepe zones door inbreiding; plaatselijk steile oever voor Ijsvogel? (hoge
oever door ophoging).
Peilbeheer
Open verbinding met Leie behouden; met zelfde dynamiek.
Vegetatieontwikkeling
Op LO (binnenbocht): Aan inlaat verbrede inham met moeraszone. Op kruin en talud mozaïek van
deels open, deels struweel; betere buffering bedrijventerrein. Bij monding Rapetbeek meer open
naar lage weiden (verbinding). Bij uitmonding struweel op tip tot in Leie.
RO (Franse zijde): behoud struweel.
Hengelzones
Aan buitenbocht.
Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
Buiten woonzone getrapt talud; rond monding Hoge Plankebeek en aansluitend bij de lagere
gronden in Laag-Vlaanderen ook onderwatertalud.
Kruisingsplaats thv kerk (enkel steile kaaimuur mogelijk).
Gewenste vegetatieontwikkeling
Bermen
Thv brug Balokken: Rietontwikkeling toelaten (maaien oktober).
Wervik: bestrijden Japanse duizendknoop.
Laag-vlaanderen: westelijk vlak deel: struweelontwikkeling met soorten van vochtige gronden
(groepsgewijs) aan landzijde jaagpad; open aan waterzijde (zicht op Frans grondgebied: open
meersengebied Chemin des Vaches).
Middendeel: Afgraven dijk Laag-Vlaanderen met verleggen jaagpad naar valleirand. Open
meersengebied zonder bomenrijen.
Oostelijk deel: Tussen wilgen aan landwaartse zijde jaagpad struweel (soorten van vochtige

16

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Gouden Leie.
Deelgebiedsfiches.

www.inbo.be

gronden) planten (buffering industriezone).
Mogelijkheden landbouw
I&2: Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied.
Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden.
Maaibeheer op Leieberm.
Mogelijkheden recreatie
Verlegd jaagpad op valleirand. Bewandelbaar meersengebied (deels veldwegels, deels vrij met
overstapjes).
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Deelgebied 3 Menen Gheluwebeek
Bronnen
Econnection 2002
GNOP Menen
Leiedal 2004
Van thuyne et al 1998
Vl. Ministerie Ruimtelijke Ordening 2007
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Dit deelgebied omvat de Leievallei tegen de woonkern Menen en is voornamelijk opgehoogd en
bebouwd. Het oude meanderrelict met natuurreservaat ‘de Poel’ wordt door harde infrastructuur
(N32, ringweg Menen) onderbroken. Een deel van de oude Leiearm is gedempt in functie van
industrie. Een groot deel tussen de oude en de nieuwe Leie is opgehoogd (slibstort Menen) en
bebost.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Oostelijk deel agrarisch gebied en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut, opgehoogd binnengebied meander parkgebied. Westelijk deel woongebied en
gebieden voor dagrecreatie; langs delen Gheluwebeek en plaatselijk langs oude Leiebedding
parkgebied.
Landschapsatlas: Meanderrelicten en binnengebied op Vlaams grondgebied traditioneel landschap
Leievallei.
Natuurverbindingsgebied: Gheluwebeek.
Beheerde groengebieden: Baggerstort Menen (Vl. gewest, W&Z).
Reservaten: De Poel (niet erkend).
GRUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk (voorlopig vastgesteld): Het natuurreservaat ‘de
Poel’ en de omgeving van het park langs noordwestelijke zijde, alsook het binnengebied van de
meander worden bestemd als gemengd openruimtegebied met overdruk natuurverweving.
GNBS: Binnengebied meander randstedelijk of recreatief groengebied, natuurverwevingsgebied.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Droge (licht) zandleembodem met textuur B horizont en antropogeen verstoorden bodems
(bebouwd).
Opgehoogde gronden: 10,24 ha baggerstort, waarvan 8,55 ha verontreinigd (vnl Zn en Pb).
Hydrologie valleigebied: Volledig verstoord door ophoging.
Beken: Gheluwebeek mondt rechtstreeks en volledig gecalibreerd uit in Leie.
Hazebeek mondt uit in meander Prés de Menin.
Kwel: Niet waargenomen.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
Op baggerslibstort binnendeel meander mooi ontwikkeld wilgenstruweel (Sf) met moerassige zones
(Mr/Mc), natte ruigten (Hf) en soortenrijke graslandjes (Hp*).
Droge ruigte met struweel aansluitend op reservaatje ‘de Poel’.
Beekvallei Geheluwebeek- Schonebeek: ten noorden van Menen intensief permanent grasland; in
de stadskern deels ingekokerd en bebouwd, deels parkgebied met relicten van moerasvegetatie en
broekbos.
Aan Franse zijde van de Leie (Prés du Menin) struweelontwikkeling op opgehoogd terrein en
uitgegraven delen aansluitend op meander.
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Fauna
Dagvlinders: Geen specifieke gegegevens.
Amfibieën en reptielen: Kleine watersalamander en Alpenwatersalamander.
Libellen: 7 algemene soorten (’91-’02).
Broedvogels: Bebost slibstort: Ijsvogel (steile oever afvoergracht); Kleine plevier
(pioniersvegetatie), Sprinkhaanzanger (riet+natte ruigte), Kievit, Torenvalk, Groene specht, Putter,
Sperwer, veel kleine zangvogels.
Overwinterende en pleisterende vogels: Bosjes en struweel van De Poel en het opgehoogde
binnengebied zijn pleister- en foerageergebied voor o.m. Kleine bonte specht, Houtsnip, Grote
Gele kwikstaart en heel wat zangvogels. Aan de meanderrelicten overwinteren Aalscholver,
Zomertaling, zelfs eenmalig een Roerdomp (‘02).
Zoogdieren: Laatvlieger, Watervleermuis, Ruige en gewone dwergvleermuis, Wezel, Hermelijn,
Vos.
Historische gegevens
Ferraris: Er waren natte meersen aanwezig rondom Menen met verdediging en omwalling. Ten
oosten van Menen bevond er zich een smalle vallei met meersen. Op de hogere gronden was er vrij
open akkerland.
Kartering riviergrasland 1957: Grotendeels normaal tot matig vochtig soortenarm grasland.
Luchtfoto’s 1957: Breed overstroomd meersengebied: (volledig binnengebied meander en ook
zones ten oosten en ten westen van de meander).
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 0 ha – 0 ha -1,5 ha – 0 ha.
Andere bronnen: Voor 1980: Boslathyrus (RL, VZ), Kikkerbeet (RL, K), Kandelaartje (RL, VZ).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Grootste deel opgehoogde gronden (baggeropspuitingen), veel bebouwing, gefragmenteerde
gebiedjes, sterk versnipperd door rechttrekking Leie, bebouwing en wegen. Belangrijke potenties
gingen verloren door bouw van sportterreinen naast het moerasgebied. (Jachthaven Menen:
loopplanken aanmeerzone te laag: bij hoog water (in ’99 19cm onder rand) staan ze onder water.)
Ten oosten van de afgesneden meander werd een waterzuiveringsinstallatie gebouwd.
Meander Prés de Menin
Abiotische gegevens
Eénzijdige open verbinding met Leie aan afwaartse zijde. Binnenbocht (Frans grondgebied) sluit
aan op opgehoogd parkgebied ‘les Prés de Menin’ (met gegraven waterpartij) en jachthaven.
Waterpeil: 10,13 m TAW zelfde als Leiepeil (open verbinding).
Slibpeil: Onbekend.
Oevervegetatie: Zeer beperkt in buitenbocht (op stortstenen) : sporadisch Lisdodde, Oeverzegge
en Gele lis; aan inlaat en thv Rapetbeek Riet.
Oeverstructuur: Oostelijk deel kaden in buitenbocht en doorgroeitegels met wandelpad en
jachthaven in binnenbocht.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waterplanten: Geen.
Oevervegetatie: Geen.
Talud: Struweel in westelijk deel; met waarschijnlijk autochtone Grauwe wilg, Boswilg, Vlier , en
hakhoutstoven van Kraakwilg.
Kruin: Plaatselijk bomen.
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: Geen specifieke gegevens.
Libellen: Geen.
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Amfibieën: Geen specifieke gegevens.
Vis: Giebel, Riviergrondel, 3 Doornige stekelbaars, Blauwebandgrondel, Blankvoorn, Rietvoorn,
Baars.
Broedvogels: Knobbelzwaan, Fuut.
Overwinterende en pleisterende vogels: Geen specifieke gegevens.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Meander deels afgesneden door industriegebied; binnengebied opgehoogd; gelegen binnen
stedelijk gebied.
− Exoot Blauwbandgrondel.
Meander Gheluwebeek
3 relicten: Poel (reservaatje) volledig afgesneden, middendeel met overloop naar gecalibreerde
Gheluwebeek, oostelijk deel met overloop naar Leie.
Abiotische gegevens
Meander sluit op de Leie aan via vaste overloop met inbuizing onder jaagpad aan afwaartse zijde.
De onmiddelijke omgeving van de Gheluwebeek is niet opgehoogd. De oude loop van de Leie is nog
‘herkenbaar’ in tracé van de Oude Leielaan.
Waterpeil: Onbekend.
Slibpeil: Onbekend.
Waterkwaliteit: Onbekend.
Waterbodemkwaliteit: Onbekend.
Oeverstructuur: Oude loop is gedempt en bebouwd. Delen van de meander zijn behouden als open
water.
Gedeelte is ingebuisd onder jaagpad.
Huidige natuurwaarden
Flora
Poel(westelijk meanderdeel): reservaatje; vrij grote natuurwaarde.
Waterplanten: Geen.
Oevervegetatie: Brede rietrijke oevers met Zwanenbloem, Krabbescheer (RL,B), Grote boterbloem
(RL,B), Grote egelskop, Kalmoes, Gele lis…
Talud: Noordelijk deel Riet; zuidelijk deel vrij bloemrijk (Smeerwortel, Dotterbloem, Adderwortel,
Watertorkruid) met plaatselijk struweel.
Kruin: Grotendeels struweel .
Middendeel meander
Waterplanten: Geen.
Oevervegetatie: Geen .
Talud: Soortenarme ruigte met struweel.
Kruin: Grotendeels struweel.
Oostelijk deel meander
Waterplanten: Geen.
Oevervegetatie: Sporadisch, vooral bij uitloop: Lisdodde, Oeverzegge, Gele lis.
Talud: Bloemrijk in binnenbocht (Boerenwormkruid); soortenarme ruigte in buitenbocht.
Kruin: Buitenbocht grotendeels struweel, binnenbocht open grasland.
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: Geen specifieke gegevens.
Libellen: 7 vrij algemene soorten (’91-’02).
Amfibieën: Poel: Kleine watersalamander, Alpenwatersalamander, Groene kikker, Bruine kikker.
Vis: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Dodaars, Fuut, Kleine karekiet, Canadese gans.
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Overwinterende en pleisterende vogels: Geen specifieke gegevens.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Versnipperd; alluviaal gebied opgehoogd (zwaar verontreinigd slibstort), sportterrein, bebouwd,
industrie, doorsneden door N32.
Leiekanaal (LO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Leiekanaal ligt op Belgisch grondgebied volledig in alluviaal gebied .
Datum rechttrekking: Laatste rechttrekking ’69-70.
Dijken/Grondbermen: Geen; kaai thv Menen.
Bermbreedte: 0 thv Menen; 1,5 verder in het deelgebied.
Oeververdediging: Betonnen damplanken, kaai thv Menen, losse breukstenen in het oosten van het
deelgebied.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: Op Leietalud plaatselijk hoge wilgen (waarschijnlijk autochtone Grauwe wilg en Boswilg)
en autochtone bramen- en vliersoorten.
Bermen: Vlakke kruin weinig bloemrijk, plaatselijk verruigd, met een onderbroken rij essen.
Leie is pleistergebied met beperkt belang voor watervogels (tientallen Kuifeend, Tafeleend,
Knobbelzwaan; enkele Wintertalingen, Dodaars; ook zeldzamere soorten als Krakeend, Brilduiker;
grote aantallen Wilde eend, Meerkoet).
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Zeer beperkt: grootste deel opgehoogd en bebouwd. Enkel in beekvallei Gheluwse beek: smalle
beekvallei door bebouwde zone (groene vinger!) en agrarisch gebied.
Overstroombaarheid
Door het groot aandeel opgehoogde gronden en een lager Leiewaspeil is het overstroombaar
gebied langs de Leie verdwenen.
In beekvalleigebied Gheluwebeek/Schoonbeek kunnen nog delen overstromen.
Niet opgehoogde open ruimte in NOG (groot deel in beekvallei
Gheluwebeek, Schoonebeek):
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):

31,7 ha
0 ha
0 ha

Potnat
Enkel rond Gheluwebeek-Schonebeek stroomopwaarts nog niet opgehoogde alluviale gronden, met
in beekvallei potentie voor nat voedselrijk grasland en zilverschoongrasland, en op hogere gronden
kamgrasland.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Hoge prioriteit:
− Meander en gedempte delen (waaronder reservaatje ‘Poel’) met (opgehoogd) binnengebied.
− Leieoever en -berm.
Lagere prioriteit:
− Valleigebied Gheluwebeek-Schonebeek.
Gewenste verbindingen natuur
Verbinding watersystemen (Gheluwebeek-meanderdelen-Leie). Elementen van verspreid bosgebied
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(Diefhondbos-Notelaar-Menen Gheluwebeek-Leiebos- Preshoekbos).
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Meander Prés du Menin, Meander Gheluwebeek: westelijk deel (Poel) en middendeel in aansluiting
met Gheluwebeek, oostelijk deel meander als vissenpaaiplaats.
Vismigratie thv stuw Menen via nevengeul in oude Leiebedding (Frankrijk) (zie bij deelgebied 1:
Wervik RO).
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Binnengebied meander mozaïek van bos en struweel: noordelijk deel meer natuurontwikkeling
(struweel, halfnatuurlijk grasland, bos, moerasvegetaties); zuidelijk deel bewandelbaar
parklandschap.
Gheluwebeek terug met natuurlijke bedding (nu volledig gecalibreerd) en aansluitend op meander
(als betere waterkwaliteit); beekbegeleidend bos; soortenrijke cultuurgraslanden in valleitje. Dicht
schermgroen tegen N32.
Scenario II
Idem, met mozaïek van grasland, ruigten en struweel in en rond beekvalleitje Geluwebeek.
Meander Gheluwebeek
Inrichting
Verbinding Poel en meander via Gheluwebeek (via smalle sloot) met Leie (als goede
beekwaterkwaliteit). Middendeel meander: binnenbocht afschuinen (door inbreiding meander) voor
betere aansluiting met bebost natuurgebied. Oostelijk deel meander kan in open verbinding met de
Leie dienst doen als vissenpaaiplaats.
Peilbeheer
Peilen meander onbekend.
Vegetatieontwikkeling
Poel: behouden rietrijke oever. Middendeel meander: buitenbocht afschermen van bewoning en
industrie door bebossen talud buitenbocht. Oostelijk deel meander: afschermen van N32 door
bebossen; zuidelijk deel open laten (paaiplaats).
Hengelzones
Geen.
Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
Getrapt talud, thv aansluiting oostelijk deel meander met onderwatertalud. uitwerken monding
Gheluwebeek.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Bermen: thv baggerslibstort bosjes struweel aan landzijde. Vrij open laten voor oostelijk
meanderdeel (vissenpaaiplaats). Dicht schermgroen voor zuiveringsstation (soorten van vochtige
gronden).
Mogelijkheden landbouw
Geen (stedelijk gebied).
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Mogelijkheden recreatie
Binnengebied meander: zuidelijk deel bewandelbaar park; noordelijk deel slechts beperkt
toegankelijk: paadje met vogelkijkhut.
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Deelgebied 4 Menen Lauwebeek
Bronnen
Econnection 2002
GNOP Menen
Leiedal 2004
VL. Ministerie Ruimtelijke Ordening 2007
Witab 1997
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Smalle plaatselijk reliëfrijke beekvalleien met beekbegeleidend intensief grasland en
knotbomenrijen. Het noordoostelijk deel van dit gebied is bebost (Diefhondbos). Nog vrij intacte
open ruimte rond Lauwebeek met uitgesproken microreliëf. Zowel de Gaverbeek als de Lauwebeek
vertonen een meanderend verloop. Het valleigebied tussen beide beken wordt gekenmerkt door
een hoge vochtigheid als gevolg van een prominente kwelinvloed. In de omgeving van de
‘Bekenbeek’ ten oosten van de Lauwebeek komen zowel steile graslanden met veedrinkpoelen en
microreliëf als een uitgesproken steilrand met duidelijke kwelverschijnselen voor.
Verder is dit gebied grotendeels in landbouwgebruik aansluitend bij de verschillende woonkernen.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Gedeelte langs de Leie stroomopwaarts Gaverbeek: alluviaal natuurgebied, gedeelte
stroomafwaarts Gaverbeek: alluviaal bosgebied; omringend gedeelte: landschappelijk waardevol
agrarisch gebied; op hogere gronden woon- industrie- en agrarisch gebied.
Landschapsatlas:Klein gedeelte langsheen Leie traditioneel landschap en relictzone R30072
Leievallei. Gecultiveerd en open broeklandschap met meersen en akkers. Geen tot weinig
perceelsrandbegroeiing, zeer weinig bebouwing, onregelmatige percelering. Het alluvium heeft een
typische differentiatie tussen oeverwallen en komgronden. Wenselijk beleid: Vrijwaren van
bebouwing in de valleigebieden, vrijwaren van het aanwezige landelijk karkater, bijzondere
aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap, accentueren van de waardevolle
sites (kastelen, meanders) in hun omgeving, gedifferentieerde aanpak voor de verschillende
riviersegmenten.
Natuurverbindingsgebied: Lauwebeek.
Beheerde groengebieden: Barakken (Vl. gewest, W&Z), Diefhondbos (Intercommunale), Notelaar
(Vl. gewest, W&Z). Lage gronden ten oosten van Diefhondbos zullen worden opgehoogd (tijdelijk
stapelplaats gronden AWZ) en bebost (parkgebied).
VEN 1e fase: Smalle delen alluviaal gebied.
GRUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk (voorlopig vastgesteld): Het gebied rond
Diefhondbos wordt deels als bosgebied bestemd met overdruk natuurverweving om het kleine en
jonge bos robuuster te maken. Tevens buffer en recreatieve meerwaarde voor aanpalend woon- en
industriegebied (Frankrijk). Ten westen en oosten van het bosgebied worden de laaggelegen
gronden langs de Leie en de beekdalen Gaverbeek en Lauwebeek bestemd als natuurgebied met
overdruk VEN.
GNBS: alluviaal gebied met beekvalleien natuurgebied; westelijk (deels opgehoogd) alluviaal
gebied randstedelijk of recreatief groengebied (natuurverweving).
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Droge licht zandleembodem met (sterk gevlekte, verbrokkelde) textuur B horizont, matig
natte zandleembodem zonder profiel. Naar de Leie toe sterk gleyige kleibodem zonder profiel. Ook
antropogeen verstoorde bodems (bebouwd gebied).
Opgehoogde gronden: 11,88 ha, waarvan 5,58 ha verontreinigd.
Huisvuilstort IVMO (nu Diefhondbos); momenteel wordt laag weidegebied tussen N32 en
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Diefhondbos opgehoogd met graafspecie W&Z (nadien bosontwikkeling).
Hydrologie valleigebied: alluviaal gebied vrij smal, met beperkt grachtenstelsel. In grote delen
verstoord door ophoging.
Beken:
- Gaverbeek heeft waardevolle structuurkenmerken; mondt via duiker uit in de Leie. Zwaar
verontreinigd.
- Lauwebeek: nog bochtig tot meanderend verloop, met waardevolle structuurkenmerken. Ligt
soms erg diep in het landschap. Lage, zachthellende oevers afgewisseld met tot 2m hoge
oeverwanden (uitzonderlijk in de streek!). Mondt via duiker uit in de Leie.
Kwel: Pont Neuf (Gaverbeek): uitgesproken kwel op buitenbocht gedempte meander; tussen
Gaverbeek en Lauwebeek hoge vochtigheid, te wijten aan kwelinvloed.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
In alluvium intensief soortenarm grasland (Hp/Hw); plaatselijk laag of reliëfrijk.
Diefhondbos: Bebost terrein (loofbos) en droge ruigte op huisvuilstort IVMO.
Binnengebied gedempte meander: aangeplant alluviaal bosje met wilgenstruweel (Sf) op
opgehoogde grond (Notelaar), in uitgesproken kwelgebied aan buitenrand (Pont-Neuf) rietkragen
(Mr) en spontaan ontwikkelde drassige zeggen- (Mc) en biezenveldjes met Pinksterbloem en
Beekpunge.
Valleikom Gaverbeek: laaggelegen weilanden met plaatselijk veel KLE’s; sluit aan bij zeer
interessante vochtige graslanden op Frans grondgebied (met Dotterbloem, Zeegroene rus, Holpijp),
en bij kwelgebied Pont-Neuf.
Perceel soortenrijk permanent grasland (Hp*) langs Lauwebeek met o.a. Paardebloemstreepzaad
(rl, zz).
Fauna
Dagvlinders: geen specifieke gegevens.
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens .
Libellen: Geen.
Broedvogels:
Bebost gebied Notelaar en Diefhondbos: Tortel, kolonie Roeken, Groene specht.
In rietzone Pont Neuf: Blauwborst, Kleine karekiet en Rietgors.
In aanpalend landbouwgebied en in ruigtes: Patrijs, Torenvalk.
Overwinterende en pleisterende vogels: Beperkt: Houtsnip overwintert in Diefhondbos, in meersen
occasionele waarnemingen van Smient, Kemphaan, Ooievaar, Grote Zilverreiger.
Zoogdieren: Watervleermuis, Ruige en Gewone dwergvleermuis.
Historische gegevens
Ferraris: Smalle vrij rechte vallei met open nat meersengebied. Kleinschalig gesloten akkerland op
de kouters.
Kartering riviergrasland 1957: Grotendeels normaal tot matig vochtig soortenarm grasland; thv
Gaverbeek en Lauwebeek nat soortenarm grasland.
Luchtfoto’s 1957: Breed overstroomd meersengebied langsheen de Leie en ter hoogte van de
momenteel opgehoogde meanders.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 0 ha - 0,2 ha - 2,4 ha – 0 ha.
Andere bronnen: Voor 1980: Korenbloem (RL, A), Lancetbladige basterdwederik (RL, Z),
Boslathyrus (RL, VZ).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Opgehoogde terreinen in alluviaal gebied (huisvuilstort, gedempte meander).
− Zwaar verontreinigde Gaverbeek. Oprukkende bebouwing aan rand alluviaal gebied. Intensieve
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landbouw in alluviaal gebied.
− Intensieve landbouw tot tegen oever Lauwebeek.
Meander Notelaar
Momenteel gedempt, enkel nog afwateringsgracht met betonplaten oevers. Aangelegd parkje met
vochtig grasland en struweel. Kwelrijke zone aan buitenbocht.
Leiekanaal (RO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Leiekanaal vrijwel volledig in alluviaal gebied.
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Geen dijken of grondbermen.
Bermbreedte: 2 m.
Oeververdediging: Betonnen damplanken thv Barakken, schanskorven ten oosten hiervan.
Infrastructuur: Ruiterpad.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: met vrij veel struweel. Wordt om de 4 à 5jaar ingesnoeid, in 2 à3 delen. Tamelijk
uitgebreid spectrum. oud-cultuurwilgen en waarschijnlijk autochtone soorten (Grauwe wilg,
Boswilg, Kruipwilg, Kraakwilg, Grauwe x Rossige wilg), Vlier, Vuilboom.
Bermen: Thv Barakken dubbele essenrij met intensief gemaaide bermen. Ten oosten 1 rij es of een
dubbele rij wilg langs jaagpad, ook delen zonder bomen. Vrij bloemrijke ruige bermvegetatie thv
Diefhondbos (Klein hoefblad, Smeerwortel, Boerenwormkruid); ten oosten minder bloemrijk.
Leie is pleistergebied met beperkt belang voor watervogels (tientallen Kuifeend, Tafeleend,
Knobbelzwaan; enkele Wintertalingen, Dodaars; ook zeldzamere soorten als Krakeend, Brilduiker;
grote aantallen Wilde eend, Meerkoet).
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Beperkt (veel opgehoogde gronden). Nog intacte valleitjes Gaverbeek en Lauwebeek (met
kwelzones) in aansluiting met Leie; kwelzone aan buitenbocht meander.
Overstroombaarheid
Lagere waspeilen dan vroeger door vluggere waterafvoer geven verminderde
overstromingspotentie door Leie.
Indien geen corrigerende opstuwing gebeurt aan sluis Harelbeke zal de Leie na de realisatie
doortocht Kortrijk/Seine-Schelde niet meer overstromen in dit gebied.
Overstroombaar gebied is hoe dan ook vrij beperkt. De beekvalleien zijn vrij smal, zodat ook hier
slechts een beperkte overstroombaarheid mogelijk lijkt.
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic + lage
niet verbonden zones uit DTM):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic +
lage niet verbonden zones uit DTM):

49,6 ha
0 ha
11,6 ha

Potnat
Bij vernatting zonder overstroming: in alluvium Leie en beekalluvium delen nat voedselrijk grasland
en dotterbloemgrasland en delen zilverschoongrasland.
Bij vernatting door overstroming: in Leiealluvium nat voedselrijk grasland, in beekalluvium
zilverschoongrasland.
Hogere gebieden: kamgrasland.
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Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Hoge prioriteit:
− Gedempte meander + kwelrijke zone aan buitenbocht
− Leieoever en -berm
− Beekalluvium Lauwebeek en Gaverbeek
Lagere prioriteit:
− Diefhondbos
− Overgangsgronden op valleirand
Gewenste verbindingen natuur
Aansluiting beekvalleien met Leie. Elementen van verspreid bosgebied (Diefhondbos-NotelaarMenen Gheluwebeek-Leiebos- Preshoekbos).
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Beperkt tot uitgegraven meander Notelaar (er is een plasberm voorzien aan de LO).
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Bos op huisvuilstort (Diefhondbos); open bosontwikkeling op (opgehoogd) meersengebied ten
westen hiervan (tussen stort en N32).
Halfopen mozaiek rond heruitgegraven meander Notelaar; meer open naar meander toe en thv
kwelzone. Halfopen soortenrijk grasland in het beekalluvium en in overig alluviaal gebied.
Uitwerken mondingsgebied Lauwebeek.
Bufferstrook langs oever Gaverbeek en Lauwebeek (gras met ruigte aan monding; meer
stroomopwaarts beekbegeleidend bos; steile oevers Lauwebeek bieden nestmogelijkheid voor
IJsvogel.
Buffergroen rond industriezone Halluin en bedrijven Lauwe. Op hogere gronden agrarisch gebied
met veel KLE.
ScenarioII
Idem, met halfnatuurlijk grasland in alluviaal gebied, en mozaiek van bomen, struweel en ruigte op
overgangsgronden.
Meander Notelaar
Inrichting
I: Uitgraven gedempte meander (smal diep stuk met brede ondiepe zone) in tweezijdige open
verbinding met de Leie. Jaagpad behouden met bruggetjes over verbindingen. Met een brede
plasberm aansluiten op het (opgehoogde) binnengebied van de meander (gradiëntrijke zones).
II: Gedempte meander met binnengebied ondiep uitgraven als brede Leieoever. Jaagpad
verleggen naar buitenbocht; zonder verstoring van waardevolle kwelrijke zone aldaar.
I&II: Uitmonding Gaverbeek in uitgegraven meander (als goede waterkwaliteit!) met brede
moerassige oeverzone.
Peilbeheer
In open verbinding met de Leie, zelfde dynamiek.
Vegetatieontwikkeling
Halfopen alluviaal struweel, meer open moerassige zone aan binnenbocht meander.
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Bufferstroken
Minimaal 10 m in delen waar meander niet in natuurontwikkelingsgebied ligt; aan buitenbocht
meander bescherming belangrijke kwelzone!
Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
Getrapt talud, met lage oeverzones thv heruitgraving meander Notelaar en monding Lauwebeek.
Het westelijk deel van de oostelijke gedempte leiebocht kan worden uitgegraven om een rietrijke
drassige zone te ontwikkelen in aansluiting op de Leie (verleggen jaagpad). Kruisingsplaats thv
Diefhondbos (geen natuurvriendelijke oever: stort).
Gewenste vegetatieontwikkeling
Thv mondingsgebied Lauwebeek vrij open; overige delen langs jaagpad vrij bomen- en struweelrijk
(met open delen). Aanplanten met struiken en bomen van vochtige gronden. Aan landzijde berm
oostelijke meander bomen en struweel als buffer.
Mogelijkheden landbouw
I: Permanent grasland met beheersovereenkomsten in alluviaal gebied.
Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden.
Maaibeheer op Leieberm.
II: Idem + Permanent grasland met gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied.
Mogelijkheden recreatie
Diefhondbos als wandelbos.
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Deelgebied 5 Leiemeersen Wevelgem
Bronnen
Coussement et al 1988
Econnection 1997
Econnection 1999
Econnection 2002
GNOP Wevelgem 1996
Leiedal 2004
VL. Ministerie Ruimtelijke Ordening 2007
Vrielinck et al 2004
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
De Leievallei omvat laaggelegen natte graslanden. Valleigebied Pesserie is een nog vrij intact open
ruimtegebied (8ha) met intensief grasland. De hoger gelegen gronden zijn in gebruik door
landbouw (weiland en akkerland) die aansluiten bij de lintbebouwing langs de N8. Er komt
verspreide bebouwing voor.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Alluviaal gebied: natuurgebied, meander met opgehoogde gronden ter hoogte van R8
bos- en bosuitbreidingsgebied, overgangsgronden agrarisch gebied (W), woonuitbreidingsgebied
(midden en O) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (midden); ten noorden woongebied.
Landschapsatlas: Valleigebied: traditioneel landschap en relictzone R30072 Leievallei. Gecultiveerd
en open broeklandschap met meersen en akkers. Geen tot weinig perceelsrandbegroeiing, zeer
weinig bebouwing, onregelmatige percelering. Het alluvium heeft een typische differentiatie tussen
oeverwallen en komgronden. Wenselijk beleid: Vrijwaren van bebouwing in de valleigebieden,
vrijwaren van het aanwezige landelijk karkater, bijzondere aandacht voor de gradiënten en
toposequenties in het landschap, accentueren van de waardevolle sites (kastelen, meanders) in
hun omgeving, gedifferentieerde aanpak voor de verschillende riviersegmenten. Hoger gelegen
gronden: Land van Roeselare – Kortrijk.
Beheerde groengebieden: Oude Leie Wevelgem (Vl. gewest, ANB), Leiebos (Vl. gewest, ANB).
Reservaten: Pesserie (ANB, ANB).
VEN 1e fase: Smalle delen alluviaal gebied.
Beschermde landschappen en monumenten: Het Kloosterhof (vml. Abdij guldenberg).
GRUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk (voorlopig vastgesteld): De meander wordt
samen met de rest van de laaggelegen gronden langs de Leie bestemd als natuurgebied met
overdruk VEN. Meanderrelict dient opgewaardeerd te worden voor natuur met ontwikkeling
moeraszone. Hoger gelegen gronden hebben als bestemming agrarisch gebied met overdruk
natuurverweving. Buffergebied tegen instroom van nutriënten naar het lager gelegen
natuurgebied. Stimuleren van graslandgebruik.
GNBS: Alluviaal gebied natuurgebied, overgangsgronden verwevingsgebied.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Droge licht zandleembodem met (sterk gevlekte, verbrokkelde) textuur B horizont, matig
natte zandleembodem zonder profiel. Naar de Leie toe sterk gleyige kleibodem zonder profiel. Ook
antropogeen verstoorde bodems (bebouwd gebied).
Opgehoogde gronden: 31,57 ha, waarvan 7,84 ha verontreinigd. Huisvuilstorten thv Leiebos en ten
noorden van meander Pesserie; baggerstort in westelijk meersengebied.
Hydrologie valleigebied: Ingedijkt gebied; overstroomt niet meer. Vrij dicht grachtenstelsel; groot
deel van meersengebied vermoedelijk vrij intensief gedraineerd, op enkele vochtige percelen na
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(ten westen van meander Pesserie) die na een regenbui onder water kunnen staan.
Beken: Kleine Tolbeek en Katerhoekbeek, rechtstreeks uitmondend in Leie.
Kwel: Ten noorden van westelijk meanderdeel Leiebos (Pluimzegge), en ten oosten van oostelijk
meanderdeel Leiebos. Plaatselijk in weidegebied Pesserie (momenteel wordt kwelwater afgevangen
door afvoerende grachten).
Tot ’97 kwamen kwelindicatorplanten voor (beekpunge, groot moerasscherm) ten zuiden van de
Katerstraat en de Weverijstraat (nu woningbouw).
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
Westelijk deel: open intensief soortenarm grasland (Hp/Hx, grotendeels gedraineerd, gescheurd,
heringezaaid, ook deels op opgehoogde gronden), met de niet opgehoogde delen ten westen van
de Pesserie kunnen nog vrij nat zijn; er liggen enkele grachten met eutroof water (vangen kwel af,
en draineren gebied) en een drietal oude eutrofe veedrinkpoelen (sterk verland, niet het hele jaar
door waterhoudend; de meest westelijke herbergt nog een waterplantenvegetatie met Gewoon
sterrekroos, Gele waterkers en Waterranonkel).
Op de valleirand nog enkele goed ontwikkelde houtkanten en bomenrijen.
Oostelijk deel: in binnengebied en ten noorden van meander opgehoogd en bebost (Leiebos):
aangeplant bos (met niet autochtoon en zelfs niet streekeigen materiaal) en droog struweel;
plaatselijk in grotendeels verlande arm goed ontwikkeld wilgenstruweel (Sf) met moerasvegetatie
en resten van oud populierenbos. Vroeger laaggelegen soortenrijk grasland nu uitgegraven door
Bos en Groen tot vissenpaaiplaats. In droge ruigte ten noorden van meander Grasklokje (RL, A).
Rodelijstsoort: Bittere wilg (RL, Z).
Fauna
Dagvlinders: Geen specifieke gegevens.
Amfibieën en reptielen: Levendbarende hagedis: kleine populaties bosranden en verruigde
terreinen.
Libellen: Geen.
Broedvogels:
Meersen Wevelgem: Veldleeuwerik, Scholekster, Torenvalk, Boomvalk.
Leiebos: Groene specht, Tortel, Sperwer, Torenvalk, Staartmees.
Abdijhoeve: Ransuil; bewoning: Huiszwaluw.
Afkalvingen Leieoevers: sporadisch broedgeval Oeverzwaluw.
Overwinterende en pleisterende vogels:
In de meersen pleisterende Grutto, Tureluur, Watersnip, Dodaars, Tapuit, Oeverloper; kleine
groepjes Kuifeend, Aalscholver, Krakeend, Tafeleend, Smient, Canadese gans, Gele kwikstaart;
grotere groepen Meerkoet (tot 100), Goudplevier (tot 500 ex aan Vijverhof).
In Leiebos overwintert Buizerd, Ijsvogel, Grote gele kwikstaart.
Zoogdieren: Watervleermuis, Rosse vleermuis, Ruige en Gewone dwergvleermuis, Veldmuis,
Wezel, Bunzing, Hermelijn.
Historische gegevens
Ferraris: Smalle vrij rechte vallei met open nat meersengebied (enkele hagen in overgangsgebied),
soms akkers tot tegen de Leie. Kleinschalig gesloten akkerland op kouters.
Kartering riviergrasland 1957: Ten westen van Pesserie nat tot zeer nat vrij soortenrijk grasland;
ten westen ervan normaal tot matig vochtig soortenarm grasland.
Luchtfoto’s 1957: Breed overstroomd meersengebied langsheen de Leie en ter hoogte van de
gedemte of nog aanwezige Leiemeanders.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 0 ha - 2,6 ha – 2,7 ha – 8,5 ha.
Andere bronnen:
’83: tot 3000 pleisterende exemplaren Goudplevier.
Voor 1980: Grote windhalm (RL, A), Blaaszegge (RL, VZ), Veldgerst (RL, VZ), Kandelaartje (RL,
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VZ), Kleine wolfsmelk (RL, K).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Intensieve landbouw in hele gebied (akkerbouw in valleigebied), oprukkende bebouwing op
valleirand, ook in alluviaal gebied (vertuining grote delen van de meersen), doorsneden door
autosnelweg.
− Opgehoogde gronden in valleigebied en op noordelijke valleirand: ter hoogte van Leiebos ligt
huisvuilstort (nu weiland, en deels bebost) en restgronden; bij Pesserie stort van huisvuil met
inerte materialen en restgronden.
− Bijna geen hoge winterwaterstanden meer in valleigebied (verdroging).
− Kwel wordt afgevangen.
− Boer pompt overstromingswater leiemeersen in dode arm visvijver: drooglegging meersen (GNOP
Wevelgem).
− Collector + overstort thv Leiebos (first flush=vuiligheid).
− Geluidsverstoring door A17.
Meander Pesserie
De meander Pesserie is grotendeels gedempt en beperkt overstroombaar vanuit de Leie. Aan de
noordzijde bevindt zich een huisvuilstort. Opgehoogde percelen. Een aantal zijn eigendom van het
Agentschap voor Natuur en Bos.

Meander Leiebos
Abiotische gegevens
Twee meanderdelen. Westelijke arm wordt gebruikt door vissersclub ‘De Slappe Vissers’; in 1999
nog jaarlijks bepoot met witvis en beperkte hoeveelheid roofvis. 1996: behandeld met
cocolithenkrijt om sliblaag te reduceren. Nu visvijver in privéeigendom; afgesneden van Leie.
Binnenbocht oostelijk deel recent ondiep uitgegraven als vissenpaaiplaats. Beide delen werden
onlangs verbonden door een sloot. Meander is met Leie verbonden via koker met schuif aan
afwaartse zijde.
Waterpeil: 11,17m TAW (1m hoger dan normaal Leiepeil).
Slibpeil: 9,3-9,7m TAW: 2,2m-2,6m dikke sliblaag.
Waterkwaliteit: Beiden delen vrij goede waterkwaliteit – matig verontreinigd.
Waterbodemkwaliteit: Geen specifieke gegevens.
Oeverstructuur: Enkel schanskorven bij gedempte zijde oostelijk deel.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waterplanten: Gele plomp in westelijk meanderdeel (vroeger ook Kikkerbeet en diverse
fonteinkruiden; nu verdwenen).
Oevervegetatie: Westelijk deel aan uiteinden meander begroeid met Oeverzegge, Riet, Grote
lisdodde, Kalmoes, Waterzuring. Noordzijde met Pluimzegge, Groot moerasscherm, Beekpunge
(kwel!). Aan binnenbocht aangeplant struweel.
Oostelijk deel kleine delen met lisdodde. (in 1999 fragmenten van watertorkruidverbond
(Zwanenbloem oa), nu afgegraven) (Vroeger groeiden hier Kleine egelskop, Slanke waterbies,
Rivierhelmkruid, Middelste waterweegbree: nu verdwenen).
Talud: Westelijk deel vrij bloemrijk aan buitenbocht (Harig wilgenroosje, Grote valeriaan, Grote
kattenstaart, Koninginnekruid, Smeerwortel, Gevleugeld helmkruid, Blauw glidkruid, Watermunt,
Heelblaadjes, Kale jonker, Groot hoefblad); buitenbocht struweel en weinig bloemrijke ruigte.
Oostelijk deel verruigd (Harig wilgenroosje) met afstervende populieren; buitenbocht met lage
oeverzone met Moerasvergeet-mij-nietje en Lisdodde.
Kruin: Binnenbocht met bomen en struweel; buitenbocht sluit aan op akkerland (niet waardevol).
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Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: Geen specifieke gegevens.
Libellen: 5 soorten, waaronder Grote roodoogjuffer (RL, K) (’91-’02).
Vis: Westelijke meander: Kolbei en Blankvoorn zijn dominante soorten (Blankvoorn-KolbleiBaarswater); daarnaast ook Brasem, Giebel, Karper, Rietvoorn, Zeelt en Baars.
Broedvogels: Westelijk meanderdeel: IJsvogel in binnenbocht, Fuut; oostelijk meanderdeel
(vispaaiplaats): Dodaars, Kuifeend.
Overwinterende en pleisterende vogels: Geen specifieke gegevens.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Meander afgesneden van Leie (wel positief voor waterkwaliteit); geen rivierdynamiek meer.
Peilverschil tussen meander en Leie groot (1m). Veel slib; bij open verbinding zou ondiep gegraven
vissenpaaiplaats droogvallen.
− Deel meander gedempt (opgehoogd terrein Leiebos).
− Weinig waterplanten, veel witvis.
− Geluidsverstoring en doorsnijden vroegere leieloop door A17.
− Afsluitingen tuinen tot tegen meander (geen doorgang in westen); akkers en industrie tot tegen
buitenbocht meander.
Leiekanaal (LO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Leiekanaal door alluviaal gebied.
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Centraal in het deelgebied een grondberm van 1,5 m.
Bermbreedte: Vnl. 2-3 m, in het oosten van det deelgebied 5 m.
Oeververdediging: Schanskorven (plaatselijk afgekalfd thv Pesserie); met dijken thv lage meersen
(ten O van brug Wevelgem komt water vaak gelijk met jaagpad); ten oosten van A17 open
steenasfalt en kaai.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: Bij afkalvingen sporadisch broedgeval Oeverzwaluw.
Bermen:
Westelijk deel: dijk met dubbele rij essen thv laag valleigebied (midden en in hoger gebied vlakke
kruin met enkele rij essen); redelijk bloemrijk (Boerenwormkruid, Smeerwortel, Vlasbekje),
plaatselijk netelruigtes.
Oostelijk deel (thv meander Wevelgem): vlakke kruin met rij essen, weinig bloemrijk (idem als op
dijk, maar minder verruigd).
Leie is pleistergebied met beperkt belang voor watervogels (tientallen Kuifeend, Tafeleend,
Knobbelzwaan, enkele Wintertalingen, Dodaars; ook zeldzamere soorten als Krakeend, Brilduiker;
grote aantallen Wilde eend, Meerkoet).
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Oostelijk deel (Leiebos; rond meander Wevelgem) zeer beperkte potentie tot herstel (grote
opgehoogde delen), wel kwelzone ten oosten van oostelijk meanderdeel Leiebos. Westelijk deel
(Leiemeersen Wevelgem) streven naar herstel (nog grote delen intact valleigebied, wel enkele
ophogingen, waarvan één stort) (ontwikkelen moerassige zones door plaatselijk uitgraven; thv
plaatselijke kwelzones door dempen kwelbeken terug natte vegetatie laten ontwikkelen.
Overstroombaarheid
Lagere waspeilen dan vroeger door vluggere waterafvoer geven verminderde
overstromingspotentie door Leie
Indien geen corrigerende opstuwing gebeurt aan sluis Harelbeke zal de Leie na de realisatie
doortocht Kortrijk/Seine-Schelde niet meer overstromen in dit gebied.
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Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic + lage
niet verbonden zones uit DTM bijgerekend):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic +
lage niet verbonden zones uit DTM bijgerekend):

86,7 ha
0 ha
18,4 ha

Potnat
Alluviaal gebied: Als vernatting door overstroming: nat voedselrijk grasland met
zilverschoongrasland in de laagste delen, plaatselijk vossenstaarthooiland en mesofiel grasland. Als
vernatting zonder overstroming: nat voedselrijk grasland en dotterbloemgrasland, in de laagste
delen zilverschoongrasland, dottergrasland en voedselrijk moeras.
Hoger gebied: kamgrasweide.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Zeer hoge prioriteit:
− Leiemeersen Wevelgem
Hoge prioriteit:
− Meander + kwelrijke zone aan buitenbocht westelijk deel
− Leiebos
− Leieoever en -berm
Lagere prioriteit:
− Hogere gronden op valleirand
Gewenste verbindingen natuur
Aansluiting alluviaal gebied met Leie.
Elementen van verspreid bosgebied (Diefhondbos-Notelaar-Menen Gheluwebeek-LeiebosPreshoekbos).
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
− Er is een groot niveauverschil tussen meander Wevelgem en Leie, maar weinig potentie
vernatting omringend valleigebied (grote delen opgehoogd terrein rond de meander); er kan
overwogen worden om een open verbinding te maken met de Leie. Hierbij zullen grote delen van
de paaiplaats wel dieper moeten worden uitgegraven om nog van enig nut te zijn. Dit kan enkel
indien de waterkwaliteit van de Leie sterk verbetert (mag niet gaan ten koste van het vrij goed
ontwikkelde waterecotoop in de meander).
− Open verbinding met meander Pesserie; zwaaikom Pesserie.
− Breed uitwerken meanderaantakking.
− Ruimte voor brede plasberm langs Leieoever thv meersen Wevelgem.
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Vernatting westelijk laag meersengebied door ophouden neerslagwater (dempen kwelbeken);
plaatselijk afgraven tot moerassige zones.
Overig alluviaal gebied: halfnatuurlijk grasland; thv abdij Guldenberg meer halfgesloten
mozaïeklandschap. Opgehoogde delen thv meander Wevelgem bebossen. Rond buitenbocht
meander open halfnatuurlijk grasland; binnenbocht bebost.
Overgangsgronden: mozaïek.
Hogere delen: agrarisch gebied met veel KLE. Schermgroen op valleirand, rond bedrijven en
zuiveringsinstallatie.
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Scenario II
Idem, + afgraven en saneren huisvuilstort, en gradiëntrijk afgraven binnengebied meander
Pesserie tot open rietrijk moerasgebied.
Op hogere gronden halfnatuurlijk grasland en op valleirand mozaïek.
Meander Pesserie
Inrichting
I&II: Open oostelijk meanderdeel in open verbinding stellen met Leie. Inbreiden linkeroever.
Ondiep gradiëntrijk heruitgraven binnengebied gedempte meander tot moerassig gebied
(plas/dras).
I: Heruitgraven meander is niet opportuun gezien het huisvuilstort gelegen op de oever aan de
buitenbocht
II: Heruitgraven gedempte meander na sanering huisvuilstort.
Peilbeheer
Open verbinding met Leie.
Vegetatieontwikkeling
Open laten, in aansluiting met open Leiemeersen. Plaatselijk thv boerderijen wat struweel op kruin.
Bufferstroken
Ten oosten van de meander: minimaal 10 m in delen waar meander niet in
natuurontwikkelingsgebied ligt.
Meander Leiebos
Inrichting
I&II: creëren ondiepe oeverzone door inbreiden aan noordelijke binnenbocht.
II: Terug in tweezijdige verbinding brengen met Leie (enkel als goede waterkwaliteit Leie).
Peilbeheer II
Indien geen nadelig effect meanderpeil op hydrologie valleigebied kan een open verbinding waarbij
de meander het hele jaar op Leiepeil gehouden worden (beter voor vismigratie) (valleigebied is hier
wel grotendeels opgehoogd). Indien lager meanderpeil verdroging van valleigebied veroorzaakt (zie
ecohydrologische studie) dient waterpeil meander een deel van het jaar worden opgehouden (in
late herfst, winter en voorjaar), en mag verlagen in laat voorjaar en zomer (periodieke open
verbinding).
Sanering II
Slib ruimen, anders wordt meander te ondiep + verder uitgraven vissenpaaiplaats (komt anders
droog te liggen).
Vegetatieontwikkeling
Westelijk deel: Huidig struweel verder laten ontwikkelen; overige delen open laten. Thv woonzone
in westen halfopen als afscherming. Oostelijk deel: rond paaiplaats zo open mogelijk laten, wel
zorgen voor goede afscherming A17 en industrie.
Hengelzones
Delen aan buitenbocht westelijk meanderdeel.
Bufferstroken
Niet nodig als volledig in natuurontwikkelingsgebied.
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Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
Plasberm langs het grootste deel van de oever; brede plasberm in Zwaaikom en thv
meanderuitlaat. Plaatselijk doorsteken dijk.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Laag meersengebied open laten in aansluiting met Leie. Thv Abdij Guldenberg struweel op
dijkkruin aan waterzijde jaagpad (afschermen bebouwing overzijde Leie).
Thv meanderdelen Leiebos: vrij open laten naar Leie toe (open meersengebied op RO).
Mogelijkheden landbouw
I: Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied.
Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden.
Maaibeheer op Leieberm.
II: Idem + Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten ook op drogere
overgangsgronden.
Mogelijkheden recreatie
− Nieuw onverhard wandelpad rond meersen Wevelgem.
− Leiebos.
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Deelgebied 6 Biezenveld
Bronnen
Econnection 2002
GNOP Menen
Leiedal 2004
VL. Ministerie Ruimtelijke Ordening 2007
Witab 1997
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Intact open beeklandschap met intensieve weilanden en knotbomenrijen rond Knokbeek. Op
hogere gronden open akkers, en woningbouw tot aan valleirand. Gegraven visvijvers (‘Biezenveld’)
omzoomd door bomen.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Smalle zone langs Leie en ten noorden van spoorweg natuurgebied, overig
valleigebied landschappelijk waardevol agrarisch gebied, open ruimte Knokbeek agrarisch gebied,
Visputten ontginningsgebied, westelijk hoger gebied woon- en woonuitbreidingsgebied
Landschapsatlas: Oostelijk gedeelte relictzone R30072 Leievallei. Gecultiveerd en open
broeklandschap met meersen en akkers. Geen tot weinig perceelsrandbegroeiing, zeer weinig
bebouwing, onregelmatige percelering. Het alluvium heeft een typische differentiatie tussen
oeverwallen en komgronden. Wenselijk beleid: Vrijwaren van bebouwing in de valleigebieden,
vrijwaren van het aanwezige landelijk karkater, bijzondere aandacht voor de gradiënten en
toposequenties in het landschap, accentueren van de waardevolle sites (kastelen, meanders) in
hun omgeving, gedifferentieerde aanpak voor de verschillende riviersegmenten. Smalle alluviale
zone langs de Leie: traditioneel landschap Leievallei.
Beheerde groengebieden:Preshoekbos Leyekant (ANB, ANB).
GRUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk (voorlopig vastgestel): De Leiemeersen
langsheen de Leie worden bestemd als natuurgebied met overdruk VEN. Verder van de Leie krijgt
het gebied een agrarische bestemming met overdruk natuurverweving voor het behoud en
versterken van het gevarieerd open en half-open valleilandschap en het waterbergend karakter. Er
kan een accent gelgd worden op het vrijwaren en herstel van de natuurwaarden van de Knokbeek.
Het hoger gelegen ‘Biezenveld’ wordt bestemd als recreatiegebied met overdruk natuurverweving.
Een ecologisch verantwoord visbeheer en de ontwikkeling van natuurlijke oeverzones kan
gestimuleerd worden.
GNBS: Alluviaal gebied Leie: natuurgebied, open gebied rond Knokbeek verwevingsgebied.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Droge (licht) zandleembodem met (sterk gevlekte, verbrokkelde) textuur B horizont, matig
natte zandleembodem zonder profiel. Naar de Leie toe en in de vallei van de Knokbeek sterk
gleyige kleibodem zonder profiel. Ook antropogeen verstoorde bodems (bebouwd gebied).
Opgehoogde gronden: 2,15 ha, waarvan 1,25 ha verontreinigd.
Hydrologie valleigebied: Weinig ontwikkeld grachtenstelsel; vrij droog gebied.
Beken: Knokbeek heeft vrij rechtlijnig verloop; mondt uit in Leie via koker.
Kwel: Niet waargenomen
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
Weinig waardevol permanent grasland in het valleigebied; loofhoutaanplant (wilg en berk) rond
gegraven visvijvers. Visvijvers met weinig oeverbegroeing (sporadisch Gele lis, Wolfspoot, Riet);
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aangeplante waterlelies.
Geen rodelijstsoorten.
Fauna
Dagvlinders: Geen specifieke gegevens.
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Libellen: Geen gegevens.
Broedvogels: Meersen: Scholekster, Torenvalk, Tortel.
Visputten: Fuut, Canadese gans, Groene specht (in omringende populieren).
Overwinterende en pleisterende vogels: Geen gegevens.
Zoogdieren: Laatvlieger, Watervleermuis, Ruige en Gewone dwergvleermuis.
Historische gegevens
Ferraris: Natte open meersen in smalle vallei. Kleinschalig gesloten akkerland op kouters.
Kartering riviergrasland 1957: Normaal tot matig vochtig soortenarm grasland
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 2,7 ha - 10,3 ha – 5,5 ha – 6,5 ha.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Geïsoleerd valleigebied, oprukkende bebouwing. Intensieve landbouw in valleigebied.
Opgehoogde heuvel in valleigebied.
Leiekanaal (RO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Leiekanaal in alluviaal gebied
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Grondberm van 1 m.
Bermbreedte: 3 m.
Oeververdediging: Betonstenen.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: Leietalud met vrij veel Riet en plaatselijk bomenopslag (Es, Esdoorn, Wilg);
waarschijnlijk autochtone Grauwe wilg en Boswilg.
Bermen: Op de dijkkruin (thv Knokbeek dijk 1m hoger dan achterliggende weiden dubbele rij
Essen. Verruigde vegetatie met ook schaduwsoorten (Robertskruid).
Leie is pleistergebied met beperkt belang voor watervogels (tientallen Kuifeend, Tafeleend,
Knobbelzwaan; enkele Wintertalingen, Dodaars; ook zeldzamere soorten als Krakeend, Brilduiker;
grote aantallen Wilde eend, Meerkoet).
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Beekvallei Knokbeek nog intact open ruimtegebied met lage weilanden.
Overstroombaarheid
Lagere waspeilen dan vroeger door vluggere waterafvoer geven verminderde
overstromingspotentie door Leie.
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):

25,6 ha
0 ha
0 ha

Potnat
Valleigebied Knokbeek: als vernatting door overstroming: zilverschoongrasland met delen nat
voedselrijk grasland en dottergrasland; als vernatting zonder overstroming: nat voedselrijk
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grasland met delen zilverschoongrasland.
Hoger gebied: kamgrasland.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Hoge prioriteit:
− Leieoever en -berm
− Knokbeek
Lagere prioriteit:
− Alluviaal gebied rond Knokbeek
− Zone rond visputten
Gewenste verbindingen natuur
Aansluiting alluviaal gebied Knokbeek met Leie; verbinding met valleigebied Markebeek onder A17.
Elementen van verspreid bosgebied (Diefhondbos-Notelaar-Menen Gheluwebeek-LeiebosPreshoekbos).
Afschermen A17.
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Geen (behalve langs Leieoevers).
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Alluviaal gebied soortenrijk permanent grasland met bosrijke zone langs A17 (Leiebos) en
mozaïeklandschap rond visputten en woonzone; overige cultuurland met ontwikkeling van KLE.
Scenario II
Open gebied met halfnatuurlijke graslanden (met afgraven opgehoogd deel alluviaal gebied); bos
en mozaïek zoals in Scenario I.
Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
Getrapt talud; oostelijk deel thv Knokbeek dijk doorsteken.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Westelijk deel landinwaartse zijde veel struweelbosjes aanplanten.
Oostelijk deel thv Knokbeek: landinwaartse zijde vrij open laten naar vallei Knokbeek, met enkele
struweelbosjes. Thv A17 bebost (bufferbos).
Mogelijkheden landbouw
I: Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied.
Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden.
Maaibeheer op Leieberm.
II: Idem + Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten ook op drogere
overgangsgronden.
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Deelgebied 7 Kortrijk - Markebeek
Bronnen
Econnection 2002
Leiedal 2004
VL. Ministerie Ruimtelijke Ordening 2007
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Vallei Markebeek nog mooi open valleigebied met kleine reservaatsgebiedjes. Knotbomenrijen
vormen restanten van een meer gesloten meersenlandschap. Ten westen ervan smalle vallei met
veel reliëf. De open ruimte is beperkt tot aan de spoorweg en het industriegebied. Er zijn drie oude
meanders aanwezig in ’t gebied. Ten oosten van de R8 situeert zich het gebied Paters Mote.
Centraal in het gebied ligt een kasteelpark dat een hoge landschappelijke waarde heeft. Het park
heeft een zeer hoge botanische en dendrologische rijkdom waaronder een belangrijk aandeel
stinsenplanten.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Alluviaal gebied natuurgebied, site rond Patersmote Kasteelpark; naar Kortrijk toe
woongebied en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut; naar het westen toe
agrarisch gebied, industriegebied, woongebied, bosuitbreidingsgebied en landschappelijk
waardevol agrarisch gebied.
Landschapsatlas:Groot deel relictzone R30072 Leievallei. Gecultiveerd en open broeklandschap met
meersen en akkers. Geen tot weinig perceelsrandbegroeiing, zeer weinig bebouwing,
onregelmatige percelering. Het alluvium heeft een typische differentiatie tussen oeverwallen en
komgronden. Wenselijk beleid: Vrijwaren van bebouwing in de valleigebieden, vrijwaren van het
aanwezige landelijk karkater, bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het
landschap, accentueren van de waardevolle sites (kastelen, meanders) in hun omgeving,
gedifferentieerde aanpak voor de verschillende riviersegmenten. Westelijke zone langsheen de Leie
traditioneel landschap Leievallei. Ankerplaats Patersmote Kortrijk A30067.
Beschermde landschappen en monumenten: Patersmote en kasteel met omgeving.
Beheerde groengebieden: Preshoekbos Leyekant (ANB, ANB).
Reservaten: Marke Leiekant (Vl. gewest , ’t Schrijverke), Leievallei Marke (Natuurpunt,
Natuurpunt). Voorgesteld projectgebied natuurontwikkeling aan W&Z.
GRUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk (voorlopig vastgesteld): De Leiemeersen zijn
aangeduid als natuurgebied met overdruk VEN. De laagst gelegen gronden dienen opnieuw een
alluviale natuurfunctie te krijgen door inrichting van oeverzones en overstromingsgebieden met
herstel van meersen, moeraszones en alluviale bossen. Verder van de Leie krijgt het gebied een
agrarische bestemming met overdruk natuurverweving voor het behoud en versterken van het
gevarieerd open en half-open valleilandschap en het waterbergend karakter. De cultuurhistorische
waarde van het kasteel van Marke/Patersmote wordt bevestigd door deze te bestemmen als
parkgebied met overdruk natuurverweving.
GNBS: Alluviaal gebied natuurgebied, aansluitend hoger gebied verwevingsgebied.
Valleigebied + waterlopen (Minimaal-Optimaal)
Abiotische gegevens
Bodem: Vnl. droge licht zandleembodem met (verbrokkelde) textuur B horizont, ook matig natte
zandleembodem zonder profiel. Naar de Leie toe sterk gleyige kleibodem zonder profiel. Ook
antropogeen verstoorde bodems (bebouwd gebied) en sterk vergraven gronden.
Opgehoogde gronden: 7,19 ha, waarvan 0 ha verontreinigd.
Hydrologie valleigebied: Westelijk valleigebied erg smal en hydrologisch verstoord door
ophogingen. Westelijk valleigebied overstroomt nog regelmatig door de Leie. Ondanks een beperkt
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grachtenstelsel wordt dit gebied toch vrij intensief gedraineerd (enkel plaatselijk wat vochtige
plekken).
Beken: Markebeek mondt uit in de Leie via duiker.
Kwel: Niet waargenomen.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
Alluvium Leie permanent grasland zonder bijzondere soorten (wel veel KLE; knotwilgenrijen).
Gradiëntrijk perceel soortenrijk permanent grasland met struweel op valleirand thv pottenbakkerij
(reservaatje).
Park en kasteelpark thv Patersmote.
Fauna
Dagvlinders: Geen specifieke gegevens.
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Libellen: Geen.
Broedvogels: Meersen: Kievit, Nijlgans. Bos Paters Mote: Ransuil, Sperwer, Mandarijneend,
Canadese gans. Overige: Braamsluiper, Torenvalk, kolonie Roeken, Kuifmees.
Overwinterende en pleisterende vogels:
Meersen, Paters Mote: Canadese gans (tot 100 ex), Wulp, Wintertaling, Knobbelzwaan, Brandgans,
Putter, Ijsvogel; veel doortrekkende roofvogels.
Leiekant: Kuifeend, Rietzanger, Oeverloper, Ijsvogel.
Preshoekbos: Watersnip, Bokje, Houtsnip, Kerkuil.
Zoogdieren: Dwergspitsmuis, Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis, Rosse woelmuis, Aardmuis,
Eikelmuis, Wezel.
Historische gegevens
Ferraris: Naar het oosten toe bredere vallei met halfopen natte meersen. Halfopen akkerland.
Kartering riviergrasland 1957: Soortenrijk zeer nat grasland (dottergrasland).
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 0,6 ha – 1,6 ha – 0,6 ha – 5,8 ha.
Andere bronnen: Voor 1980: Kleine waterranonkel (RL, VZ), Naaldekervel (RL, UB), Akkerdoorn
(RL, K), Blauw walstro (RL, Z).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Leiebochten geheel of gedeeltelijk gedempt (nog 1 afgesneden relict: natuurgebied ‘Schrijverke’).
Intensief grasland in alluviaal gebied, open akkerland op hogere delen.
R8 en A17 overbruggen Leie.
Meander ‘t Schrijverke (natuurreservaatje):
Abiotische gegevens
Waterpeil: Geen specifieke gegevens.
Slibpeil: Geen specifieke gegevens.
Waterkwaliteit: Vrij goede waterkwaliteit.
Waterbodemkwaliteit: Geen specifieke gegevens.
Oeverstructuur: Niet gedempte delen zijn onverdedigd gebleven.
Huidige natuurwaarden
Flora :
Dichte oevervegetatie.
Waterplanten: Geen specifieke gegevens.
Oevervegetatie: Brede rietzones en lisdodde, Slanke waterweegbree (RL, Z).
Talud: Meidoorn- en wilgenstruweel.
Kruin: Meidoorn- en wilgenstruweel, Paardebloemstreepzaad (RL, ZZ).
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Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: Geen specifieke gegevens.
Libellen: 7 vrj algemene soorten (’91-’02).
Vis: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Fuut, Kuifeend (water); Ijsvogel (oever); Boomvalk, Putter, Torenvalk (omringend
struweel).
Overwinterende en pleisterende vogels: Geen specifieke gegevens.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Afgesneden van Leie (voordelig voor waterkwaliteit, nadelig voor vismigratie, geen
stromingsdynamiek).
Leiekanaal (RO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Leiekanaal volledig in alluviaal gebied.
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Grondbermen van 1 m thv de oude Leiemeanders en van 1,5 m in het
oosten van het deelgebied thv Paters Mote.
Bermbreedte: 2-3 m; 1,5 thv ’t Schrijverke, 5 m in het oosten van het deelgebied.
Oeververdediging: Westelijk deel schanskorven, oostelijk deel open steenasfaltmatten met
onderaan schanskorven.
Huidige natuurwaarden
Leietalud:
Ten W van R8: ruigte met plaatselijk bomen (met waarschijnlijk autochtone Boswilg, Grauwe wilg,
Vlier en Braamsoorten); thv meander ’t Schrijverke veel Riet.
Ten O van R8: Leietalud: bloemrijk (Blauw glidkruid, Watermunt, Moerasspirea, Pluimzegge,
Kattenstaart, Gele lis, Engelwortel, Moerasandoorn, Harig wilgenroosje).
Bermen:
Ten W van R8: Kruin met plaatselijk dijk thv vroegere leiebochten, en dubbele rij es langs
onverhard jaagpad. Vrij verruigde vegetatie (witte klaver-engels raaigras type), met veel Klein
hoefblad en Fluitenkruid.
Thv meander ’t Schrijverke dicht meidoornstruweel.
Ten O van R8: Dijk op oeverwal; kruin met gras-netelruigte. Langsgracht langs dijk met
interessante oevervegetatie (Gele waterkers, Kruipend moerasscherm, Gevleugeld helmkruid,
Lisdodde, Waterzuring, Grote waterweegbree, Watermunt).
Leie is pleistergebied met beperkt belang voor watervogels (tientallen Kuifeend, Tafeleend,
Knobbelzwaan; enkele Wintertalingen, Dodaars; ook zeldzamere soorten als Krakeend, Brilduiker;
grote aantallen Wilde eend, Meerkoet).
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Ten westen van R8: smalle vallei rond uitgegraven meanders; ten oosten van R8: Leievallei rond
Markebeek nog vrij intact valleigebied.
Overstroombaarheid
Lagere waspeilen dan vroeger door vluggere waterafvoer geven verminderde
overstromingspotentie door Leie
Indien geen corrigerende opstuwing gebeurt aan sluis Harelbeke zal de Leie na de realisatie
doortocht Kortrijk/Seine-Schelde niet meer overstromen in dit gebied. Een optie kan hier zijn om
de vallei te gebruiken als kombergingsgebied voor de Markebeek.
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Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie + Markebeek voor SeineSchelde (hic + lage niet verbonden zones uit DTM):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic +
lage niet verbonden zones uit DTM):

33,1 ha
0 ha
19,1 ha

Potnat
Vernatting zonder overstroming in alluviaal gebied: zilverschoongrasland, nat voedselrijk grasland
en dotterbloemgrasland.
Bij vernatting door overstroming in alluviaal gebied: nat voedselrijk grasland met delen
zilverschoongrasland en hogere delen kamgrasland.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Zeer hoge prioriteit:
− Meander ‘t Schrijverke (nu al reservaatsgebied): behouden (rivierherstel mag niet ten koste gaan
van dit stukje natuur).
− Leiemeersen rond Markebeek.
Hoge priorteit:
− Leieoever en -berm (met gedempte Leiebochten).
− Delen van de valleirand rond Patersmote, en rond gedempte meander.
Lagere prioriteit:
− Hogere gronden op valleirand.
Gewenste verbindingen natuur
Verbinding oostelijk met westelijk alluviaal gebied Leie (onder A17); betere aansluiting
Leiealluvium op Leie.
Elementen van verspreid bosgebied (Diefhondbos-Notelaar-Menen Gheluwebeek-LeiebosPreshoekbos).
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Vooral thv Leieoevers: door integreren gedempte leiebochten; en plasberm of onderwatertalud thv
Markebeek.
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Alluviaal gebied: halfnatuurlijk grasland.
Oostelijk deel: Markebeek met brede niet-begraasde oeverzone en brede uitmonding in Leie.
Indien geen opstuwing van het Leiepeil mogelijk is aan de sluis van Harelbeke kan overwogen
worden om het valleigebied in te richten als overstromings/kombergingsgebied voor de Markebeek,
met een kunstwerk op de monding van de Markebeek voor peilregeling (dan wel
vismigratieknelpunt). Hogere delen Markebeekvallei agrarisch gebied met veel KLE. Versterking
bosje Patersmote met halfopen mozaïek met bomen en struweel.
Westelijk deel: Ondiep uitgraven gedempte leiebochten met moeraszones (met delen diep genoeg
voor vissen) in aansluiting met Leie; verleggen jaagpad naar buitenbocht. Tussen de bochten
alluviaal bos voor afscherming industriezone op Leie LO. Behoud riet- en struweelontwikkeling rond
meander Schrijverke.
Steile valleirand middendeel met mozaïeklandschap; oostelijk en westelijk deel soortenrijke
cultuurgraslanden met veel KLE (verbinding naar Preshoekbos), met bufferzone rond Leiebochten.
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Scenario II
Idem + mozaïeklandschap op valleirand westelijk deel (halfnatuurlijk grasland rond hoeve);
alluviaal binnengebied ’t Schrijverke deels uitgraven met moerassige delen, in aansluiting op Leie.
Meander
Inrichting
I. Behouden afgesneden meander ’t Schrijverke.
II. Meander ‘Schrijverke’ in open verbinding met Leie (enkel bij zeer goede waterkwaliteit Leie).
Binnengebied gradiëntrijke moerassige zone.
Peilbeheer
I. onafhankelijk van Leie.
II. in open dynamiek met Leie.
Vegetatieontwikkeling
Riet en struweel verder laten ontwikkelen.
Bufferstroken
Aan buitenbocht; minimaal 10 m in delen waar meander niet in natuurontwikkelingsgebied ligt.
Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
Ten W van R8: Ondiep heruitgraven gedempte meanders en opgehoogd binnengebied in
aansluiting met Leie; verleggen jaagpad. Thv meanderbochten breed onderwatertalud/plasberm
met rietvegetatie; tussen meanderbochten getrapt talud.
Ten O van R8: Brede plasberm of onderwatertalud met thv monding Markebeek afgraven dijk.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Bermen: ten W van R8 struweel op leiezijde jaagpad (bufferen industriezone overkant); ten O van
R8 open.
Mogelijkheden landbouw
I: Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied en delen
hogere gronden.
Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden.
Maaibeheer op Leieberm.
II: Idem.
Mogelijkheden recreatie
Wandelpad langs valleirand Markebeekvallei.
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Deelgebied 8 Kortrijk - Bissegem
Bronnen
Econnection 1999
Econnection 2002
Leiedal 2004
VL. Ministerie Ruimtelijke Ordening 2007
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Er zijn enkel open ruimten ronde de Hellebeek en Neerbeek. De vallei van de Neerbeek bestaat
voornamelijk uit soortenarme graslanden. Aan de steile taludrand doorheen het gebied treedt
kwelwater naar buiten. De hogere gronden zijn bebouwd met bestemming wonen en industrie.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Alluviaal gebied natuurgebied, vallei Neerbeek parkgebied, westelijk deel agrarisch
gebied en industriegebied, overige woongebied.
Ten westen van R8: oostelijk alluviaal gebied groengebied met op hogere delen woongebied;
middendeel agrarisch gebied, westelijk deel industriegebied.
Landschapsatlas: Smalle zone langsheen de Leie traditioneel landschap Leievallei en relictzone
R30072. Gecultiveerd en open broeklandschap met meersen en akkers. Geen tot weinig
perceelsrandbegroeiing, zeer weinig bebouwing, onregelmatige percelering. Het alluvium heeft een
typische differentiatie tussen oeverwallen en komgronden. Wenselijk beleid: Vrijwaren van
bebouwing in de valleigebieden, vrijwaren van het aanwezige landelijk karkater, bijzondere
aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap, accentueren van de waardevolle
sites (kastelen, meanders) in hun omgeving, gedifferentieerde aanpak voor de verschillende
riviersegmenten. Klein gedeelte ten westen van de R8 tradioneel landschap Land van Roeselare –
Kortrijk.
Afbakening gebied botanisch beheer: Open ruimte rond de Hellebeek.
GRUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk (voorlopig vastgesteld): De open gronden van de
Neerbeekvallei worden bestemd als natuurgebied. De oude Leie-arm kan door rivierherstel en
natuurontwikkeling een hogere natuurwaarde krijgen als moeraszone.
GNBS: Open alluviaal gebied als natuurgebied; open ruimte rond Hellebeek en Neerbeek
verwevingsgebied.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Droge licht zandleembodem met (verbrokkelde) textuur B horizont, matig natte
zandleembodem zonder profiel. Naar de Leie toe sterk gleyige kleibodem zonder profiel. Ook
antropogeen verstoorde bodems (bebouwd gebied).
Opgehoogde gronden: 7,70 ha, waarvan 0 ha verontreinigd.
Hydrologie: smal valleigebied, beperkt grachtenstelsel.
Beken: Neerbeek en Hellebeek monden uit in Leie via duiker.
Kwel: Duidelijke kwelzone langs Leie (steile talud zorgt voor uittredend grondwater tot over
jaagpad).
Huidige natuurwaarden
Zeer beperkt: enkele percelen soortenrijk cultuurgrasland in alluviaal gebied.
Moerasvegetatie, ruigtevegetatie en alluviaal bos (stroomopwaarts) langs de Neerbeek.
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
Zeer beperkt: In beekvallei Neerbeek en in Leiealluvium permanent weiland met weinig bijzondere
soorten (1 perceel iets soortenrijker), thv monding Neerbeek droge en natte ruigte.
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Geen rodelijstsoorten.
Fauna
Dagvlinders: Geen specifieke gegevens.
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Libellen: Geen.
Broedvogels: Braamsluiper, Spotvogel, Staartmees.
Overwinterende en pleisterende vogels: Ijsvogel, Grasmus, Spotvogel, Boomvalk, Ransuil
Grauwe gans tot 100 ex. op en langs de Leie.
Zoogdieren: Rosse vleermuis.
Historische gegevens
Ferraris: Smalle vrij rechte vallei met open nat meersengebied; meersen rond Neerbeek. Halfopen
akkerland op de hoger gelegen gronden.
Kartering riviergrasland 1957: nat tot matig nat vrij soortenarm grasland.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 0 ha - 2,9 ha – 0 ha – 0 ha.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Versnipperd: doorsneden door R8.
− Ten oosten ven R8: smal alluvium met grote bebouwingsdruk rondom. Gedempte leiebochten.
− Ten westen van R8: industriezone tot tegen Leie (ingeslotend alluviaal gebied), intensieve
landbouw in open gebied.
− Vervuilde Neerbeek.
Leiekanaal (RO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Leie in alluviaal gebied.
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Geen dijken of grondbermen.
Bermbreedte: 1,5 m.
Oeververdediging: Open steenasfalt met schanskorven.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: Ten westen van R8: Taluds en kruin: netelruigte; dijk met rij essen.
Ten oosten van R8: Smalle gedempte Leiebochten met alluviaal bos (wilgenstruweel) en
moerassige delen (langsgracht), met waarschijnlijk autochtone Boswilg, Grauwe wilg, Vlier en
Braamsoorten.
Bermen: wilgen langs jaagpad; langsgracht met riet.
Leie is pleistergebied met beperkt belang voor watervogels (tientallen Kuifeend, Tafeleend,
Knobbelzwaan; enkele Wintertalingen, Dodaars; ook zeldzamere soorten als Krakeend, Brilduiker;
grote aantallen Wilde eend, Meerkoet).
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Beperkt: enkel laaggelegen gebied ten W van R8 + herstel relatie omgeving Hellebeek en Neerbeek
met Leie.
Overstroombaarheid
Lagere waspeilen dan vroeger door vluggere waterafvoer geven verminderde
overstromingspotentie door Leie
Indien geen corrigerende opstuwing gebeurt aan sluis Harelbeke zal de Leie na de realisatie
doortocht Kortrijk/Seine-Schelde niet meer overstromen in dit gebied.
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Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):

26,9 ha
0 ha
7,6 ha

Potnat
Als vernatting door overstroming: zilverschoongrasland en nat voedselrijk grasland.
Als vernatting zonder overstroming: ziverschoongrasland, nat voedselrijk grasland, dottergrasland.
Hogere delen: Kamgrasland.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Hoge prioriteit:
− Laaggelegen gebied ten W van R8.
− Leieoever en -berm (met gedempte Leiebochten).
− Alluvium Hellebeek en Neerbeek.
Lagere prioriteit:
− Overgangsgronden tussen alluvium en woon-industriegebied.
Gewenste verbindingen natuur
Aansluiting alluviaal gebied en beekvalleitjes met Leie en alluviaal gebied Markebeek (+
afschermen van industriezone).
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Enkel aan de Leieoevers zelf: breed uitwerken beekmondingen Hellebeek-Neerbeek,
heruitgegraven Leiebocht, nevengeultje in gedempte Leiebocht.
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Ten oosten van R8: Behoud alluviaal bos in gedempte Leiebochten; soortenrijke cultuurgraslanden
met veel KLE naar woonzone toe. Neerbeekvallei halfnatuurlijk grasland met KLE. Schermgroen op
valleirand Neerbeek.
Ten westen van R8: vrij open soortenrijk grasland in alluviaal gebied en overgangszones. Op
hogere gronden agrarisch gebied met veel KLE en bufferstrook rond Hellebeek. Schermgroen rond
industriezones.
Scenario II
Idem, met op hogere gronden tussen alluvium en woonzone-industrie mozaïeklandschap en langs
Leie
Ten westen van R8 open halfnatuurlijk grasland. Gedempte Leiebocht uitgraven tot moerassige
zone.
Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
Ten westen van R8: Getrapt talud. Plaatselijk doorsteken dijk, Leie terug in relatie met
achterliggend overstromingsgebied.
Ten oosten van R8: Getrapt talud. Heruitgraven meest oostelijke Leiebocht als diepe sloot
doorheen alluviaal bosje, in verbinding met Leie, thv monding Neerbeek breder uitgraven met
onderwatertalud.
Uitgraven westelijke Leiebocht thv monding (Hellebeek) als brede plasberm met gradiëntrijke
oeverzone in aansluiting met Leie.
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Gewenste vegetatieontwikkeling
Bermen
Ten westen van R8: Dijkkruin vrij open laten (plaatselijk alluviaal struweel op talud).
Ten oosten van R8: Plaatselijk struweelontwikkeling (deels open, deels gesloten).
Mogelijkheden landbouw
I: Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied.
Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden
Maaibeheer op Leieberm
II: Idem; maar enkel zeer extensieve begrazing op hogere gronden.
Mogelijkheden recreatie
Pad op dijkje.
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Deelgebied 9 Kortrijk
Bronnen
Econnection 2002
Leiedal 2004
Ministerie van Landbouw en Visserij 1988
Prov. Noord-Holland Dienst Ruimte en groen 1990
Strubbe 1988
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Voornamelijk verstedelijkt gebied.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Voornamelijk woongebied langs beide zijden van de Leie met industriegebied ter
hoogte van Zwevegem.
Natuurverbindingsgebied: Kanaal Kortrijk-Bossuit.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Voornamelijk antropogeen verstoorde bodems (bebouwd gebied).
Kanalen: Kanaal Kortrijk Bosuyt in open verbinding met de Leie via sluis.
Kwel: Geen kwel.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
Zie huidige natuurwaarden Leieoevers en –bermen.
Fauna
Dagvlinders: Geen specifieke gegevens.
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Libellen: Geen.
Broedvogels: Spotvogel (Visserskaai).
Overwinterende en pleisterende vogels: In de periode tussen 1991 en 2003 vormden de struwelen
op de Reepkaai/Dolfijnkaai en de IJzerkaai een geliefkoosde winterslaapplaats voor de Grote Gele
Kwikstaart (tot 34 exemplaren); hiermee vormden de Leieboorden in Kortrijk vermoedelijk de
grootste slaapplaats in Vlaanderen voor deze niet zo algemene soort. Sinds het kappen van het
struweel op de kaaimuren in 2004 hebben de Grote gele kwikstaarten andere oorden opgezocht.
Zoogdieren: Laatvlieger, Meervleermuis, Watervleermuis, Rosse vleermuis, Ruige en Gewone
dwergvleermuis, Bosmuis, Wezel, Vos.
Historische gegevens
Ferraris: Meersengebied binnen en buiten stadsomwalling. Halfopen tot open akkerland op hoger
gelegen kouters.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 0,4 ha – 8,0 ha – 2,0 ha – 0 ha.
Andere bronnen: Voor 1980: Kleine wolfsmelk (RL, K), Moerasandijvie (RL, Z).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Zeer sterke verstedelijking.
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Leiekanaal (LO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Leie in alluviaal gebied.
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Dijken aanwezig thv stad kortrijk.
Bermbreedte: Waar bermen aanwezig zijn: 2m.
Oeververdediging: Dijken, houten palen met breukstenen, breukstenen metselwerk, een kleine
zone met betontegels en betonnen damplanken in het westen van het deelgebied.
Huidige natuurwaarden
Leietalud (kaaimuren): Steenbreekvaren (RL, VZ), Klein glaskruid (RL, ZZ), Muurhavikskruid (RL,
VZ), Tongvaren (RL, Z), Lancetbladige basterdwederik (RL, Z), Donderkruid (RL, Z), Prachtklokje
(RL, ZZ) (de laatste twee zijn soorten van kalkhoudende grond, en komen voor op de met
kalkmortel gemetste muren van de IJzerkaai) (zie inventarisatie kaaimuren Kortrijk).
Sterk antropogeen beïnvloed riviergedeelte; bijna uitsluitend aanplant of spontane verjonging
(waarschijnlijk autochtone Boswilg, Grauwe wilg en Vlier).
Broedvogels: Fuut (Kanaal Kortrijk-Bossuyt), Spotvogel (Visserskaai) ); Gekraagde roodstaart.
Overwinterende en pleisterende vogels: Grote gele kwik overwintert in struweel op Leieboorden.
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Door zeer sterke verstedelijking zijn er vrijwel geen potenties voor herstel van de ecohydrologie
van het valleigebied.
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Meander
Inrichting
Eénzijdig herverbinden met de Leie (aan stroomafwaartse zijde), creëren van ondiepe oever voor
oevervegetatie (inrichten als paaiplaats).
Vegetatieontwikkeling
Riet op zuidelijk talud; op kruin struweel en bomen met soorten van alluviaal bos (buffer).
Hengelzones
Geen.
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Deelgebied 10 Harelbeke - Kuurnemeander
Bronnen
GNOP Harelbeke 1996
GNOP Kuurne 1996
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Het grootste gedeelte van dit deelgebied is verstedelijkt. Ter hoogte van Kuurnemeander en de
gedempte meander Harelbeke zijn er natuurgebieden. Het binnengebied van Kuurnemeander is
begroeid met dicht struweel. Er werd met succes een Ijsvogelwand ingericht. Het Parkje op
gedempte oostelijke meander omvat grasland met achterin struweel.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Voornamelijk woongebied met hier en daar milieubelastende industrieën. Opgehoogd
meandergebied is natuurgebied, ten westen van Kuurnemeander recreatief parkgebied, ten oosten
van Kuurnemeander gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
Beheerde groengebieden: Parkje Desselgem (Vl. gewest, W&Z).
GNBS: Kuurnemeander natuurgebied.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Vnl. antropogeen verstoorde bodems (bebouwing), ook droge zandbodem met sterk
gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. Slechts kleine gedeelten klei- en natte zandleembodem.
Opgehoogde gronden: 25,57 ha, waarvan 0 ha verontreinigd.
Hydrologie valleigebied: Smal valleigebied, hydrologie verstoord door ophogingen bij rechttrekking.
Beken: Pluimbeek mondt rechtstreeks in de Leie.
Kwel: Niet waargenomen.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
− Opgehoogd binnengebied westelijke meander (natuurgebied): ten westen van R8 droge ruigte;
ten oosten van R8 aangeplant loofbos met spontaan ontwikkeld wilgenstruweel. Aansluitend laag
weiland (Hp) tot tegen meander.
− Brede wespenorchis (1987).
− Rond uitloop Pluimbeek opgehoogd terrein met bloemrijke Rietruigte (o.a. massaal Heelblaadjes).
− Gedempte oostelijke meander: parkje op opgehoogd binnengebied, met vochtig grasland (Hp*)
en aangeplant gemengd struweel; vochtiger naar gedempte meander toe.
Fauna
Dagvlinders: Geen specifieke gegevens.
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Libellen: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Bos en struweel bij Kuurnemeander: Torenvalk, Groene specht, Sperwer, kolonie
Roeken, Staartmees; bosje aan spoorweg: Tortel.
Overwinterende en pleisterende vogels: Kuurnemeander is rustgebied voor vogelrijk gebied ‘de
Gavers’ in Harelbeke. De combinatie van struweel en water, en de ontoegankelijkheid van het
gebied (reservaat) biedt rustplaats aan een grote verscheidenheid wintergasten: Waterral,
Roerdomp, Buizerd, Sperwer, Boomvalk, Smelleken, Witgatje, Houtsnip, Groene specht,
Oeverloper,Wintertaling, Knobbelzwaan, Aalscholver (tot 50), Zomertaling, Krakeend, Slobeend,
Tafeleend, Sijs, Boomkruiper, Grote gele kwikstaart, slaapplaats voor Kauwen (tot 600 ex). Op
Leie: Dodaars (tot 19), Krakeend (tot 7), Knobbelzwaan (tot 17).
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Zoogdieren: Rosse vleermuis, Gewone dwergvleermuis, Steenmarter.
Historische gegevens
Ferraris: Smalle vrij rechte vallei met open nat meersengebied. Open akkerland op hoger gelegen
kouters.
Kartering riviergrasland 1957: Buitenbocht kuurnemeander vochtig zeer soortenrijk grasland; thv
Pluimbeekmonding nat zeer soortenrijk grasland, overige normaal tot matig vochtig vrij
soortenarm grasland.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 0 ha – 0 ha – 0 ha - 6,9 ha.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Alluviale gebieden opgehoogd, niet meer overstroombaar (ook lagere waspeilen).
− Smal alluviaal gebied met rondom grote bebouwingsdruk (stedelijk gebied Kortrijk).
− Geen verbinding meer mogelijk tussen Leie en Gavers (volgebouwd), Pluimbeek bijna volledig
ingekokerd onder woongebied.
− Landschappelijk: Verbrandingsoven, waterzuiveringsstation.
Meander Kuurne
Abiotische gegevens
Meander is met Leie verbonden via vaste overloop met inbuizing onder jaagpad aan afwaartse
zijde. Het binnengebied is volledig opgehoogd.
Waterpeil: 10,19m TAW.
Slibpeil: 9,1m TAW; 2,1m dikke sliblaag
Waterkwaliteit: Onbekend.
Waterbodemkwaliteit: Onbekend.
Oeverstructuur: Oostelijk gedeelte ten westen van de R8 is gedempt. Het westelijk gedeelte is
behouden als open water. De oevers zijn niet verdedigd.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waterplanten: Hoornblad, Schedefonteinkruid, Waterlelie, Grote waternavel.
Oevervegetatie: Vrij goed ontwikkeld, verlandingsvegetatie aan beide uiteinden met Grote
lisdodde, Riet, Oeverzegge.
Talud: Aan uiteinden Blauw glidkruid, Moerasandoorn, Bitterzoet, Waterzuring. IJsvogelwand
Kruin: Binnenbocht aangeplant door AWZ met zeer gevarieerd bosplantsoen (nu bos met ruderale
ondergroei)
Onder brug R8: sterk verruigde vegetatie met Riet, Koninginnekruid, Ruige zegge, Oeverzegge,
Haagwinde, Harig wilgenroosje.
RL: Voszegge (b, 1987) in gedempte oude Leiebedding
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: Geen specifieke gegevens.
Amfibieën: Geen specifieke gegevens.
Libellen: 2 zeer algemene soorten (’91-’02).
Broedvogels: Fuut, IJsvogel (ijsvogelwand), Rietgors.
Overwinterende en pleisterende vogels: Belangrijke rust- en foerageerplaats, overwinteringsgebied
voor watervogels: Fuut, Aalscholver, Kuifeend, Tafeleend, Pijlstaart, Krakeend, Dodaars.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Slibpeil Kuurnemeander.
− Verstoring Kuurnemeander door Ringweg; oostelijk deel gedempt.
− Geen lage alluviale gedeelten beschikbaar voor creëren van natte natuur.
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Gedempte meander Harelbeke
Huidige natuurwaarden
Aangelegd parkje met vochtig grasland en struweel.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Gedempt; thv vroegere Leie nog afwateringsssloot (huishoudelijke lozingen) met betonnen oevers.
Leiekanaal (RO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Leiekanaal volgt alluviaal gebied.
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Geen dijken of grondbermen.
Bermbreedte: 15-20 m thv Kuurnemeander; overige bermen: 3 m.
Oeververdediging: Betonnen damplanken met thv gedempte bochten schanskorven of breuksteen.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: Thv Leiearm Kuurne een Dotterbloem op Leietalud tussen de betonplaten (1995, mond.
med. Patrick Casier).
Bermen: Thv meanders: brede Leiebermen met interessante vochtminnende vegetatie
(oeverzegge-watermunttype: Valse voszegge, Zeegroene rus, Zwarte zegge, Zilverschoon,
Smeerwortel) en dubbele rij linde, brede langsgracht met Riet, Lisdodde, Grote waterweegbree,
kikkers. Thv Harelbeke-centrum: verspreide begroeiing Leietalud (riet, lisdodde, wilgen), met op
kruin netel-rietgrasruigte .
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Enkel thv brede Leiebermen (de rest van het alluvium is opgehoogd).
Overstroombaarheid
Enkel nog klein gebiedje ten zuiden van Kuurne meander.
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde
(hic):

16,7 ha
0 ha
1,7 ha rond Kuurnemeander

Potnat
Het gehele alluviaal gebied werd opgehoogd, de rest is volgebouwd.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Zeer hoge prioriteit:
− Kuurne Meander en binnengebied + kwelrijke zone aan buitenbocht westelijk deel
(reservaatsgebied).
Hoge prioriteit:
− Gedempte meander Harelbeke.
− Leieoever en -berm.
Gewenste verbindingen natuur
Open ruimteverbinding van Leie naar Gavers is niet meer mogelijk.
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Kuurnemeander in aansluiting op Leie (2zijdige verbinding terug uitgraven; waterpeil
Kuurnemeander gelijk aan Leiepeil); heruitgegraven oostelijke meander.
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Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Behoud bebost binnengebied Kuurnemeander, halfnatuurlijk grasland in binnengebied uitgegraven
meander Harelbeke, bufferstrook aan buitenbochten (terug uitgegraven) meanders.
Scenario II
Binnengebied uitgegraven meander Harelbeke is brede plasberm (uitbreiding Leieoever).
Meander Kuurne
Inrichting
2-zijdige open verbinding Kuurnemeander met Leie.
Peilbeheer
Zelfde dynamiek als Leie.
Sanering
Gefaseerd baggeren.
Vegetatieontwikkeling
Struweelrijk; plaatselijk brede ondiepe oeverzone met helofyten, Oeverzwaluwwand behouden.
Bestrijding exoten
Grote waternavel.
Bufferstroken
Aan buitenbocht meander.
Gedempte meander Harelbeke
Inrichting
I. Meander Harelbeke heruitgraven als smalle sloot met brede moerassige gradiëntrijke zone, in
open verbinding met Leie. Betonnen oevers verwijderen; jaagpad behouden (met brugjes).
II. Meander Harelbeke met binnengebied volledig afgraven als te ontwikkelen rietoever in
aansluiting met Leie (verleggen jaagpad naar buitenbocht).
Peilbeheer
Zelfde dynamiek als Leie.
Sanering
Afleiden huishoudelijk afvalwater naar zuiveringsstation.
Vegetatieontwikkeling
Buitenbocht: buffer met bomen en struweel. Binnenbocht: talud open met brede rietzone op oever;
kruin halfopen met struweel.
Bufferstroken
Aan buitenbocht meander.
Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
Breed getrapt talud; in scenario II thv gedempte Leiebocht Harelbeke: Plasberm.
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Gewenste vegetatieontwikkeling
Bermen: thv meanders plaatselijk struweelbosjes (soorten van natte gronden).
Mogelijkheden landbouw
Geen.
Mogelijkheden recreatie
Parkje Harelbekemeander als picnicplaats.
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Deelgebied 11 Kuurne - Heulebeek
Bronnen
GNOP Kuurne 1996
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
De Heulebeek bezit een nog waardevolle beekvalleistructuur met laaggelegen vochtige weilanden
met kwelzones en beekvalleiranden, met intacte vegetatiekenmerken van de vroegere beekvallei.
Ook ter hoogte van de Banmolens ligt nog een kleine open ruimte met moerassige delen (echter
met bestemming woonuitbreidingsgebied). Voor de rest is het deelgebied sterk verstedelijkt.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Heulebeekvallei parkgebied (groene long Kuurne), open ruimte tussen Heulebeek en
ring recreatief parkgebied, rond Banmolens milieubelastende industrie, ten noorden van Banmolens
woonuitbreidingsgebied, rest voornamelijk woongebied, maar ook ambachtelijke bedrijven en
kmo’s en kleine gedeelten natuurgebied.
Beschermde landschappen en monumenten: Zone met de Banmolens.
Natuurverbindingsgebied: Heulebeek.
Beheerde groengebieden: Heulebeekdomein (Gemeente Kuurne, Gemeente Kuurne), Groene long
Kuurne (Gemeente Kuurne, Gemeente Kuurne).
Reservaten: Oude Leiearm Kuurne (Vlasbek, Vlasbek).
GNBS: Heulebeekvallei verwevingsgebied.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Veel antropogeen verstoorde bodems (bebouwd gebied). Droge licht zandleembodem met
(sterk gevlekte, verbrokkelde) textuur B horizont, matig natte zandleembodem zonder profiel.
Langs de gekanaliseerde Leie en in meersen gebied boven meander Banmolens natte zandleem- en
gleyige kleibodem.
Opgehoogde gronden: 17,27 ha, waarvan 0,57 ha verontreinigd.
Hydrologie valleigebied: Rond Heulebeek nog plaatselijk natte meersen.
Beken: Heulebeek : Goede beekstructuur (duidelijke oeverwal op linkeroever; oevers grotendeels
niet verstevigd), maar sterk verontreinigd; mondt uit in de Leie via duiker.
Kwel: Geen waargenomen.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
Geconcentreerd rond de Heulebeek.
Heulebeekvallei tss R8 en Heulebeekdomein: soortenrijk permanent grasland (Hp*) met
Pinksterbloem, Kale jonker, Echte valeriaan, Beekpunge, Echte koekoeksbloem – overbegrazing!
Heulebeekdomein met spontane ontwikkeling van alluviaal essen-olmenbos en nitrofiel alluviaal
elzenbos (Breedbladige wespenorchis, Dotterbloem, Penningkruid) met grote zeggenvegetaties,
natte ruigten (Poelruit) en relicten van vroegere natte hooilanden (Gewone brunel, Knoopkruid).
Voorbij Heulebeekdomein: intensief grasland met plaatselijk kwelzones in depressies, verder naar
Leie relicten van Hc en Mc, en restanten van oude hagen (Hulst, Olm, Meidoorn) op linkeroever;
RO met steilrand
Ten noorden van de banmolens lage natte weiden met Lisdodde en Pitrus, en plaatselijk droge
ruigten (delen opgehoogd).
Groene long Kuurne: ingesloten open ruimte ingericht als ecologisch park (natuureducatie!) met
zeer gevarieerde natuurwaarden (GNOP Kuurne).
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Fauna
Dagvlinders: Oranjetipje.
Libellen: 5 vrij algemene soorten (’91-’02).
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Heulebeek: Boomvalk, Braamsluiper, Kleine bonte specht; Zwartkop, Spotvogel,
Tjiftjaf, Grauwe vliegenvanger, Fitis.
Groene long: Knobbelzwaan, IJsvogel (Ijsvogelwand), Sperwer, Torenvalk, Kievit, Kleine karekiet.
Overige: Canadese gans, Braamsluiper, Boomvalk, Europese kanarie, Grauwe vliegenvanger,
Groene specht, Roek, Spotvogel, Staartmees, Huiszwaluw.
Overwinterende en pleisterende vogels: Heulebos en weiden: Houtsnip, Wielewaal, Boomkruiper,
Boompieper, Boomleeuwerik, Tapuit, Grote gele kwikstaart, Aalscholver, Koperwiek (massaal),
Pijlstaart, Witgatje, Wulp, Kemphaan, Canadese gans (tot 30 ex), Goudplevier (tot 70 ex),
Watersnip. Veel waarnemingen van roofvogels op doortrek. In gevarieerde vegetatie van
aangelegd parkje ‘de Groene long’ pleisteren occasioneel Waterral, Roerdomp, Kwak, Watersnip,
Bokje, Houtsnip, Groene specht, Oeverloper, Sijs.
Zoogdieren: Dwergspitsmuis, Gewone bosspitsmuis, Rosse vleermuis, Aardmuis, Veldmuis,
Ondergrondse woelmuis, Wezel, Steenmarter.
Historische gegevens
Ferraris: Smalle vrij rechte vallei met open nat meersengebied. Open akkerland op hoger gelegen
kouters.
Kartering riviergrasland 1957: matig nat vrij soortenarm grasland rond Heulebeek en ten westen
ervan, overige normaal tot matig of wisselend vochtig vrij soortenarm grasland
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 0 ha - 4,1 ha – 0,6 ha –1,7 ha.
Andere bronnen:
Kantig hertshooi (1979), Gevlekte dovenetel (1986). Voor 1980: Beemdkroon (RL, A),
Aardbeiklaver (RL, A), Grote ratelaar (RL, K), Akkerboterbloem (RL, B), Bolderik (RL, B), Vlasdolik
(RL, U), Akkerleeuwebek (RL, VZ), Valse kamille (RL, K), Blauw walstro (RL, U), Smalle raai, (RL,
B), Dicht havikskruid (RL, K).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Smal alluviaal gebied met hoge bebouwingsdruk (stedelijk gebied) en bedrijven.
Heulebeek sterk verontreinigd; grotendeels rechtgetrokken (nog 2 meanders bij monding),
mondingsgebied volgebouwd.
Lanschappelijk: Industriële vestigingen en sportinfrastructuur langs Leie tussen Leie en Heulebeek.
Ophogingen langs Heulebeek Leiemeersen.
Meander Banmolens
Abiotische gegevens
Molenput ontstond als wateraanvoer voor Harelbeekse watermolens op Leie. Bij aanleg nieuwe
Leiekade werd Molenput voor 2/5 volgestort met slib en inert afval; ook op naastliggende weiden.
De niet gedmpte delen werden als open water behouden.
Waterpeil: Zelfde als Leie stroomafwaarts stuw (open verbinding).
Slibpeil: Onbekend.
Waterkwaliteit: Onbekend.
Waterbodemkwaliteit: Onbekend.
Oeverstructuur: Oeververdediging met stortstenen.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waterplanten: Grote egelskop, Schedefonteinkruid (wel veel turbulentie door nabijheid sluis).
Oevervegetatie: Geen.
Talud: Leiearm: schaarse taludbegroeiing (Gele lis, Driedelig tandzaad, Kattenstaart,
Moerasandoorn). Vijver Banmolen: sporadische oeverbegroeiing (Kattenstaart, Grote egelskop,
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Koninginnekruid).
Kruin: struweel met bomen.
Fauna
Water- en oppervlaktewantsen: Geen specifieke gegevens.
Amfibieën: Geen specifieke gegevens.
Libellen: 5 vrij algemene soorten (’91-’02).
Vis: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Geen specifieke gegevens.
Overwinterende en pleisterende vogels: Geen specifieke gegevens.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Geen volledige doorstroming (gefragmenteerd in vijver en meanderdeel).
− Geen ontwikkelde oevervegetatie.
− Oeververdediging met stortstenen.
− Banmolens (project historische watermolen tegenstrijdig met mogelijke vispassage).
Vismigratieknelpunt t.h.v. stuw.
Leiekanaal (LO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Leiekanaal volgt alluviaal gebied.
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Geen dijken of grondbermen.
Bermbreedte: 10-15 m, 2 m ten oosten van meander Banmolens.
Oeververdediging: Kaaien thv Kuurne/Harelbeke en de monding van de Heulebeek. Betonnen
damplanken en kleine gedeelten met losse breuksteen.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: Gedeelte met struweel thv schanskorven.
Bermen:
Stroomopwaarts banmolens: Vrij brede bloemrijke bermen (Zilverschoon, Veldlathyrus, Ruige
zegge, Smeerwortel), met linden stroomopwaarts Heulebeek en wilgen stroomafwaarts. Thv
monding Heulebeek (op gedempte Leiebocht) wilgen op het Leietalud. Eén grote stoof
waarschijnlijk autochtone Kraakwilg; één grote stoof waarschijnlijk autochtone Bittere wilg.
Langsgracht stroomopwaarts Banmolens met Grote kaardenbol en Lisdodde.
Stroomafwaarts Banmolens: smalle berm met netelruigte.
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Leiealluvium vrij smal en volgebouwd.
Enkel Heulebeek bezit nog oorspronkelijke beekvalleistructuur met laaggelegen vochtige weilanden
met kwelzones.
Overstroombaarheid
Beperkt tot smalle Heulebeekvallei en klein gebied ten noorden van Banmolens.
Lagere waspeilen dan vroeger door vluggere waterafvoer geven verminderde
overstromingspotentie door Leie.
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde
(hic):
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Potnat
In alluviaal gebied van Heulebeekvallei, langs westelijk deel Leie en ten noorden van Banmolens:
als vernatting door overstroming Zilverschoongrasland en nat voedselrijk grasland; als vernatting
zonder overstroming: Zilverschoongrasland met plaatselijk Dottergrasland en voedselrijk moeras.
In de hogere delen kamgrasland.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Hoge prioriteit:
− Beekvallei Heulebeek
− Leieoever en -berm (westelijk zeer brede bermen op alluviale gronden)
− Meander Banmolens
Lagere prioriteit:
− Recreatief parkgebied ten westen van Heulebeek
− Zone tussen Banmolens en ‘Groene long’ Kuurne
Gewenste verbindingen natuur
Heulebeek met Leievallei; open ruimte bewaren tussen Banmolens met Groene long Kuurne
(natuurverbinding!).
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Meander Banmolens tweezijdig aansluiten aan Leie als vispassage voor stuw Harelbeke (knelpunt:
restauratie Banmolen als watermolen).
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Tussen R8 en Heulebeek: mozaïeklandschap (speelbos).
Smalle strook mozaïeklandschap (bos, struweel, open) als verbinding tussen Banmolens en Groene
long.
Heulebeekvallei: beekbegeleidend bos en soortenrijke cultuurgraslandjes.
Scenario II
Idem + halfnatuurlijk grasland ipv soortenrijk cultuurgrasland in Heulebeekvallei.
Meander
Inrichting
2-zijdige open verbinding met Leie als vispassage rond sluis Harelbeke.
Vegetatieontwikkeling
Struweelrijk.
Bufferstroken
Buitenbocht meander (bufferend struweel met bomen).
Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
Stroomopwaarts Banmolens: breed getrapt talud.
Stroomafwaarts Banmolens: weinig ruimte.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Stroomopwaarts Banmolens: deels open, deels met struweelbosjes.
Stroomafwaarts Banmolens: struweel + bomen aan landwaartse zijde als buffer bedrijventerrein.
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Mogelijkheden landbouw
Geen.
Mogelijkheden recreatie
Heulebeekdomein, Groene long Kuurne, nieuw speelbos tussen R8 en Heulebeek.
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Deelgebied 12 Bavikhove
Bronnen
Coussement et al 1988
Defoort 1996
Denayer 1996
Denayer 1999
Econnection 1997
Van Thuyne et al 2000
VL. Ministerie Ruimtelijke Ordening 2007
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Behalve de woonkern Bavikhove en een uitloper van de woonkern Kuurne is het gebied nog vrij
open. Het binnengebied van de oude Leiemeander Bavikhove werd bebost tot tegen de meander.
Restanten van de oorspronkelijke meersen zijn nog aanwezig alsook een oude vlasroterij ten
noorden van de meander. De Plaatsbeek loopt door een uitgesproken en brede vallei (vroeger
meanderend, nu rechtgetrokken) met duidelijke valleirand en laaggelegen vochtige weilanden. Er
zijn duidelijke oeverwallen aanwezig. Ook de Vaarnewijkbeek heeft nog typische
beekvalleikenmerken zoals oeverwallen. De Vaarnewijkbeek, laaggelegen weilanden en kleine
landschapselementen vormen een belangrijk groen lint in het landschap.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Meandergebied en deel vallei Vaarnewijkbeek natuurgebied, westelijk deel
binnengebied meander bosgebied, vallei Hazebeek en klein deel Leieoever parkgebied, ten oosten
van meander landschappelijk waardevol agrarisch gebied, rest voornamelijk agrarisch gebied,
woongebied en industriegebied.
Landschapsatlas: Gedeelte langsheen de Leie traditioneel landschap en relictzone R30072
Leievallei. Gecultiveerd en open broeklandschap met meersen en akkers. Geen tot weinig
perceelsrandbegroeiing, zeer weinig bebouwing, onregelmatige percelering. Het alluvium heeft een
typische differentiatie tussen oeverwallen en komgronden. Wenselijk beleid: Vrijwaren van
bebouwing in de valleigebieden, vrijwaren van het aanwezige landelijk karkater, bijzondere
aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap, accentueren van de waardevolle
sites (kastelen, meanders) in hun omgeving, gedifferentieerde aanpak voor de verschillende
riviersegmenten. Hoger gelegen delen: traditioneel landschap Land van Roeselare-Kortrijk, en
gedeelte relictzone R30072 Leievallei.
Beheerde groengebieden: Oude Leie Bavikhove (ANB, ANB), Opgehoogde grond (Vl. gewest, ANB).
Reservaten: Vallei van de Plaatsbeek (ANB, ANB WVl.).
VEN 1e fase: Meander Bavikhove en Plaatsbeekvallei.
Afbakening gebied botanisch beheer: Alluviaal gebied langs de Leie.
GRUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk (voorlopig vastgesteld): De meander Bavikhove
en Plaatsbeekvallei worden bestemd als natuurgebied met overdruk VEN. Natuur vormt de
hoofdfunctie samen met integraal waterbeheer. Er is ruimte voor herstel van de natuurlijke
rivierdynamiek. De Plaatsbeek dient versterkt te worden, enerzijds door
waterkwaliteitsdoelstellingen en natuurtechnische milieubouw voorop te stellen, anderzijds door de
natte beekdalgraslanden en kwelinvloeden te versterken en te bufferen tegen negatieve
randinvloeden. Het agrarisch gedeelte ten oosten en ten westen van de meander krijgt de overdruk
natuurverweving.
GNBS: Meandergebied, alluviaal gebied ten oosten van de meander en Plaatsbeekvallei
natuurgebied, ten noordoosten en noordwesten van meander bosgebied, ten westen van meander
verwevingsgebied.
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Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Voornamelijk droge licht zandleembodem met (sterk gevlekte, verbrokkelde) textuur B
horizont. Natte zandleembodem zonder profiel en sterk gleyige (zware) kleibodem zonder profiel
langs de gekanaliseerde Leie en in de vallei van de Plaatsbeek. Ook antropogeen verstoorde
bodems (bebouwd gebied).
Opgehoogde gronden: 11,34 ha, waarvan 0 ha verontreinigd.
Hydrologie valleigebied: Rond Plaatsbeek nog natte meersen; hydrologie binnengebied meander
verstoord door lokale ophoging.
Beken: Plaatsbeek werd rechtgetrokken (oude bedding gedempt), en mondt nu rechtstreeks uit in
Leie via duiker tussen meanderdelen door (afgekoppeld van meander wegens zwaar verontreinigd).
Loopt door uitgesproken smalle vallei met duidelijke oeverwallen. De Plaatsbeek is zwaar
verontreinigd.
Kwel: Kwelrijke weiden ten noorden van meander; en langs Plaatsbeek en Vaarnewijkbeek.
Huidige natuurwaarden
Binnengebied meander bebost.
Vaarnewijkbeek: vochtig licht bemest grasland, soms overwoekerd door russen (Hc/Hj)
(Pinksterbloem, Beekpunge (kwel), vroeger Dotterbloem). In najaar belangrijk gebied voor
Watersnip (tot 20ex).
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
− Binnengebied meander (opgehoogd terrein en alluviaal gebied) bebost door Bos en Groen met
niet autochtoon materiaal; ten noorden van meander opgespoten terrein bebost in ’94 door
Natuurwerkgroep ‘de Vlasbek’, met spontane wilgenopslag in een vochtige zone.
− Brede Plaatsbeekvallei met waardevolle ruige graslanden (Hpr+) met Pinksterbloem, Kale jonker,
Beekpunge, Pitrus, Harig wilgenroosje; poelen, enkele fragmentjes rietland (Mr) en grote
zeggenvegetatie (Mc). Op de rechteroever onderaan steile talud graasweide met veel microreliëf en
kwel. Enkele meidoornhagen en knotwilgenrijen op de valleirand. Stroomopwaarts gemengd
nitrofiel Elzenbos-vochtig wilgenstruweel, rietvegetatie, en permanent grasland (Hp) met enkele
poelen.
− Valleitje Vaarnewijkbeek met zeer plaatselijk ruigten, permanent grasland en wilgenstruweel.
− Langs beken relicten met waarschijjnlijk autochtone Boswilg en Grauwe wilg.
RL-soorten: Voszegge (b), Brede wolfsmelk (zz).
Fauna
Dagvlinders: Vrij vlinderrijk, vooral rond meander; geen bijzondere soorten.
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Libellen: 11 vrij algemene soorten (’84-’03).
Broedvogels: Canadese gans, Casarca, Torenvalk, Boomvalk, Tortel, Kerkuil (1983-1994:
Roodborsttapuit, Kuifeend, Kievit, Grauwe gors, Steenuil).
Overwinterende en pleisterende vogels: Heel belangrijk in winter als rust- en foerageergebied voor
pleisterende watervogels + grote uitwisseling met Zavelput. Jachtterrein voor broedende
roofvogels (Boomvalk, Buizerd) in Ooigembos; roestplaats voor Ransuil, pleisterplaats voor
Rietgors, Houtsnip, Bokje, Goudplevier (tot 350), Oeverloper, Kleine plevier, Wulp, Witgatje.
Sporadisch Watersnip en Waterral bij monding Plaatsbeek.
Canadese gans (tot 143 ex), Meerkoet (tot 50 ex) (+ zie bij meander).
Zoogdieren: Erg soortenrijk gebied: Dwergspitsmuis, Gewone en Tweekleurige bosspitsmuis,
Waterspitsmuis, Veldspitsmuis, Gewone dwergvleermuis, Bosmuis, Dwergmuis, Zwarte rat,
Aardmuis, Veldmuis, Woelrat, Wezel, Vos.
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Historische gegevens
Ferraris: Smalle vallei met natte open meersen. Binnenbocht meander halfgesloten akkers met
meersen, veel sloten. Vaarnewijkbeek en Plaatsbeek: meersen met alluviaal bos. Halfopen
akkerland op hoger gelegen koutergronden.
Kartering riviergrasland 1957: Westelijk deel normaal tot matig vochtig vrij soortenarm grasland;
binnenbocht meander matig vochtig tot zeer nat soortenrijk grasland (dottergrasland); buitenbocht
meander wisselend vochtig vrij soortenrijk grasland.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 17,5 ha - 16,3 ha - 2,1 ha - 14,1 ha.
Andere bronnen:
Voor de bebossing van het binnengebied van de meander overwinterden hier ook veel steltlopers:
Goudplevier (tot 350), Oeverloper, Kleine plevier, Wulp, Witgatje (’83-’94). Voor 1980: Valse
kamille (RL, K), Dreps (RL, Z).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Baggerslibstort op deel binnenbocht.
− Volledige bebossing binnenbocht betekende het einde van het mooie open meersenlandschap.
− Plaatsbeekvallei bij rechttrekking sterk vergraven; zeer slechte waterkwaliteit.
− Ophogingen bij Vaarnewijkbeek (kruispunt Hulstsestraat en Brugsesteenweg); in 1993 zeer
slechte waterkwaliteit; zeer zwakke tot matige structuurkenmerken; intensieve begrazing tot tegen
oever.
Meander Bavikhove
Abiotische gegevens
3 delen. Plaatsbeek afgekoppeld, mondt nu rechtstreeks in de gekanaliseerde Leie uit. De
meander Bavikhove is op de Leie aangesloten via schotbalken en terugslagklep aan afwaartse
zijde.
Waterpeil: 8,31m TAW.
Slibpeil: 5,2-7,1m TAW; 0,2-2,1m dikke sliblaag.
Waterkwaliteit: Verontreinigd; biologische waterkwaliteit is onbekend.
Waterbodemkwaliteit: Onbekend.
Oeverstructuur: Grote delen met breuksteen.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waterplanten: zeer veel Grote waternavel ! In geïsoleerd vijvertje Grof hoornblad (‘94).
Oevervegetatie: Vrij goed ontwikkelde oevervegetatie. In 1999 gebeurde er een beplanting met
inheemse oeverplanten (Riet, Gele lis, Lisdodde, Grote egelskop, Oeverzegge, Mattenbies) door
Bos en Groen. Ook Kalmoes, Waterzuring, Knikkend tandzaad, Blauw glidkruid, Wolfspoot. Aan
noordzijde ter hoogte van kwelzone brede oevervegetatie met Watermunt, Moerasvergeet-mijnietje. Beetje Pijlkruid in 1998; Zwanenbloem in 1994; in 2004 niet teruggevonden.
Talud: Bloemrijk: Vlasbekje, Heelblaadjes, Vijfvingerkruid, Watermunt, Gevleugeld helmkruid, Kale
jonker, Engelwortel, Watermuur.
Kruin: Binnenbocht: bloemrijke ruigte met bomen; buitenbocht gras (weide); plaatselijk struweel.
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: 4 algemene soorten (’95), 2 algemene soorten (’77).
Libellen: 11 vrij algemene soorten (’84-’03).
Vis: (1994: autochtone Zeelt- en Rietvoornpopulatie). 1998: 12 vissoorten: Brasem, Karper vnl;
Blankvoorn Rietvoorn, Snoek, Baars, Giebel, Alver, Vetje, Kolblei, Blauwbandgrondel; sterk
verbrasemd water. 2006: ontwikkelde door kleine ingrepen aan oeverstructuur (inbreiding met
rietontwikkeling) vrij snel naar een evenwichtiger Snoek-Zeelttype.
Broedvogels: Fuut, Rietgors (1983-1994: Dodaars, Kleine plevier, Knobbelzwaan).
Overwinterende en pleisterende vogels: Bij verstoring van de Zavelput komen heel wat eenden
hierheen (of vliegen naar de Gavers). Rust- en foerageergebied! voor Dodaars, Aalscholver,
Wintertaling, Knobbelzwaan, Bergeend, Smient, Kuifeend, Pijlstaart, Krakeend, Slobeend,
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Tafeleend, Blauwe reiger.
Ook overwinterende Grasmus, Putter, Sijs, Ijsvogel.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Meander afgesneden van Leie; geen rivierdynamiek meer.
− Meander opgedeeld in drie delen, niet in verbinding met Plaatsbeek (te slechte waterkwaliteit
beek). Buitenbocht N en O: intensief grasland tot aan meander. Binnengebied meander nu bebost
(Bos en Groen); deels opgehoogd. Slibstort t.h.v. monding Plaatsbeek.
− Exoot Blauwbandgrondel.
Leiekanaal (LO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Leiekanaal grotendeels in alluviaal gebied
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Geen ten westen van Vaarnewijkbeek; op het overige gedeelte: grondberm
van 1,5 m.
Bermbreedte: 6m; 8 m ten westen van Vaarnewijkbeek.
Oeververdediging: Kaai ter hoogte van Harelbeke; stroomopwaarts meander Bavikhove
schanskorven en betonstenen.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: Geen specifieke gegevens.
Bermen:
- Ten westen van Vaarnewijkbeek: vlakke brede kruin met verruigde, bloemrijke vegetatie
(Margriet, Boerenwormkruid, Dagkoekoeksbloem, Esdoornganzevoet (RL, ZZ, 1987) en 2 rijen
Olm.
- Tussen Vaarnewijkbeek en meander Bavikhove: vrij smalle kruin, met 1,5m hoge grondbermen
met zeer ruderale vegetatie, en rijen olm en wilg.
Thv Hoeve Hoog Hemelrijck langsgracht met Reuzenpaardestaart (in oude Leiebedding).
Leie is pleistergebied met beperkt belang voor watervogels (tientallen Wintertaling, Kuifeend,
Tafeleend, Knobbelzwaan, Bergeend, Aalscholver; ook zeldzamere soorten als Grote zaagbek,
Nonnetje; grote aantallen Wilde eend, Meerkoet en Canadese gans).
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Enkel rond vallei Plaatsbeek en in kwelrijke weiden ten noorden van de meander. Binnengebied
meander werd bebost en gedeeltelijk opgehoogd.
Overstroombaarheid
Plaatsbeekvallei en oostelijk binnengebied meander nog overstroombaar door Plaatsbeek; binnen
meander vrijwel geen overstroombaar gebied meer (tenzij ophouden water Plaatsbeek).
Lagere waspeilen dan vroeger door vluggere waterafvoer geven verminderde
overstromingspotentie door Leie.
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie + Plaatsebeek voor Seine-Schelde
(hic):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie + Plaatsbeek voor Seine-Schelde
(hic):
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Potnat
Bij vernatting door overstroming: in alluvium nat voedselrijk grasland en zilverschoongrasland.
Bij vernatting zonder overstroming: in alluvium zilverschoongrasland met plaatselijk dottergrasland
en/of voedselrijk moeras.
Op hogere gronden kamgrasland.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Zeer hoge prioriteit:
− Meander en omliggend gebied
− Plaatsbeekvallei
Hoge prioriteit:
− Leieoever en -berm
Lagere prioriteit:
− Vaarnewijkbeekvallei
− Kouter tussen Bavikhove en Plaatsbeek (geïsoleerd van overig landbouwgebied)
Gewenste verbindingen natuur
Verbinding Plaatsbeekvallei met Leiemeander-Leie-Ooigembos, verbinding Vaarnewijkbeekvallei
met Leie.
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Bij herverbinden meander met Leie :
− beperkt niveauverschil tussen meander en Leie; 2-zijdige open verbinding met Leie kan
overwogen worden (ophouden water in valleigebied rond meander in functie van komberging is
immers zeer beperkt), tenzij peilregeling van meander nodig in functie van herstel ecohydrologie
valleigebied (zie ecohydrologische studie).
− enkel indien de waterkwaliteit van de Leie én de Plaatsbeek sterk verbetert (mag niet gaan ten
koste van het vrij goed ontwikkelde waterecotoop in de meander).
− breed uitwerken meandermondingen.
Plasberm langs Leieoever tussen Vaarnewijkbeek en meander Bavikhove (oude Leiebedding).
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Bebost binnengebied naar meander toe open maken tot nat meersengebied. Plaatsbeek mondt
terug uit in meander (enkel indien goede waterkwaliteit). Plaatsbeekvallei halfopen halfnatuurlijk
grasland (met lokaal bos en moeras). Buitengebied meander halfopen halfnatuurlijk grasland;
westelijk hoger deel mozaïek en bos (in aansluiting met Ooigem bos). Kouter ten westen en ten
oosten van Plaatsbeek agrarisch gebied met veel KLE. Ten westen van meander open soortenrijk
grasland; rond woonzone Tuinwijk en in vallei Vaarnewijkbeek mozaïeklandschap.
Scenario II
Idem + mozaïeklandschap op kouter te westen van Plaatsbeek. Verwijderen slibstort in
binnengebied meander. Ten westen van meander halfnatuurlijk grasland in alluviaal gebied.
Meander
Inrichting
I. Opengraven meanderverbindingen met Leie; verbinden meanderdelen, monding Plaatsbeek (als
gesaneerd!) in meander.
II. Open verbinding meander met Leie (geen migratiebarrieres).
I&II: Plaatselijke inbreiding oever aan binnenbocht voor ontwikkeling van vegetatierijke
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oeverzones. Thv de kwelzone is het wenselijk om het steenpuin omzichting te verwijderen. In hoge
oever van oostelijk deel binnenbocht Ijsvogelwand.
Peilbeheer
I. Ophouden water in late herfst, winter en voorjaar in functie van herstel ecohydrologie
valleigebied dmv kunstwerken thv aantakkingen. Dit geeft mogelijkheid tot gebruik beperkt
overstromingsgebied meander voor overstromingswater Plaatsbeek. Minder interessant voor vis
(enkel periodiek open verbinding).
II. Indien geen effect meanderpeil op hydrologie valleigebied (waterpeildaling meander met 30cm)
kan een open verbinding waarbij de meander het hele jaar op leiepeil gehouden worden (beter
voor vismigratie). Peilregeling aan uitmonding Plaatsbeek (ophouden water mogelijk in beekvallei).
Sanering
Gefaseerd baggeren.
Vegetatieontwikkeling
Kruin en talud vrij open laten; enkel ter hoogte van opgehoogde delen meer struweel tot op talud.
In het oostelijk deel binnenbocht met verspreide bosjes struweel op de oever; op stenige oever aan
buitenbocht Riet.
Bestrijding exoten
Grote waternavel.
Hengelzones
Buitenbocht oostelijk meanderdeel.
Bufferstroken
Langs Plaatsbeek en Vaarnewijkbeek.
Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
− Ten westen van Vaarnewijkbeek: breed getrapt talud.
− Tussen Vaarnewijkbeek en meander Bavikhove: afgraven grondberm met aanleg getrapt talud en
onderwatertalud (oude Leiebedding).
− Vanaf meander Bavikhove: afgraven grondberm met aanleg getrapt talud.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Bermen
− Ten westen van Vaarnewijkbeek: bufferzone struweel + bomen aan landzijde jaagpad.
− Tussen Vaarnewijkbeek en meander Bavikhove: vrij open laten (relatie met Leiealluvium RO).
− Vanaf meander Bavikhove: vrij open laten (relatie met Leiealluvium RO).
Mogelijkheden landbouw
− I&II: Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied.
− Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden.
− Maaibeheer op Leieberm.
Mogelijkheden recreatie
Bestaand wandelpad Bavikhove doortrekken naar Ooigembos.
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Deelgebied 13 Desselgem
Bronnen
Natuurontwikkelingsplan Zavelput
Defoort 1996
Mestdagh 1992
VL. Ministerie Ruimtelijke Ordening 2007
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Smal alluviaal gebied met 2 gedempte Leiebochten, laag gelegen graslanden met rietgrachten en
lokaal venige moeraszones. De Zavelput (oude zandwinningsput) ontwikkelde zich tot een
struweelrijk waardevol natuurgebiedje. De valleikom Beverenbeek (veensubstraat op geringe
diepte) vormt een groene lint tussen de woongebieden Harelbeke en Beveren-Leie. Er zijn weinig
kleine landschapselementen aanwezig.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Rond Zavelput en gedempte meander natuurgebied; rest voornamelijk
landschappelijk waardevol agrarisch gebied en industriegebied. Ook woonzone en ambachtelijke
bedrijven en kmo’s.
Landschapsatlas: Gedeelte langsheen de Leie traditioneel landschap Leievalle, relictzone R30072
Leievallei rond de oude meander. Gecultiveerd en open broeklandschap met meersen en akkers.
Geen tot weinig perceelsrandbegroeiing, zeer weinig bebouwing, onregelmatige percelering. Het
alluvium heeft een typische differentiatie tussen oeverwallen en komgronden. Wenselijk beleid:
Vrijwaren van bebouwing in de valleigebieden, vrijwaren van het aanwezige landelijk karkater,
bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap, accentueren van de
waardevolle sites (kastelen, meanders) in hun omgeving, gedifferentieerde aanpak voor de
verschillende riviersegmenten. Hoger gelegen gronden traditioneel landschap Zandig Leie-Scheldeinterfluvium.
Beheerde groengebieden: Zavelput (Gemeente Waregem, Gemeente Waregem), Leiemeers te
Desselgem (Vl. gewest, ANB WVl.).
Afbakening gebied botanisch beheer: Alluviaal gebied langs de Leie.
GRUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk (voorlopig vastgesteld): De rechteroever wordt
uitgebouwd tot één groene verbinding met als bestemming gemengd openruimtegebied met
overdruk natuurverweving. Het waardevolle kouterlandschap en de aanwezige natuurelementen
kunnen worden versterkt. Het educatieve en recreatieve medegebruik kan worden geoptimaliseerd.
De doelstelling voor de hoger gelegen valleirand bestaat uit het herstel van de kleine
landschapselementen, de uitbouw van de lokale stapsteenbosjes en het agrarisch natuurbeheer
van de hogere kouters. De natuurbestemmingen behouden hun huidige bestemming.
GNBS: Alluviaal gebied met Zavelput is verwevingsgebied. Bosuitbreidingsgebied rond de Zavelput.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Op de hoger gelegen gronden droge lemige zandbodem met textuur B horizont. Natte
zandleem- en sterk gleyige (zware) kleibodem zonder profiel in alluviale gedeelten. Ook
antropogeen verstoorde bodems (bebouwd gebied).
Opgehoogde gronden: 3 ha, waarvan 0 ha verontreinigd.
Hydrologie valleigebied: Smal valleigebied, sterk gedraineerd; hydrologie verstoord door ophoging
laagste gronden (veengrond). Omgeving Zavelput: grondwater ligt in winter 1,5m hoger dan in
zomer.
Beken: Beverenbeek over een grotere lengte ingekokerd, ook thv monding in Leie.
Kwel: Niet waargenomen.
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Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
- Zavelput: Klein fonteinkruid, Tenger fonteinkruid (RL, VZ) in het water; plaatselijk rijke
oeverbegroeiing met Riet en Grote lisdodde. Wilgenstruweel (Sf) met meidoornstruweel rond de
Zavelput. In de grazige zones soorten als Rode ogentroost, Heelblaadjes, Hazepootje. Relicten van
alluviaal essen-olmenbos langs afwateringsgracht Zavelput (relict van ‘Beverenbos’ dat verdween
bij ontginning en ophoging). RL: Watergras (ZZ), Rondbladig wintergroen (ZZ).
- Thv westelijke gedempte Leiebedding (op veengronden in de ondergrond) droge en natte ruigte
Ku/Hf met Boerenwormkruid, Ruige zegge, Oeverzegge, Rietkragen en Bereklauw.
- Laag vochtig russengrasland (Hj) ten westen van de N36, met brede moerassige sloot en wilgenelzenbosje.
- Beverenbeek met rietkragen en droge ruigte (Ku).
- Thv oostelijke gedempte Leiebedding deels hoogstamboomgaard, deels loofbosje en verruigd
grasland met riet.
Fauna
Dagvlinders: vrij vlinderrijk, vooral rond Zavelput
Libellen: 14 soorten, waaronder Vuurlibel (RL, O) (’91-’02).
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels:
Zavelput: Fuut, Dodaars, Knobbelzwaan, Kleine karekiet, Rietgors (vijver); Bosrietzanger,
Groenling, Groene specht, Kneu, Torenvalk, Boomvalk (omringend bos en struweel).
Meersen: Gele kwikstaart, Veldleeuwerik; jachtgebied voor in de buurt broedende Oeverzwaluw,
Huiszwaluw.
Overwinterende en pleisterende vogels: Zavelput is foerageer- en rustgebied voor soms hoge
aantallen van bepaalde soorten watervogels, of voor zeldzame wintergasten: Waterral, Buizerd,
Fuut, Wintertaling, Kuifeend (tot 100 ex), Krakeend, Slobeend, Zomertaling, Smient, Pijlstaart,
Dodaars, Tafeleend, Wulp, Sperwer, Goudplevier, Houtsnip, Witgatje, Kanoetstrandloper,
Oeverloper, Tureluur, Kramsvogel, Tapuit, Ijsvogel
Zoogdieren: Door het gevarieerde biotoop is de soortenrijkdom hier vrij groot: Bosspitsmuis,
Bosmuis, Dwergmuis, Zwarte rat, Rosse en Ondergrondse woelmuis, Aardmuis, Veldmuis, Woelrat,
Rode eekhoorn, Wezel, Bunzing, Vos.
Historische gegevens
Ferraris: Smalle vallei met natte open meersen. Meersen langs Beverenbeek. Open akkerland op
kouters.
Kartering riviergrasland 1957: Westelijk deel normaal tot matig vochtig vrij soortenarm grasland;
tegenover meander matig vochtig tot zeer nat soortenrijk grasland (dottergrasland); ten oosten
wisselend vochtig vrij soortenrijk grasland.
Evolutie bosareaal 1850-1930-2001: 1,8 ha - 2,2 ha - 2,6 ha.
Andere bronnen: Vroeger zeer waardevol essen-olmenbos op veengronden tussen Zavelput en Leie
(nu opgehoogd). Door maaibeheer ontwikkelde zich Rietorchis (soort van matig bemeste
graslanden op natte grond) in de verlandingszone van de Zavelput; deze verdween door
waterpeilverhoging (Mestdagh, 1992).
1875: Kievitsbloem (RL, U).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Zavelput: Sterke recreatiedruk: zwemmers, surfers, mountainbikers, jeugdverenigingen…
Oppervlaktewaterpeil werd verhoogd met als doel grondwaterpeil bij omwonenden te verhogen.
Probleem: waardevolle oevervegetatie verdween + eutrofiëring door rottende oeverplanten.
Uitzetten vis door particulieren zorgt voor omwoelen van bodem, extra voedingsstoffen en dan
algenbloei.
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Vroeger laaggelegen veengronden tss. Zavelput en Leie (1m lager dan omliggend gebied), nu
opgehoogd met inert materiaal.
Industriegebied Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve is landschappelijk knelpunt.

Meanders: 2 gedempte bochten
Leiekanaal (RO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Leiekanaal vrijwel volledig in alluviaal gebied (flauwe meandering), in
smalle vallei.
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Geen, afwisselend met bermen van 1,5 m hoog.
Bermbreedte: 8 m; 20 m thv Ooigembos.
Oeververdediging: Betonnen damplanken met plaatselijk schanskorven thv Oude Leie en losse
breuksteen thv Ooigembos.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: thv schanskorve: Riet en wilgenopslag (waarschijnlijk autochtone Boswilg, Grauwe wilg,
Kraakwilg (mooie hakhoutstoof), Bitter wilg (mooie hakhoutstoof), Vlier).
Thv brug Desselgem-Ooigem zeer waardevol getrapt talud (halfgedempte oude leiebedding) met
gevarieerde moerasvegetatie (Beekpunge, Gele lis, Kalmoes, Oeverzegge, Riet, Grote lisdodde,
Rietgras, Zeegroene rus, Zwart tandzaad, Tweerijige zegge, Valeriaan, Grote Engelwortel),
mogelijks autochtone Amandelwilg.
Bermen (dijk): dubbele rij wilgen
Tss. N36 en Goed te Beaulieu: bloemrijke bermen (Knoopkruid, Echte koekoeksbloem).
Landwaartse wegberm langs Beverenbeek (brede rietkraag) met Gele lis, Klein hoefblad
aansluitend op laag weiland. Verder op gedempte bocht landinwaarts van jaagpad natte ruigte met
Riet, Oeverzegge, Bereklauw, Moerasandoorn,…
Zeegroene zegge (RL, VZ,1990).
Stroomafwaarts Goed te Beaulieu: meer verruigde berm
Leie is pleistergebied met beperkt belang voor watervogels (tientallen Wintertaling, Kuifeend,
Tafeleend, Knobbelzwaan, Bergeend, Aalscholver; ook zeldzamere soorten als Grote zaagbek,
Nonnetje; grote aantallen Wilde eend, Meerkoet en Canadese gans).
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Laag: weinig alluviaal gebied (behalve tussen Zavelput en Leie: werd deels opgehoogd); vnl
gedempte Leiebeddingen.
Overstroombaarheid
Geen (laagste delen opgehoogd); smal natuurlijk overstromingsgebied, minder hoge waspeilen
Leie.
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):

33,4 ha
0 ha
0 ha

Potnat
Vroeger interessante gradiënt ( veengronden naar lemig zand- en kleigronden) van
zilverschoongrasland-dottergrasland over voedselrijk moeras naar mesofiel grasland-droog
schraalgrasland-kamgrasland. Nu door ophoging grotendeels verdwenen.
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Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Zeer hoge prioriteit:
− Zavelput
Hoge prioriteit:
− Leieoever en -berm (behoud huidig getrapt talud!)
Lagere prioriteit:
− Valleigronden tussen Zavelput en Leie
Gevarieerd gebied; Accent op natuur rond zavelput, accent op recreatie in en rond boerderij;
Tombergkouter (historisch open akkerland) verder in gebruik als akker (best niet beplanten).
Gewenste verbindingen natuur
Aansluiting alluviaal gebied met natuurgebiedje ‘Zavelput’in aansluiting met Leie (en met overzijde:
Bavikhove-Ooigem).
Brede leiebermen aansluitend op lage weiden en gedempte leiebochten: te ontwikkelen als brede
moerassige zone naar Leie toe, in westelijk deel in aansluiting met Beverenbeek. Open gebied
langs Beverenbeek als verbindingsgebied naar de Gavers (beekbegeleidende weilanden en veel
KLE’s).
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Uitgraven gedempte Leiebochtenals ondiepe zone in aansluiting met de Leie.
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Ontwikkelen soortenrijk cultuurgrasland met veel hagen en houtkanten op vroegere laaggelegen
alluviale boszone (nu volgestort).
Zavelput: instellen winter- en zomerpeil (0,5m verschil) met regelbare dam (nu waardevolle
gradiënten verloren gegaan); werken naar evenwichtig visbestand (bv afvissen karperachtigen);
inrichten oeverwand voor Oeverzwaluw en IJsvogel; vlot voor drijfnesten (bv Fuut).
Beverenbeek: Uitwerken mondingsgebied; beboste bufferzone langs beek.
Scenario II
Gestort deel op veengrond afgraven tot op oorspronkelijke bodem, met ontwikkeling halfnatuurlijk
grasland met moerassige delen, en mozaïeklandschap op hogere gronden.
Leiekanaal (RO)
Oeverinrichting
I. Ondiep heruitgraven oude meanderbochten in aansluiting met Leie met zeer brede diepe
plasberm en flauw hellend talud. Bij oude meander thv Desselgembrug hoogstamboomgaard
behouden.
Afgraven grondbermen met aanleg getrapt talud in overige delen.
II. Idem, maar volledig heruitgraven oude meander thv Desselgembrug met binnengebied in
aansluiting met Leie; met moerassige zone aan buitenbocht.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Bermen: Thv lagere weiden open laten; thv hoger akkerland meer struweel.
Mogelijkheden landbouw
I: Permanent grasland met beheersovereenkomsten in alluviaal gebied.
Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden.
Maaibeheer op Leieberm.
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II: Idem + Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied.
Mogelijkheden recreatie
Zavelput + Beaulieusite.
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Deelgebied 14 Ooigem
Bronnen
GNOP Waregem
Coussement et al 1988
Defoort 1996
Denayer 1996
Econnection 1997
Van thuyne et al 1998
VL. Ministerie Ruimtelijke Ordening 2007
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Nog mooi geheel van oud alluviaal landschap met weiden en bos, met kasteeldomein en hoeve
Munkenhof. Het Ooigembos is het enige oude bos in dit deel van de Leie: eiken-haagbeukenbos
met rijke voorjaarsflora. Tussen Bavikhove en Ooigemmeander ligt een vrij vochtig meersengebied.
De meander Ooigem gelegen tussen het kasteelpark en de historische site ‘het Munckenhof’ is dicht
begroeid met hoge bomen.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Alluviaal gebied rond meander tot Ooigembos: natuurgebied met wat parkgebied, ten
westen landschappelijk waardevol agrarisch gebied, op de hogere delen woongebied en agrarisch
gebied
Landschapsatlas: Voornamelijk traditioneel landschap en relictzone R30072 Leievallei. Gecultiveerd
en open broeklandschap met meersen en akkers. Geen tot weinig perceelsrandbegroeiing, zeer
weinig bebouwing, onregelmatige percelering. Het alluvium heeft een typische differentiatie tussen
oeverwallen en komgronden. Wenselijk beleid: Vrijwaren van bebouwing in de valleigebieden,
vrijwaren van het aanwezige landelijk karkater, bijzondere aandacht voor de gradiënten en
toposequenties in het landschap, accentueren van de waardevolle sites (kastelen, meanders) in
hun omgeving, gedifferentieerde aanpak voor de verschillende riviersegmenten. Hoger gelegen
gronden traditioneel landschap Land van Roeselare-Kortrijk.
Natuurverbindingsgebied: Kanaal Roeselare-Leie.
Beheerde groengebieden: Oude Leie Ooigem (ANB, ANB), Oude Leie Ooigem (Vl. gewest ).
Voorgesteld projectgebied natuurontwikkeling rivierherstel.
Beschermde landschappen en monumenten: Ooigembos en oud kasteel met park en vijver.
VEN 1e fase: Ooigembos.
GRUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk (voorlopig vastgesteld): De omgeving van
Ooigembos is aangeduid als natuurgebied ten behoeve voor behoud en versterking van het
boscomplex Ooigembos. Het is niet wenselijk het volledige natuurgebied te bebossen, omwille van
de andere ecologische waarde van de lager gelegen graslanden langs de Leie. Het Ooigembos kan
robuuster worden gemaakt door versterking op de hoger gelegen gronden met kleinere bosjes,
waarbij de unieke overgangssituatie wordt versterkt. De hoger gelegen zone ten westen van
Ooigembos krijgt de bestemming agrarisch gebied met overdruk natuurverweving.
GNBS: Meandergebied verweving; ten westen van deze meander natuur- en bosgebied.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Vnl. natte zandleem- en sterk gleyige (zware) kleibodem zonder profiel in alluviaal
gedeelte en thv Ooigembos. In de hoger gelegen gedeelten zijn er droge licht zandleembodems
met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont en antropogeen verstoorde bodems (bebouwd
gebied).
Opgehoogde gronden: Binnen meander en op linkeroever meander: 0,93 ha, waarvan 0 ha

www.inbo.be

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Gouden Leie.
Deelgebiedsfiches.

71

verontreinigd.
Hydrologie valleigebied: Nog vrij vochtig intact meersengebied ten oosten van Ooigembos. Gebied
overstroomt niet meer door Leie (lagere waspeilen).
Beken: Paddebeek , mondt rechtstreeks uit in de Leie (vroeger in Ooigemmeander).
Kwel: Aan buitenbocht oostelijk deel meander (+kasteelvijver naast buitenbocht meander op hoger
peil dan meander).
Huidige natuurwaarden
Bij meander kasteelpark met delen alluviaal bos; ten westen open meersengebied met
aangrenzend Ooigembos.
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
- Ooigembos: enig oud alluviaal bosrelict tussen Wervik en Deinze: biologisch zeer waardevol en
habitatwaardig eiken-haagbeukenbos (Qe en Qa), met in de struiklaag Hazelaar, Zwarte els,
Gewone es, Gewone esdoorn, Gewone vlier; ingeplant met populieren. De kruidlaag bestaat uit
Speenkruid, Muskuskruid, Gevlekte aronskelk, Gele dovenetel, Bosanemoon, Wilde hyacint; in de
randen meer ruderale soorten
- Ten westen van de meander zeer waardevol essen-olmenbosje (Va), met Zwarte els, Olm,
Hazelaar, Gewone vlier in struiklaag. In kruidlaag Gele dovenetel, Muskuskruid, Gevlekte
aronskelk, Speenkruid, Pinksterbloem, Nagelkruid, Penningkruid, naast ruderale soorten. Het
maakte ooit deel uit van Ooigembos, en sluit nu aan bij het kasteelpark.
- Aangrenzend aan Ooigembos percelen soortenrijk cultuurgrasland (Hp*) met enkele
veedrinkpoelen
- In het westen een klein alluviaal essen-olmenbosje (Va), en een oude houtwal met meidoorn, Es
en Zomereik, die in het verleden van Leiekant tot Ooigmbos liep. Rode lijstsoort: Akkerklokje (ZZ).
Fauna
Dagvlinders: Oranjetipje
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Libellen: 8 algemene soorten, waaronder Houtpantserjuffer, een soort gebonden aan waterpartijen
met overhangende struiken.
Broedvogels: Bos rond meander: Bosuil, Kleine bonte specht, Grauwe vliegenvanger.
Ooigembos: Boomvalk, Torenvalk, Buizerd (+ jachtterrein meander Bavikhove). Onvoldoende
onderzocht op broedvogels; maar wel regionaal belang (zangvogels en roofvogels).
Overwinterende en pleisterende vogels: Buizerd, Boomvalk, Houtsnip, Sperwer, Torenvalk, Groene
specht, Kleine bonte specht in Ooigembos, Ransuil heeft roestplaats in kasteelpark van Ooigem.
Zoogdieren: Laatvlieger, Watervleermuis, Ruige en Gewone dwergvleermuis, Vos.
Historische gegevens
Ferraris: Open meersengebied en bos. Halfgesloten akkerland met bos op kouters.
Kartering riviergrasland 1957: Thv Ooigembos en binnenbocht meander wisselend vochtig vrij
soortenrijk grasland; buitenbocht meander normaal tot matig vochtig vrij soortenarm grasland.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 20,3 ha - 21,9 ha - 14,6 - 15,7 ha.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Door afsnijden meander geen overstroming meer. Ook minder overstroming mogelijk door lagere
waspeilen.
− Intensieve landbouw in binnengebied meander (wel historische site Munckenhof).
− Doorsneden door brugweg Ooigem-Desselgem.
− Akker bij Munkenhof (kan ook mogelijkheden geven voor akkeronkruiden).
Meander Ooigem, met monding Paddebeek
Abiotische gegevens
De meander is via schotbalken aan afwaartse zijde op de Leie aangesloten. Meander is grotendeels
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behouden als open water. Het binnengebied is opgehoogd.
Waterpeil: 8,43mTAW = 0,43m hoger dan NPLeie.
Slibpeil: 5,8-6,6m TAW ; 0,8-1,6m dikke sliblaag
Waterkwaliteit: Verontreinigd; biologische kwaliteit onbekend.
Waterbodemkwaliteit: Onbekend.
Oeverstructuur: In binnenbocht oostelijk deel breuksteen met houten betuining
Huidige natuurwaarden
Flora
Waterplanten: Gele plomp.
Oevervegetatie: Weinig helofyten door sterke beschaduwing: westelijk deel struweel- en boomrijk;
oostelijk deel met helofyten in buitenbocht (Oeverzegge, Lisdodde, Beekpunge, Moerasvergeet-mijnietje).
Talud: Struweel- en bomenrijk; buitenbocht met laag talud.
Kruin: Struweel- en bomenrijk,rode lijstsoort: Kleine majer (RL, VZ).
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: 9 algemene soorten (’95).
Libellen: 8 algemene soorten, waaronder Houtpantserjuffer, een soort gebonden aan waterpartijen
met overhangende struiken.
Vis: 1991: 3 Doornige en 10 Doornige stekelbaars, Karper evenals de soorten vermeld onder 1997.
1997: Zeelt, Pos, Brasem, Blankvoorn Rietvoorn, Snoek, Baars, Paling, Snoekbaars.
Broedvogels: Fuut, Ijsvogel.
Overwinterende en pleisterende vogels: Krakeend, Dodaars, Sijs; IJsvogel jaarlijks waargenomen.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Meander afgesneden van Leie; geen rivierdynamiek meer.
− Weinig oevervegetatie door houtkanten langs oever.
− Oeververdediging binnenbocht.
− Kansen voor natte natuur worden bemoeilijkt door opgehoogde gronden.
Leiekanaal (LO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Leiekanaal doorkruist thv meander hoger licht zandleemgebied; ten
westen ervan alluviaal gebied.
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Grondbermen van 1,5 m; 0,5 – (-1) thv meander Ooigem.
Bermbreedte: 6 m; 8 m thv meander Ooigem.
Oeververdediging: Vnl. betonnen damplanken met plaatselijk schanskorven en een keermuur thv
de monding van de Paddebeek.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: grazige ruigte; thv schanskorven struweel.
Bermen:
− Ten westen van meander Ooigem: Grondberm met ruderale vegetatie en rijen Olm + Wilg. Vrij
bloemrijke landwaartse wegberm (Vijfvingerkruid, Boerenwormkruid, Smeerwortel, Klein hoefblad).
Plaatselijk waardevolle relicten van oude bosvegetatie (Boszegge, Bleke zegge (RL, Z), Kruipend
Zenegroen). In 1994 ook Duizendguldenkruid, Blauwe zegge (RL, K), Zeegroene zegge.
− Ter hoogte van meander: Gemengd struweel en 3 rijen Olm, lage bloemrijke berm (getrapt
talud); aan bruggenhoofd gemengd loofbosje in aansluiting met bos rond meander.
Sas van Ooigem : vooral in koudeperiode belangrijke pleisterplaats voor vrij grote aantallen
watervogels: Aalscholver (tot 125), Kuifeend (tot 50), Smient, Tafeleend (tot 170), Slobeend,
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Dodaars (tot 24), Krakeend (tot 31), Wintertaling, Knobbelzwaan (tot 32), Fuut, Meerkoet (tot
427) en Wilde eend (tot 200), Putter (tot 25), IJsvogel, Oeverloper (tot 40) heeft slaapplaats op
staketsel; ook zeldzamere soorten als Nonnetje (tot 43), Grote zaagbek (tot 13), Brilduiker.
Ook 1ste broedgeval W-Vl. Grote gele kwik, Canadese gans, Huiszwaluwkolonie aan sluis.
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Ter hoogte van Ooigembos nog intact valleigebied met Paddebeek. Mogelijkheid tot vernatting dmv
beek of regeling meanderpeil (niet meer overstroombaar door Leie).
Herstel hydrologie en ecosystemen valleigebied is hier prioritair op gebruik van deze meander als
vissenpaaiplaats (indien geen relatie tussen meanderpeil en hydrologie valleigebied, kunnen
beiden).
Overstroombaarheid
Zeer beperkt vanuit Leie (lagere waspeilen dan vroeger door vluggere waterafvoer).
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):

12,0 ha
0 ha
0,05 ha rond meander
1,3ha rond
Paddenbeek

Potnat
Alluviaal gebied met vernatting door overstroming: nat voedselrijk grasland en
zilverschoongrasland. Bij vernatting zonder overstroming: deels zilverschoongrasland,
dottergrasland en mesofiel grasland.
Hogere delen: kamgrasland.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Zeer hoge prioriteit:
− Ooigembos (bosuitbreiding), omringend valleigebied en overgangsgronden. De huidige
soortenarme graslanden kunnen mogelijks nog een rijke zaadbank bevatten (gezien de bijzondere
soorten die na het plaggen van de wegberm verschenen).
Hoge prioriteit:
− Meander met bosrijk buitengebied en alluviaal grasland binnengebied.
− Leieoever en -berm.
Gewenste verbindingen natuur
Aansluiting alluviaal binnengebied meander met Leieen met meander Bavikhove.
Bosgebieden Ooigembos, bebost slibstort Wielsbeke en stadsrandbos Schoondaele.
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Bij herverbinden meander met Leie :
− beperkt niveauverschil tussen meander en Leie; prioriteit gaat hier naar herstel vegetatie in
valleigebied (al dan niet verenigbaar met open verbinding voor vis: zie ecohydrologische studie).
− enkel indien de waterkwaliteit van de Leie sterk verbetert (mag niet gaan ten koste van het vrij
goed ontwikkelde waterecotoop in de meander).
− breed uitwerken meandermondingen (+ zwaaikom thv uitlaat).
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Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Herstel hydrologie valleigebied door verondiepen afvoergrachten en eventueel peilregeling op
meander. (Waterafvoer Paddebeek enkel via meander). Ontwikkelen bosgebied op delen valleirand,
in aansluiting met Ooigembos, en halfopen soortenrijk grasland in het alluviaal gebied. Hogere
kouters intensieve landbouw, met alluviaal bos langs Paddebeek. Binnenzijde meander (rond
Munckenhof) soortenrijk permanent grasland met KLE.
Scenario II
Idem, maar halfopen halfnatuurlijk grasland in alluviaal gebied.
Meander
Inrichting
Tweezijdige verbinding met Leie; creëren ondiepe oeverzones door inbreiding.
Peilbeheer
I: Dmv kunstwerken thv aantakkingen: Ophouden overstromingswater (Leie + Paddebeek) in late
herfst, winter en voorjaar in functie van komberging en in functie van herstel hydrologie en
ecosystemen valleigebied ten westen (afhankelijk van resultaten van ecohydrologische studie).
II: Dmv kunstwerk op monding Paddebeek wordt het valleigebied ten westen vernat.
Sanering
Gefaseerd baggeren.
Vegetatieontwikkeling
Behoud parkachtig karakter in aansluiting met kasteelpark Ooigem.
Hengelzones
In buitenbocht westelijk deel; in binnenbocht oostelijk deel. (Moeilijk verenigbaar met herstel
kwelzone in buitenbocht oostelijk deel).
Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
Ten westen van meander: afgraven dijken tot breed getrapt talud;
Thv meander breed getrapt talud;
Thv bocht kanaal Roeselare Leie en aansluiting meander Ooigem: afgraven lage dijk; inrichten
plasberm voor oever en zwaaikom .
Gewenste vegetatieontwikkeling
Bermen
Ten westen van meander: bosjes alluviaal struweel langs jaagpad (vrij open laten).
Thv meander open met bosjes struweel (soorten van drogere gronden).
Mogelijkheden landbouw
I&II: Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied.
Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden.
Maaibeheer op Leieberm.
Mogelijkheden recreatie
− Wandelpad Ooigem meander – Ooigem bos – Bavikhove meander.
− Doodlopend wandelpad op rechteroever meander via wandelbrug verbinden met LO. Thv smalle
kwelzone buitenbocht verhoogd knuppelpad aanleggen.
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Deelgebied 15 Wielsbeke
Bronnen
Defoort 1996
GNOP Waregem 1996
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Wielsbeke meander ligt volledig geïsoleerd tussen het Kanaal Roeselare-Leie, een baggerstort op
het binnengebied en een industriezone met containerterminal. Het westelijk gedeelte van de
meander is ondiep en verland en heeft zich ontwikkeld tot het grootste moerasgebied in de
Leievallei. De aanpalende meersen waren vroeger vrij waardevol, nu intensief beweid met een
gewijzigd waterbeheer. Het oostelijk uiteinde van de meander is afgesneden van de rest en
momenteel weinig waardevol (industriegebied).
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Buitengebied meander: oostelijk deel: industriegebied, westelijk deel: agrarisch
gebied.
Opgehoogd binnengebied meander: oostelijk deel industriegebied, middendeel natuurgebied,
westelijk deel gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
Landschapsatlas: Grootste gedeelte traditioneel landschap Leievallei, hogere delen traditioneel
landschap Land van Roeselare-Kortrijk.
Natuurverbindingsgebied: Kanaal Roeselare-Leie.
Reservaten: Oude Leiearm Wielsbeke (Vl. gewest, Torenvalk vzw). Moerasgebied meander is
reservaatsgebied, beheerd sinds 1984 door vzw Natuurreservaten.
GNBS: Oostelijk deel van het deelgebied: verwevingsgebied.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Vnl. natte zandleem- en sterk gleyige (zware) kleibodem zonder profiel in alluviaal
gedeelte. In de hoger gelegen gedeelten zijn er droge licht zandleembodems met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont en antropogeen verstoorde bodems (bebouwd gebied).
Opgehoogde gronden: 23,20 ha verontreinigd baggeslibstort (Cd, Zn,Cr).
Hydrologie valleigebied: Hydrologisch geïsoleerd gebied; grotendeels verstoord door ophogingen
(nog smal meersengebied ten noorden van meander).
Beken: Kanaal Roeselare-Leie in open verbinding met de Leie.
Kwel: In lage weiden buitenbocht (westelijk deel).
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
Baggerslibstort met veel microreliëf; met spontaan opgeschoten wilgenstruweel (Sf) met plaatselijk
poeltjes met moerasvegetatie (Ae/Mc, met Gele lis, Beekpunge, Veenwortel, Echte koekoeksbloem,
), droge ruigtes (Ku, met o.a. Grote Kaardenbol) en grazige delen (met o.a. Muizenoortje).
Ten noorden van de meander twee populieraanplantingen met enkele rootputten, met als
ondergroei nitrofiele ruigte; thv gedempt oostelijk meanderdeel droge ruigte (Ku).
Kleine majer (RL, VZ).
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Fauna
Dagvlinders: Geen specifieke gegevens.
Amfibieën en reptielen: Bruine kikker in rootputten in populierbosjes op LO, Groene kikker in
poelen op baggerstort.
Libellen: 10 soorten, waaronder Vuurlibel (O) (’91-’02).
Broedvogels: Torenvalk, Steenuil, Sperwer, Grauwe gors, Boomkruiper, Appelvink, Groene specht,
Kneu (1983-1994: Velduil, Ransuil); ook veel kleine zangvogels.
Overwinterende en pleisterende vogels: Zeer rustig, maar geïsoleerd gebied (reservaatsgebied
tussen opgehoogd terrein en industriezone). Kleine aantallen water- en weidevogels: Bergeend,
Ijsvogel, Blauwe reiger, Wintertaling, Wulp, Tureluur, Watersnip, Oeverloper, Kuifeend, Krakeend,
Slobeend, Tafeleend;
sporadisch Waterral, Bokje, Boomvalk; op doortrek Grutto, Kemphaan; éénmalige waarnemingen
van Havik, Hop, Roerdomp.
Pleisterplaats voor groepjes Rietgors.
Zoogdieren: Vos.
Historische gegevens
Ferraris: Halfopen meersengebied. Halfopen landbouwgebied op kouters.
Kartering riviergrasland 1957: Buitenbocht westelijk deel: vrij soortenrijk wisselend vochtig
grasland, binnenbocht oostelijk deel soortenrijk zeer nat grasland (dottergrasland), binnenbocht
westelijk deel en buitenbocht oostelijk deel normaal tot matig vochtig vrij soortenarm grasland.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 1,4 ha - 2,6 ha - 0,5 ha - 4,6 ha.
Andere bronnen:
Rietorchis in kleine hooilandvegetatie (soort van matig bemeste graslanden op natte grond)
verdween door recente waterpeilsverhoging (J. Lammerteyn, mond. med.).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Door afsnijden meander geen overstroming meer.
− Ingesloten door industrie, helft van meandergebied ingenomen door industriezone &
containerterminal.
− Intensieve landbouw tot tegen buitenbocht meander.
− Delen lage graslanden op LO meander opgehoogd.
− Baggerslibstort in binnengebied meander. Hiervan wordt een gedeelte gebruikt als
motocrossterrein (verstoring!).
− Verontreiniging baggerslibstort (Cd, Zn, Cr).
Meander Wielsbeke
3 delen: klein plasje aan Ooigemsas, groot middendeel (reservaatsgebied), oostelijk deel gedempt
(gipsstort); uiterste punt nog open. Er is geen verbinding meer met de gekanaliseerde Leie.
Abiotische gegevens
Waterpeil: Middendeel: 9,03mTAW (1m hoger dan NP Leie).
Slibpeil: Middendeel slibpeil 7,92m TAW (2,9m dikke sliblaag).
Waterkwaliteit: Verontreinigd; biotische waterkwaliteit onbekend.
Waterbodemkwaliteit: Onbekend.
Oeverstructuur: Geen oeververdediging
Huidige natuurwaarden
Plasje Ooigemsas vroeger (1995) van ecologisch belang, periodisch zwaar verontreinigd.
Middendeel meander (reservaatsgebied) is enige moerasgebied met volwaardige moerasvegetatie
in dit deel van Leievallei. Gedempt oostelijk deel met droge ruigte (op gipsstort); oostelijk open
meanderdeel zonder ontwikkelde vegetatie.
De flora- en faunabeschrijving gaat enkel over het open middendeel.
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Flora
Belangrijkste moerasvegetatie van de Leiestreek: rietland met Grote zeggenvegetaties en
wilgenopslag; op deel van de Leiebedding dat tot op de oorspronkelijke waterlijn opgespoten werd.
Geen floristisch interessante soorten.
Waterplanten: Geen (veel karper).
Oevervegetatie: Aan binnenbocht in oosten brede verlandinsgordel met Riet, in westen met
struweel. Buitenbocht enkel helofyten (lisdodde) thv drassige zone rond uitloop Knokbeek; overig
deel intensief weiland tot tegen oever. Pluimzegge, Goudzuring (1994).
Talud: binnenbocht hoog talud slibstort : in westen met wilgenstruweel, in oosten met netelruigte.
Buitenbocht weiland en netelruigte.
Kruin: idem als talud.
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: 4 algemene soorten (’94), 2 algemene soorten (’95).
Amfibieën: Geen specifieke gegevens.
Libellen: 10 soorten, waaronder Vuurlibel (O) (’91-’02).
Vis: Brasem (’95).
Broedvogels: Fuut, Knobbelzwaan, Kleine karekiet, Rietgors, Bergeend, Tafeleend (1983-1994:
Dodaars, Kleine plevier).
Overwinterende en pleisterende vogels: Geen specifieke gegevens.
Historische gegevens:
’85: Haarfonteinkruid, een soort van matig voedselrijk water, Bosbies.
Knelpunten/ beperkingen voor natuurontwikkeling:
− Meander afgesneden van Leie; geen rivierdynamiek meer.
− Binnengebied opgehoogd (bijna geen overstromingsgebied meer); deel meander nu opgehoogd
als industriezone (containerterminal), deel gedempt met gipsstort; geïsoleerde ligging tussen
industrie.
− Waterpeilverhoging (opvulling aan afwatering met steenafval) deed waardevolle
hooilandvegetatie in moerasgebied verdwijnen, en zette landbouwer aan tot ophoging van de
laaggelegen oostelijke weilanden
− Zware aanslibbing; overbezetting met karper.
− Verontreiniging door lozing ongezuiverd huishoudelijk afvalwater via Knokbeek en Splenterbeek.
Leiekanaal (LO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Leiekanaal doorkruist alluviaal gebied.
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Geen dijken of grondbermen.
Bermbreedte: 4 m.
Oeververdediging: Betonnen damplanken; kade bij containerterminal, stortstenen thv gedempte
meanderaansluiting.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: grazige ruigte met sporadisch wilgenopslag; thv stortstenen rietkraag.
Bermen: Smalle vlakke kruin; vrij bloemrijk (Zilverschoon, Smeerwortel, Ruige zegge) met enkele
rijen olmen.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Geen aansluiting van Leie met valleigebied mogelijk (valleigebied is nu baggerslibstort);
gefragmenteerd gebied door containerterminal.
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Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Enkel ten noorden van afgesneden meander; de rest van het alluvium werd opgehoogd.
Beter peilbeheer nodig gericht op ontwikkeling hooilandvegetaties.
Overstroombaarheid
Vrijwel niets (bijna volledig opgehoogd).
Potnat
Niet opgehoogd alluviaal gebied (vernatting zonder overstroming): Zilverschoongrasland; hogere
gronden: kamgrasland.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Zeer hoge prioriteit:
− Meander (reservaatsgebied) en omringend gebied: hoge potentie voor ontwikkelen van een
gevarieerd (maar geïsoleerd) natuurgebied met open water, moerasvegetatie, laaggelegen vochtig
weiland op de linkeroever; met op opgespoten gronden een mozaiek van bosopslag, moerassige
poelen en droge ruigte.
Hoge prioriteit:
− Leieoever en -berm.
Gewenste verbindingen natuur
Behouden als stapsteen tussen omringende alluviale gebieden en bos.
Betere aansluiting meander met buitengebied. Afschermen van omringende bebouwing en
industrie.
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Herverbinden meest westelijk deel meander met Leie als vissenpaaiplaats (open).
Voor westelijke grote arm: weinig veranderingen mogelijk of wenselijk; enkel verbinden met
poeltje aan Ooigemsas; behouden als afgesneden arm (groot peilverschil!).
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
In laaggelegen gebied ontwikkelen soortenrijke cultuurgraslanden, met struweelzone op valleirand
en op dijkje. Op opgehoogde gronden spontane vegetatieontwikkeling (mozaiek van bos en
struweel met plaatselijk ruigten, moerassige delen en poeltjes) met extensieve begrazing
(schapen). Middenin een visuele, meer open doorsteek naar de Leie (afgraven) (thv geplande
kruisingsplaats schepen).
Afschermen containerpark en –terminal door dichte houtwal.
Scenario II
Idem; met halfnatuurlijk grasland in alluvium (gradiëntrijke oeverzone), en mozaïek op overgang
naar hogere delen aan noordzijde meander.
Meander
Inrichting
IJsvogelwand afgraven op steil talud binnenbocht.
Verbinden plasje Ooigem sas met meander. Verbinden oostelijk deel met Leie.
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Peilbeheer
Plaatsen regelbare sluis op afwatering middendeel (deze dient te worden uitgediept tot het
oorspronkelijk niveau) voor handhaven hoog voorjaarspeil en lager zomerpeil. Oostelijk deel in
open verbinding met Leie.
Sanering
Gefaseerd baggeren! (na sanering toevoerbeken) met behoud van rietkragen.
Saneren gipsstort in gedempt meanderdeel; met herstel moerassige zone.
Vegetatieontwikkeling
Instandhouding in combinatie open water-moerasvegetatie vereist. Talud binnenbocht slibstort met
spontane struweelopslag; laag talud buitenbocht open laten met brede zone voor oevervegetatie
(ook kwelzone).
Bufferstroken
10m aan buitenbocht (geen begrazing tot tegen oever).
Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
Open smal getrapt talud.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Bermen
Sporadisch bomen + struweel aan landzijde jaagpad. Stroomafwaarts aantakking meander bomen
+ struweel langs beide zijden jaagpad (bomenrijke corridor doorheen industriezone).
Mogelijkheden landbouw
I: Permanent grasland met beheersovereenkomsten in alluviaal gebied.
Schapenbegrazing op opgehoogde gronden.
Maaibeheer op Leieberm.
II: Idem + Permanent grasland met gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied.
Mogelijkheden recreatie
Weinig (geïsoleerd gebied temidden industriezones). Verleggen fietspad naar oever oostelijk
meanderdeel.
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Deelgebied 16 Schoondaelebocht
Bronnen
Coussement et al 1988
Defoort 1996
Denayer 1999
Econnection 1997
GNOP Waregem 1996
Leiedal & WVI 2002
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Open ruimtegebied rond de verschillende waterlopen Barmbeek, Straatbeek, Schoondaelebeek en
meander Schoondaelebocht. Aan het westelijk deel van de meander rukt de industrie op tot het
alluviaal gebied. Het weiland wordt intensief begraasd tot tegen de meander. Aan de buitenbocht
van het oostelijk deel ligt een kwelrijke weide, alsook een fruitboomgaard tot tegen de oever. In
het binnengebied van de meander is er een typisch Leielandschap. De oude zandontginningsputten
hebben een recreatieve bestemming gekregen.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Binnengebied meander: landschappelijk waardevol agrarisch gebied; ten oosten
natuurgebied en verderop woongebied/industriegebied; ten zuiden agrarisch gebied met
natuurgebied (beekvallei Schoondaelebeek), ten westen industriegebied met verderop agrarisch
gebied en woongebied.
Landschapsatlas:Gedeelte langs de Leie traditioneel landschap Leievallei met rond de meander
Schoondaelebocht relictzone R30072 Leievallei. Gecultiveerd en open broeklandschap met meersen
en akkers. Geen tot weinig perceelsrandbegroeiing, zeer weinig bebouwing, onregelmatige
percelering. Het alluvium heeft een typische differentiatie tussen oeverwallen en komgronden.
Wenselijk beleid: Vrijwaren van bebouwing in de valleigebieden, vrijwaren van het aanwezige
landelijk karkater, bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap,
accentueren van de waardevolle sites (kastelen, meanders) in hun omgeving, gedifferentieerde
aanpak voor de verschillende riviersegmenten. Hoger gelegen gronden voor een groot deel
traditioneel landschap Zandig Leie-Schelde-interfluvium.
Beheerde groengebieden: Schoondaelbos (ANB, ANB), Oude Leie Schoondaele (ANB, ANB),
Kabouterbos (Gemeente Waregem, Gemeente Waregem).
GNBS: Open ruimte: randstedelijk of recreatief groengebied, natuurverweving.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Droge licht zandleembodem met (sterk gevlekte, verbrokkelde) textuur B horizont, matig
natte zandleembodem zonder profiel en droge zandbodem. Rond meander sterk gleyige kleibodem
zonder profiel. Ook antropogeen verstoorde bodems (bebouwd gebied) en een groeve.
Opgehoogde gronden: 25,86 ha, waarvan 0 ha verontreinigd.
Hydrologie valleigebied: Plaatselijk (rond kleine veedrinkpoel) vochtig.
Beken:
− Schoondaelebeek mondt rechtstreeks uit in de Leie (gescheiden van meander wegens te
verontreinigd).
− Ezelsbeek.
Kwel: Aan buitenbocht oostelijk deel.

www.inbo.be

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Gouden Leie.
Deelgebiedsfiches.

81

Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
− Binnengebied meander: meersen met weinig soortenrijk permanent grasland (Hp); aan oostelijke
buitenbocht meander weiland met veel microreliëf (Hpr), binnenbocht met veedrinkpoel.
− Aangeplant bos op opgehoogde delen binnenbocht, met ruigten (Boerenwormkruid, Harig
wilgenroosje, Grote brandnetel).
− In 1ste BWK-kartering is bedding 1ste rechttrekking en ten noorden van monding Schoondaelebeek
nog waardevol open water. Nu is bedding gedempt (op afvoersloot na), en is monding beek
dichtgeslibd door verontreinigde Schoondaelebeek; er ontwikkelde zich een dichte Rietvegetatie
(Mr) in gedempte meanderdelen.
− Langs Leie: drassig populierenbos met Gewone vlier, eenstijlige meidoorn, Aalbes, Zwarte bes,
Bramen, Grote brandnetel, Hondsdraf, Speenkruid.
− Schoendaelebeek (1,5 à 2m lager dan akkers; vervuild!) begeleid door gemengde houtkant
(Populier, Zwarte Els, Wilg, Gewone vlier, Gewone esdoorn, Lijsterbes, Eénstijlige meidoorn…, waar
struikgewas ontbreekt kalft de oever + akkerrand af) met Speenkruid, Harig wilgenroosje, Gewone
engelwortel, Gewone berenklauw, Hop, exoot Reuzenbalsemien! en weilanden.
− Vijvers (zandwinningsputten): oevervegetatie nauwelijks ontwikkeld (te diep, steile wanden),
enkel plaatselijk ruderale soorten; verruigde omgeving. Veenwortel op water, Waterlelies
aangeplant.
Moerasbeemdgras (W. Vandemaele, mond.med.).
Geen rodelijstsoorten; enkel op de Leiebermen (zie aldaar).
Fauna
Dagvlinders: Geen specifieke gegevens.
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Visputten: Oeverzwaluw, Fuut, Graspieper (bermen), Zomertortel (struweel).
Meersen Barmbeek : Canadese gans (1983-1994 Kleine plevier, Kievit).
Huiszwaluw bij bewoning.
Overwinterende en pleisterende vogels: Pleisteren van steltlopers op doortrek: Oeverloper,
Witgatje, Kleine plevier, Watersnip, Tureluur. Ook Houtsnip en Buizerd sporadisch wintergast in
bosaanplant.
Grote groepen Aalscholvers die visvijvers ‘plunderen’.
Zoogdieren: Vos.
Historische gegevens
Ferraris: Open meersen en lokaal bos in de meest laag gelegen delen. Halfgesloten akkerland met
verspreide bebouwing op koutergronden.
Kartering riviergrasland 1957: Ten westen van meander zeer natte soortenrijk grasland; rond
meander wisselend vochtige vrij soortenrijk grasland; ten noorden in binnenbocht matig nat vrij
soortenarm grasland.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 16,6 ha -13,3 ha – 4 ha – 4 ha . Het bosareaal is voor
¾ verdwenen; het betrof hier enkele verspreide bosjes.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Door afsnijden meander geen overstroming meer. Ook minder overstroming mogelijk door lagere
waspeilen. Oprukkende industrie tot tegen westelijk deel meander; versnipperd gebied. Intensieve
landbouw tot tegen meander.
− Afgesneden door brug expresweg van meandergebied Sint-Baafs-Vijve.
− Sterk bebouwde omgeving, nabijgelegen industrieterrein, oppervlakte laagstamfruit.
− Schoondaelebeekvallei: bovenloop in versnipperd landschap; benedenloop nog deels open
ruimte, deels industriezone (monding Leie)(landschappelijk knelpunt).
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Meander Schoondaelebocht : oostelijk en westelijk deel; Schoondaelebeek afgekoppeld
Abiotische gegevens
(Eerste afsnijding 1936-1938).
De meander is afgeloten van de gekanaliseerde Leie. Er is een overloop naar de beek.
Waterpeil: 8,42 mTAW (42cm boven huidig NP Leie).
Slibpeil: 6,53m TAW (1,5m dikke sliblaag).
Waterkwaliteit: Verontreingd; matige biologische waterkwaliteit.
Waterbodemkwaliteit: Onbekend.
Oeverstructuur: Westelijk deel met betonnen damplanken; oostelijk deel thv boomgaard houten
betuining en breuksteen.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waterplanten: Geen.
Oevervegetatie: Enkel oeverplanten (Grote lisdodde, Grote waterweegbree, Waterzuring, Riet,
Oeverzegge, Liesgras, Beekpunge, Moerasvergeet-mij-nietje, Kalmoes) in binnenbocht westelijk
deel. (Moerasbeemdgras (W. Vandemaele) langs oever); zeer sporadisch spontane wilgenopslag
(waarschijnlijk autochtone Grauwe wilg).
Talud: Taludvegetatie weinig ontwikkeld (intensief akkerland, laagstamfruit en grasland tot aan
oever), enkel in binnenbocht westelijk deel rietruigte.
Kruin: Idem als talud.
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: 6 vrij algemene soorten (’77-’80). 8 vrij algemene soorten (’95);
Gevlekte platte waterwants (RL, zeldzaam).
Amfibiën: Geen specifieke gegevens.
Libellen: 11 vrij algemene soorten (’91-’02).
Vis: Vissen: type Blankvoorn-Brasem (mindere waterkwaliteit: matig troebel, eutrofiëring, neiging
tot verbrasemde visbestanden (Denayer 1999) Verschillende massale vissterften in periode 19851988.
Westelijke arm: 1994: 7 vissoorten; banaal pootvisbestand. 2000: Baars werd nu dominante
vissoort (evolutie naar Blankvoorn-Baarstype), wel sterke daling densiteit (leeggevist!).
Oostelijke arm: 1994 bijna geen vis (stekelbaars, beetje Rietvoorn). 2000: Blankvoorn 98% van
vis: dus geen stabiel systeem. 2001: verbinding meanderdelen door buis maakt vrije vismigratie
mogelijk.
Broedvogels: Dodaars, Fuut, Kleine karekiet, Kuifeend.
Overwinterende en pleisterende vogels: Vroeger grotere aantrekking voor water- en weidevogels
door ontoegankelijk karakter; sinds ’96 meer bevist. Fuut, Wintertaling, Dodaars, Aalscholver,
Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Tafeleend, Kuifeend, Blauwe reiger, Zomertaling, Wilde
eend, Knobbelzwaan, Bergeend, IJsvogel, Waterral (tot 4 ex.); grote groep Canadese ganzen in
winter.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Meander afgesneden van Leie; geen rivierdynamiek meer, gesplitst in twee delen. Afgesneden
van Schoondaelebeek (wegens slechte waterkwaliteit). Westelijk deel meander nu opgehoogd en
industriezone.
− Harde oeververdediging (betonnen platen en breuksteen) over grote delen van de meander.
− Intensief grasland, akker, boomgaard en industrie tot tegen oever. Bebouwing in het
noordwesten.
− Hoge hengeldruk Schoondaele West.
− Schoondaele Oost: vissterftes in ’85, ’86, ’88; in ’94 nog biologisch dood, sinds ’94 herstel; maar
nog slechte waterkwaliteit.
− Schoondaelebocht West: ’96: hypertroof.
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Leiekanaal (LO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Kanaal doorkruist thv meander alluviaal gebied; ten oosten en ten
westen hiervan hogere (tot zandige) koutergronden.
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Voornamelijk geen; enkel een grondberm van 1 m hoogte centraal in het
deelgebied.
Bermbreedte: 10 m.
Oeververdediging: Vnl. betonnen damplanken met plaatselijk schanskorven thv gedempte
meanderaansluiting; kades bij industriezones.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: Ruigte met plaatselijk riet + es thv schanskorven; ten westen van meander afgekalfd;
met mogelijk autochtone Schietwilg, Bindwilg, Amandelwilg; en waarschijnlijk autochtone Boswilg,
Grauwe wilg, Kraakwilg, Bitter wilg (mooie oude stoof).
Bermen: Brede berm, deels vrij bloemrijk met lokaal zeer interessante soorten (Bijenorchis! (RL,
ZZ), Hondskruid! (RL, B), ook Margriet, Smeerwortel, Klein hoefblad, Bereklauw), deels verruigd,
met meerdere rijen olmen. Op bruggenhoofd gemengde loofhoutaanplant.
Langs sloot jaagpad flinke populatie Slanke sleutelbloem, met in natste delen Moerasspirea, Echte
Valeriaan, Bosandoorn, Gele lis.
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Beperkt: Enkel nog intact meersengebied in zuidelijk deel binnengebied meander (vernatting door
overstroming met Schoondaelebeek of door ophouden neerslagwater), ook smalle beekvallei
Schoondaelebeek, beekvalleitje Ezelsbeek.
Overstroombaarheid
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):

73,3 ha
0 ha
0,84 ha rond meander

Zuidelijk deel is nog intact valleigebied; beperkter overstroombaar door lagere waspeilen Leie.
Potnat
Bij vernatting door overstroming: Nat voedselrijk grasland en zilverschoongrasland in alluviaal
gebied, met overgangen naar vossenstaarthooiland en mesofiel grasland. Kamgrasland in de
hogere gebieden; ten oosten van de meander op zandige donk schraalgrasland (nu doorsneden
door expresweg).
Moerassige zone rond Ezelsbeek.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Hoge prioriteit:
− Meander en gedempte delen + intact alluviaal binnengebied + kwelrijke zone ten oosten van
meander
− Leieoever en -berm (zeer bijzondere soorten van kalkrijk grasland ten westen van meander:
bloemrijk grasland behouden en verder ontwikkelen!).
− Valleitje Schoondaelebeek en Ezelsbeek.
Lagere prioriteit:
− Opgehoogde gronden binnengebied meander; gronden tussen meander en expressweg.
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Gewenste verbindingen natuur
Meandergebied met Schoondaelebeekvallei; naar het zuiden toe is Schoendaelebeekvallei
ecologische verbinding tussen Leie en open ruimte (Gaverbeekvallei) in Waregem.
Westelijke Leiebermen zijn belangrijk als bufferstrook doorheen industriezone: bomenrijke
verbinding tussen stadsrandbos Wielsbeke, baggerterrein Wielsbeke en Ooigembos.
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Bij herverbinden meander met Leie :
− beperkt niveauverschil tussen meander en Leie; indien open verbinding niet verenigbaar is met
herstel ecohydrologie valleigebied (zie ecohydrologische studie), kan een kunstwerk geplaatst
worden thv het huidige meanderuiteinde, de uitgegraven bedding kan dan dienen als
vissenpaaiplaats.
− enkel indien de waterkwaliteit van de Leie verbetert (mag niet gaan ten koste van het vrij goed
ontwikkelde waterecotoop in de meander).
− breed uitwerken meandermondingen.
Plasberm inrichten voor Leieoever ten westen van meander (berm niet volledig afgraven:
beschermen waardevolle soorten!).
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Opgehoogde delen binnengebied meander, rond visputten en rond expresweg: bos en
mozaïeklandschap
Alluviaal gebied rond meander: open soortenrijk grasland. Westelijke gedempte bedding:
moeraszone.
Valleitje Schoondaelebeek en Ezelsbeek: bufferzone met beekbegeleidend bos.
Brede beboste bufferstrook (evt op grondberm) rond industriezone ten westen van meander .
Scenario II
Idem, + mozaïeklandschap ten oosten van meander.
Meander
Inrichting
Verbinden beide meanderdelen; Schoondaelebeek (enkel na sanering beek) terug via meander
laten uitmonden in Leie (alluviaal gebied kan dienen als komberging voor Schoondaelebeek).
Eénzijdige verbinding meander met Leie (afwaarts).
Verwijderen damplanken en houten betuining. Uitdiepen en vergroten veedrinkpoel in aansluiting
met meander.
Peilbeheer
Ophouden overstromingswater Leie + Schoondaelebeek (in late herfst, winter en voorjaar) in
functie van komberging en herstel ecohydrologie valleigebied.
I: kunstwerk ter hoogte van aantakking;
II: kunstwerk thv huidige meander, met uitloop in open verbinding met Leie.
Sanering
Gefaseerd baggeren meander; uitbaggeren westelijk dichtgeslibt deel na sanering
Schoondaelebeek.
Vegetatieontwikkeling
Op kruin zoveel mogelijk bufferen met struweel en bomen naar industriezone, fruitboomgaard en
weg toe. Talud vrij open laten.
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Hengelzones
Zuidelijk deel buitenbocht, niet tot in kwelzone of in uitgebreide oevers.
Bufferstroken
Minimaal 10 m in delen waar meander niet in natuurontwikkelingsgebied ligt.
Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
Brede plasberm thv Ezelsbeek/kanaal Roeselare-Leie.
Thv containerterminal (aan overzijde Leie) en industriezone Desselgem breed getrapt talud.
Grondberm thv containerterminal niet afgraven, maar behouden als buffer.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Thv containerterminal (aan overzijde Leie) en industriezone Desselgem veel struweel (ook aan
landzijde jaagpad) : belangrijk als corridor tussen de industriezones door + bufferen expressweg.
Ten westen van containerterminal ontwikkelen van open bloemrijk grasland (in functie van behoud
orchideeënsoorten); op bruggenhoofd behoud loofbosje.
Mogelijkheden Landbouw
− I&II: Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied
(schapenbegrazing) en rond Schoondaelebeek.
− Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden.
− Maaibeheer op Leieberm.
Mogelijkheden recreatie
Stadsrandbos.
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Deelgebied 17 Sint-Baafs-Vijve
Bronnen
Bettens et al 1978
Coussement et al 1988
Defoort 1996
Denayer 1999
Econnection 1997
Gnop Waregem
Leiedal & WVI 2002
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Het binnengebied van de meander Sint-Baafs-Vijve omvat een typisch Leielandschap met meersen.
Op een deel van het alluviaal binnengebied worden groenten geteeld. Het buitengebied aan
oostelijke zijde van de meander is vrij open, met akkers en tuinen tot tegen de meander. Het
westelijk meanderuiteiende (tegen de exprseeweg) is bebost.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Binnengebied meander natuurgebied; buitengebied ten oosten parkgebied, midden
woongebied, ten westen landschappelijk waardevol agrarisch gebied en industriegebied.
Landschapsatlas: Het grootste gedeelte van het deelgebied is deel van traditioneel landschap
Leievallei. De meander met binnengebied is deel van relictzone R30072 Leievallei. Gecultiveerd en
open broeklandschap met meersen en akkers. Geen tot weinig perceelsrandbegroeiing, zeer weinig
bebouwing, onregelmatige percelering. Het alluvium heeft een typische differentiatie tussen
oeverwallen en komgronden.
Wenselijk beleid: Vrijwaren van bebouwing in de valleigebieden, vrijwaren van het aanwezige
landelijk karkater, bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap,
accentueren van de waardevolle sites (kastelen, meanders) in hun omgeving, gedifferentieerde
aanpak voor de verschillende riviersegmenten.
Beheerde groengebieden: Oude Leiearm Sint-Baafs-Vijve (ANB, ANB), Schoondalbos (ANB, ANB).
Gecultiveerd en open broeklandschap met meersen en akkers. Geen tot weinig
perceelsrandbegroeiing, zeer weinig bebouwing, onregelmatige percelering. Het alluvium heeft een
typische differentiatie tussen oeverwallen en komgronden.
Wenselijk beleid: Vrijwaren van bebouwing in de valleigebieden, vrijwaren van het aanwezige
landelijk karkater, bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap,
accentueren van de waardevolle sites (kastelen, meanders) in hun omgeving, gedifferentieerde
aanpak voor de verschillende riviersegmenten.
VEN 1e fase: Meander Sint-Baafs-Vijve.
GNBS (+ projecten): Binnengebied meander: natuurgebied; Gedeelten ten westen en oosten van
de meander: natuurverweving; open ruimte randstedelijk of recreatief groengebied (stadsrandbos
Wielsbeke). Voorstel Aminal voor project natte natuurontwikkeling: oostelijk deel binnengebied
meander en oude Mandelvallei .
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Oostelijk deel binnengebied meander en westelijke buitenbocht : sterk tot zeer sterk
gleyige klei- en zware kleigronden. Westelijk binnengebied en oeverwal: matig gleyige
zandleemgronden. Alluviaal gebied ten oosten van de meander: sterk gleyige zandleemgronden.
Opgehoogde gronden: Gronden tussen meander en expressweg en gedempte uiteinden meander
niet verontreinigd. Opgehoogde zone langs oostelijke buitenbocht meander verontreinigd met Cd
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en Zn.
Hydrologie valleigebied: vrij intact meersengebied met slechts weinig drainagegrachten.
Beken: zeer korte Kasteelbeek; mondt uit in meander.
Kwel: kwelzone aan buitenbocht ten westen van meander.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
- Grote delen permanent grasland (Hp) in binnengebied meander; over het algemeen vrij
soortenarm; enkel in het oostelijk deel plaatselijk nog botanisch interessante elementen
(Tweerijige zegge, Dotterbloem, Waterbies, Pijptorkruid, Egelboterbloem, Holpijp)
- Loofhoutaanplant met Es, Zwarte els en Wilg, Hondsdraf, Fluitenkruid thv oostelijk gedempt deel
meander:
- Nat wilgenstruweel (Sf ) aan verlande kleine bocht aan binnenzijde westelijk meanderdeel, met
Gele waterkers, Blauw glidkruid, veel Gele lis, Pinksterbloem; aan bosrand Geel nagelkruid,
Dagkoekoeksbloem, Gele dovenetel
- Klein wilgenbosje (Sf) tegen jaagpad.
- Klein populierenbosje achter kerkhof Wielsbeke met Gevlekte aronskelk, Speenkruid, Bosandoorn
- Klein sparrenbosje (zowel ecologisch als landschappelijk niet op haar plek) aan meander (met
berk en Schietwilg)
Fauna
Dagvlinders: weinig vlinderrijk, enkel algemene soorten.
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Canadese gans, Groene specht (1983-1994: Patrijs).
Overwinterende en pleisterende vogels: Zelden weide- of watervogels (grote weiden, maar droog,
weinig poelen of plassen). Sporadisch Kuifeend, Tafeleend, Blauwe reiger, Krakeend, Canadese
gans, Smient, Watersnip, Aalscholver; Grutto, Kievit op doortrek. Pleisteren van steltlopers op
doortrek. 1000 Kieviten.
Zoogdieren: Waterspitsmuis.
Historische gegevens
Ferraris: Uitgesproken meander met in binnenbocht meersen, op oeverwallen akkerland, centraal
open akkerland en bos. Op hogere gronden aan buitenbocht open akkerland met woonkernen.
Vandermaelen: Spoorweg op plaats van huidige expressweg.
Kartering riviergrasland 1957: binnengebied meander nat vrij soortenrijk grasland met op donk
normaal tot matig vochtig soortenarm grasland; buitengebied meander normaal tot matig vochtig
vrij soortenarm grasland
Luchtfoto’s 1957: Overstromingen ten westen van meander, in oostelijk binnengebied en in
alluviaal gebied ten oosten van meander.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 6,3 ha – 8,2 ha – 3,0 ha – 1,3 ha. Het kleine bosareaal
rond de meander is vrijwel volledig verdwenen.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Valleigebied ingesloten door bebouwing, industrie en expressweg.
− Door afsnijden meander geen overstroming meer. Ook minder overstroming mogelijk door lagere
waspeilen. Intensieve landbouw tot tegen meander. Sparrenbosje in binnenbocht meander.
Meander Sint-Baafs-Vijve
Abiotische gegevens
De meander is aangesloten op de Leie via een vaste overloop met koker onder jaagpad en
terugslagklep aan afwaaartse zijde.
Waterpeil: 8,06m TAW (zelfde als normaal Leiepeil).
Slibpeil: 6,0-7,1m TAW (1,0-2,1m dikke sliblaag).
Waterkwaliteit: Matig verontreinigd; goede biologische waterkwaliteit.
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Waterbodemkwaliteit: Onbekend.
Oeverstructuur: Oevers over ’t algemeen steil; binnenbocht 1-2m hoog; oever buitenbocht 2-3m
hoog, met uitzondering van westelijk deel (hier lage oever 0,5m). Damplanken en breuksteen aan
westelijke buitenbocht; breuksteen aan westelijke binnenbocht; schanskorven en damplanken thv
dorp.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waterplanten: Waterlelie, zeer veel Grote waternavel (exoot).
Oevervegetatie: Beperkte oevervegetatie (vooral aan de twee uiteinden: Grote lisdodde
(aangeplant), Grote waterweegbree, Waterzuring, Riet met wilgenstruweel, Oeverzegge. (’95
Kalmoes, Heen (ingeplant), Zwanebloem).
Talud: Binnenbocht oostelijk deel vrij bloemrijk (Heelblaadjes, Blauw glidkruid, Moerasvergeet-mijnietje, harig wilgenroosje, Knikkend tandzaad, Moerasandoorn). In westelijk deel lokaal Japanse
duizendknoop (exoot) en wilgenstruweel met Riet. Aan buitenbocht bomenrijke delen; overige
delen taludvegetatie weinig ontwikkeld. Veel recente aanplant; waarschijnlijk autochtone Grauwe
wilg en Boswilg; mogelijk autochtone Schietwilg, Bindwilg, Amandelwilg.
Kruin: open (akkers, weiden, tuinen), met aan westelijk uiteinde bomen.
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: In ’95: 10 (!) vrij algemene soorten.
Libellen: 6 vrij algemene soorten (’91-’02).
Vis: type Blankvoorn-Baars (‘Water is helder, vegetatierijk, weinig geëutrofieerd, kwetsbaar, bevat
ecologisch waardevolle populaties en habitiats’) (Denayer 1999) Heeft potentie om te ontwikkelen
tot het Snoek-Zeelt-type, maar momenteel beperkte recruteringsmogelijkheden. ’94: 12 soorten;
onevenwicht roofvis/witvis; overbezetting paling (bepoting).
Broedvogels: Dodaars, Fuut(5 koppels!), Kuifeend, Kleine karekiet.
Doortrekkende en pleisterende vogels: zie bij vallei.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Meander afgesneden van Leie; geen rivierdynamiek meer. Westelijk deel van meander
afgesneden van Leie door expressweg.
− Vooral thv westelijk deel oeververdediging met breuksteen en damplanken.
− Intensief grasland en akker tot tegen oever. Exoot grote waternavel prominent aanwezig.
Leiekanaal (LO)
Abiotische gegevens
Bodemtype Leiekanaal: Doorkruist alluviaal gebied.
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Vlakke, zeer brede (15m) berm tussen jaagpad en Leie.
Bermbreedte: 15 m.
Oeververdediging: Betonnen damplanken.
Infrastructuur: Thv meandermonding electriciteitsleiding loodrecht op Leie.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: gras met ruigtekruiden.
Bermen: Weinig bloemrijk, met dubbele rij olmen.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Industrie aan overzijde, ten westen van brug expressweg aan beide zijden.
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Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Intact aaneengesloten valleigebied in binnengebied meander; laaggelegen kwelzone aan westelijke
buitenbocht. Geen peilverschil tussen meander en NP Leie; open verbinding zal geen negatief effect
hebben op hydrologie valleigebied.
Overstroombaarheid
Beperkt door lagere waspeilen Leie, wel nog intact alluviaal gebied.

Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic +
lage niet verbonden zones uit DTM):

65,4 ha
9,5 ha rond meander

Potnat
− Vernatting met overstroming: Alluviaal gebied nat voedselrijk grasland en zilverschoongrasland,
hoger gebied kamgrasweide.
− Vernatting zonder overstroming: Alluviaal gebied: nat voedselrijk grasland, zilverschoongrasland,
dotterbloemgrasland; hogere delen alluviaal gebied en hogere gronden buiten meander:
kamgrasweide.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Zeer hoge prioriteit:
− Meander + intact alluviaal binnengebied + kwelrijke zone aan buitenbocht westelijk deel (behoort
tot projectgebeid stadsrandsbos schoendale).
Hoge prioriteit:
− Hogere delen binnengebied (behoort tot projectgebied stadsrandsbos schoendale).
− Alluviaal gebied ten oosten van meander (bosontwikkeling).
− Leieoever en -berm.
Gewenste verbindingen natuur
Ten oosten van expressweg aansluiting valleigebied met Leie (hier wel buffering op Leieberm nodig
van industrie aan overzijde Leie).
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
− Doordat meander weinig peilverschil kent met de Leie, kan ze gemakkelijk in open verbinding
geplaatst worden (geen migratiebarrieres). Enkel indien de waterkwaliteit van de Leie sterk
verbetert (mag niet gaan ten koste van het reeds ontwikkelde waterecotoop in de meander).
− Breed uitwerken meandermondingen.
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Herstel hydrologie valleigebied door verondiepen drainagegrachten, herstel oude slotensysteem in
oostelijk deel, creatie van vochtige depressies, aanleg van poelen; en/of periodiek ophouden
overstromingswater door kunstwerken op de meander.
Binnengebied meander: naar meander toe open halfnatuurlijk grasland (rooien naaldhoutbosje);
centraal hoger gedeelte vrij open mozaïeklandschap van halfnatuurlijke graslanden met grote
bomen (zomereik op drogere gronden; Gewone es, Haagbeuk op overgangsgronden; veel
houtkanten en knotbomenrijen. Dus geen dicht bos zoals voorgeslteld in ‘stadsrandbos Wielsbeke’;
tenzij ten oosten (buffer expresweg) en ten westen (parkgebied) van meander. Aan westelijke
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buitenbocht kwelrijke weiden met halfnatuurlijk vochtig grasland en moerasvegetatie (+ open aan
meanderzijde voor lichtinval paaiplaats).
Scenario II
Idem; maar in centraal deel meander mozaïekontwikkeling door spontane verbossing met zeer
extensieve begrazing (schapen). Afgraven oostelijk deel opgehoogde akker bij oud kerkhof
Wielsbeke, met halfnatuurlijk vochtig grasland in verbinding met Leiearm.
Meanders
Inrichting
I. Eénzijdige heraantakking Leie (stroomafwaarts meander), met kunstwerk op aantakking voor
komberging. Dijkje thv moerasbosje (westelijk deel) afgraven. Herverbinding hoofdsloot met
meander.
Thv kwelzone knuppelpad 1m boven maaiveld.
II. Idem, + Tweezijdige heraantakking met Leie, met inlaat onder brug expressweg, en
kunstwerken op aantakkingen voor komberging.
Peilbeheer
Zelfde peil als Leie; open verbinding mogelijk; kunstwerk aan monding zoveel mogelijk open laten
(vismigratie); enkel gebruiken in functie van komberging of indien toch noodzakelijk voor
vernatting valleigebied.
Sanering
Baggeren verontreinigd slib tot op minerale bodem.
Vegetatieontwikkeling
Buitenbocht met delen bomen en struweel als buffer (expressweg, industrie); overige delen
halfopen (hengelzones), of open (vissenpaaiplaats). Binnenbocht vrij open laten met lokaal
verspreide bosjes struweel op talud.
Bestrijding exoten
Japanse duizendknoop, Grote waternavel.
Hengelzones
Beperkt tot bereikbare delen buitenbocht (bij dorp Sint-Baafs-Vijve en in westelijk deel ten noorden
van kwelzone).
Bufferzones
Minimaal 10 m in delen waar meander niet in natuurontwikkelingsgebied ligt.
Leieoever en -berm
Oeverinrichting
Getrapt talud; ter hoogte van in- en uitlaat meander brede inham met rietkragen.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Bermen met veel struweel: belangrijk als corridor tussen de industriezones door (afschermen
industriezone overzijde Leie, bufferen expressweg, + verbinding naar bosrijk gebied Schoondaele).
Mogelijkheden Landbouw
I: Permanent grasland met beheers- en gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied. Maaibeheer
op Leieberm.
II: Extensieve begrazing met schaapskudde.
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Mogelijkheden recreatie
Stadsrandsbos Schoendaele: opm: geen dichte bebossing gewenst in dit gebied: alluviaal gebied
dient hier best open te blijven (historisch open karakter alluviaal gebied; nat soortenrijk grasland;
rust- en foerageergebied voor watervogels); met overgang naar verspreid struweel en bomen op
de hogere donk. Dus eerder een ‘bewandelbaar landschap’ dan een bos. Hier kan ook geopteerd
worden om geen paden aan te leggen, maar enkel bewegwijzering.
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Deelgebied 18 Stuwarm Sint-Eloois-Vijve
Bronnen
Americkx & T’Jonck 1957
Bettens et al 1978
Coussement et al 1988
Defoort 1996
Denayer 1996
Econnection 1997
Lootens 1978
Ruilverkaveling Sint-Baafs-Vijve 1980
Van Thuyne et al 1997
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
De meander Stuwarm Sint-Eloois-Vijve is gelegen tussen de woonkernen Sint-Eloois-Vijve en Zulte.
De open ruimte situeert zich voornamelijk rond de vroegere Leieloop ‘Kromme waters’. Een klein
relict van de vroegere Leieloop de Sisput heeft helder water met vrij veel waterplanten en wordt
beheerd als viswater. De stuwarm zelf kent een vrij sterke stroming. Ter hoogte van de vroeger
rechtgetrokken ‘Kromme waters’ zijn de oevers weinig begroeid en afgekalfd.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Buitengebied stuwarm: ten oosten landschappelijk waardevol agrarisch gebied en
woongebied, ten westen park-, woon- en industriegebied. Binnengebied stuwarm: oostelijk deel,
valleigebied; westelijk deel industriegebied.
Landschapsatlas: Binnengebied oorspronkelijke loop stuwarm is deel van traditioneel landschap
Leievallei en relictzone R30072 Leievallei. Gecultiveerd en open broeklandschap met meersen en
akkers. Geen tot weinig perceelsrandbegroeiing, zeer weinig bebouwing, onregelmatige
percelering. Het alluvium heeft een typische differentiatie tussen oeverwallen en komgronden.
Wenselijk beleid: Vrijwaren van bebouwing in de valleigebieden, vrijwaren van het aanwezige
landelijk karkater, bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap,
accentueren van de waardevolle sites (kastelen, meanders) in hun omgeving, gedifferentieerde
aanpak voor de verschillende riviersegmenten. Buitengebied meander is deel van traditioneel
landschap Zandig Leie-Schelde-interfluvium.
Natuurverbindingsgebied: Gaverbeek.
Beheerde groengebieden: Sisput (Vl.gewest, ANB). Gedeelte van het terrein wordt beheerd door
ANB.
Afbakening gebied botanisch beheer: Alluviaal gebied langsheen de meander.
GNBS: Geen natuur- of verwevingsgebied voorgesteld.
Ruilverkaveling: Onderdeel van Ruilverkaveling Sint-Baafs-Vijve.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: In binnengebied stuwarm (ook binnen vroegere gedempte leiebocht) vnl matig tot sterk
gleyige alluviale klei tot zware klei; tegen de waterlopen aan natte zandleemgronden. Ten oosten
van de stuwarm ligt een brede alluviale ‘tong’ met sterk gleyige klei tot zandleem. Ten westen van
de stuwarm ligt het oorspronkelijk beekalluvium van de Gaverbeek: sterk tot zeer sterk gleyige
klei- tot zware kleigronden.
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Opgehoogde gronden: 18,19 ha, waarvan 0 ha verontreinigd. In delen binnengebied stuwarm en
aan westelijke buitenbocht (industrie), gedempte leiebochten (vroegere ‘kromme waters’). De
gronden zijn niet verontreinigd.
Hydrologie valleigebied: De stuwarm kent een vrij sterke stroming. De Sisput is een klein relict van
de vroegere Leieloop. De Gaverbeek mondt volledig gecalibreerd boven de Leie uit. De
beekmonding werd dwars door een industrieterrein verlegd naar de Leie stroomafwaarts de stuw.
Dit maakt grotere drainage van het gebied mogelijk.
Beken: Gaverbeek mondt uit in de stuwarm, middenin de industriezone. De beek werd
rechtgetrokken; de beekmonding werd verlegd naar stroomafwaarts de stuw.
Kwel: Niet waargenomen.
Huidige natuurwaarden
Zeer beperkt; laaggelegen intensief permanent grasland thv gedempte leiebochten met ten oosten
van stuwarm vrij veel KLE.
Flora :
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
Sisput (relict leie): eutrofe waterpartij (Ae) met vrij goede oevervegetatie (Kalmoes, Lisdodde) en
waterplanten (Zwanenbloem, , Roze waterlelie, Gekroesd fonteinkruid); ook nog enkele kleinere
plassen als relict van vroegere kronkelende Leieloop.
Kleine percelen soortenrijk permanent grasland (Hp*) in oorspronkelijke vallei Gaverbeek en in
nattere delen Leiealluvium.
Gevlekte scheerling (RL, zeldzaam) in aangeplant bosje bij Zulte brug.
Fauna
Dagvlinders: Zeer weinig vlinders, enkele zeer algemene soorten.
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Bergeend, Kleine plevier (industrieterrein eiland), Torenvalk (1983-1994: Slobeend,
Kievit, Scholekster, Patrijs).
Vissen: (Sisput, ‘96) 10 Doornige Stekelbaars, Blankvoorn, Rietvoorn, Brasem, Karper, Baars,
Paling, Snoek.
Overwinterende en pleisterende vogels: Open meersen en stuwarm hebben een beperkt belang
voor water- en weidevogels: kleine aantallen Aalscholver, Bergeend, Canadese gans, Slobeend,
Smient, Zomertaling, Watersnip, Wintertaling, Wilde eend, Oeverloper, Patrijs; ook zeldzamere
soorten als Grote zaagbek, Nonnetje
Goudplevier (vroeger algemener); in najaar op ‘eiland’ grote aantallen Kievit en kleine aantallen
doortrekkende Kemphanen, Grutto’s en Regenwulpen.
Zoogdieren: Geen bijzondere waarnemingen.
Historische gegevens
Ferraris: Breed alluviaal gebied met sterke meanderende Leie (‘kromme waters’), in binnenbocht
breed nat meersengebied; ook natte meersen ten oosten van Leie. Kronkelende Gaverbeek in
brede beekvallei met natte meersen aansluitend op Leiemeersen; monding Gaverbeek ter hoogte
van de dorpskom St Elooisvijve
Op hogere gronden halfgesloten akkerland.
Vandermaelen: Stuwarm lag thv Sint-Eloois-Vijve (thv monding Gaverbeek); Snepbeek verbindt
Gaverbeek met Leie en mondt uit thv huidige monding Gaverbeek.
Kartering riviergrasland 1957: Binnengebied stuwarm normaal tot matig vochtig soortenarm
grasland, ten oosten matig nat vrij soortenarm grasland.
Luchtfoto’s 1957: Overstroming van volledig binnengebied meander, van de lage gronden ten
oosten, en van de oorspronkelijke Gaverbeekvallei.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 11,6 ha – 7,2 ha – 0 ha – 0,8 ha: Het dichte
bossagelandschap op de zandige gronden ten zuiden van de Kortrijksesteenweg is volledig
verdwenen.
Andere bronnen: Voor 1980: Aardbeiklaver (RL, A).
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Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Minder overstroming mogelijk door lagere waspeilen.
− Verhoogde drainage door lager Leiepeil; hierdoor intensieve landbouw in alluviaal gebied (ook
akkerbouw) tot tegen meander. Veel leiebochten (de vroegere ‘kromme waters’) gedempt. Zeer
open land met weinig KLE.
− Sterke industrialisatie binnengebied en westelijk deel stuwarm ( Industriële hoogbouw St.ElooisVijve en Industriegebied D’Hooie); oprukkende bebouwing.
− Vlugge afwatering Gaverbeek door verleggen monding beneden stuw.
− Gaverbeekvallei volledig afgesneden van Leievallei door industrie, woonzone en weg. Gaverbeek
rechtgetrokken.
Meander Stuwarm Sint-Eloois-Vijve, met monding Gaverbeek
Abiotische gegevens
Kromme waters rechtgetrokken in 1926. De meander staat in open verbinding met de
gekanaliseerde Leie. Er is een stuw op de meander.
Waterpeil: Zelfde als Leie stroomopwaarts en stroomafwaarts stuw; vrij grote stroomsnelheid.
Slibpeil: Onbekend.
Waterkwaliteit: Onbekend.
Waterbodemkwaliteit: Onbekend.
Oeverstructuur: Aan binnen- en buitenbocht hoge tot zeer hoge oevers (2,5-4m). Rond stuw kades
en breuksteen; delen buitenbocht met breuksteen; verderop onverdedigd.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waterplanten: Geen.
Oevervegetatie: Zeer beperkt; beetje wilgenstruweel stroomafwaarts stuw; naast brug brede kraag
van Lisdodde en Riet. Oude hakhoutstoof van Schietwilg (mogelijk autochtoon) op RO. Voor
Zultebrug zaailingen van Salix triandra in afkalvende oevergedeelten.
Talud: Netelruigte.
Kruin: Intensief grasland en akkers tot tegen oever, ook industrie.
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: Geen specifieke gegevens.
Amfibieën: Geen specifieke gegevens.
Libellen: Geen waarnemingen (’91-’02).
Vis: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Huiszwaluwkolonie onder brug (1983-1994: Kleine karekiet, Kuifeend).
Overwinterende en pleisterende vogels: Geen specifieke gegevens.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Oprukkende industrie en intensieve landbouw tot op de oevers.
− ‘Kromme waters’ gedempt.
Leiekanaal (RO)
Abiotische gegevens
Bodemtype leiekanaal: Kanaal doorkruist alluviaal gebied; behalve in het oostelijk deel (donk van
Oeselgem).
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
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Dijken/grondbermen: Vlakke berm; ten oosten van stuwarm kleine grondberm van 1,5m hoog.
Bermen 5-8m breed tussen jaagpad en Leie.
Oeververdediging: Betonnen damplanken en kades; stroomafwaarts stuwarm delen afgekalfd en
hersteld (vooroever).
Aansluiting met valleigebied: Enkel in oostelijk deel (tip eiland + ten oosten van stuwarm).
Infrastructuur: Tetraleiding in oever westelijk deel eiland; electriciteitsleiding in oever ten oosten
van stuwarm.
Huidige natuurwaarden
Leietalud:
Ten oosten van stuwarm: ruigte boven damplanken; thv vooroever struweelontwikkeling (wilg).
Bermen:
Ten oosten van stuwarm: grondberm met vrij bloemrijke vegetatie en dubbele rij olmen (bij laag
deel jaagpad soms onder water).
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Lage meersen rond stuwarm vrijwaren, bufferen van de industriezone en integreren naar Leie toe.
Overstroombaarheid
Stroomafwaarts gedeelte nog maar beperkt overstroombaar door lagere waspeilen en lager Leiepeil
(- 80cm).
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie + Gaverbeek voor SeineSchelde
(hic):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie + Gaverbeek voor SeineSchelde
(hic):

102,8 ha
1,7 ha rond stuwarm
4,9 ha langs
Gaverbeek
8,8 ha rond stuwarm
10,6 ha langs
Gaverbeek

Potnat
In alluvium: als vernatting door overstroming: nat voedselrijk grasland en kamgrasland; als
vernatting zonder overstroming: zilverschoongrasland en dottergrasland.
Op hogere delen zeer beperkt kamgrasland.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Hoge prioriteit:
− Gedempte leieloop (‘kromme waters’) aan binnenzijde stuwarm met omliggend alluviaal gebied.
− Leieoever en -berm.
− Sisputje met omringend weiland.
Lagere prioriteit:
− Gedempte leieloop (‘kromme waters’) aan buitenzijde stuwarm met omliggend alluviaal gebied.
− Alluvium oorspronkelijke loop Gaverbeek.
Gewenste verbindingen natuur
Versterken relatie valleigebied aansluitend op stuwarm. Verbinding Leiealluvium – Gaverbeekse
meersen.
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Vispassage dmv nevengeul thv oude stuw; herintegratie vroegere kromme waters in stuwarm
(brede plasberm).
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Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Soortenrijke cultuurgraslanden met moerassige zones overgaand in brede plasbermen thv oude
Leieloop in alluviaal gebied. Dichte groenbuffer rond industriezone.
Scenario II
Verleggen meanderende Gaverbeek naar oorspronkelijke bedding stroomopwaarts stuwarm (met
behoud overlaat naar huidige monding voor veiligheid). Halfnatuurlijk grasland in alluvium rond
stuwarm.
+ idem Scenario I.
Meanders
Inrichting
I. Ondiep uitgraven ‘kromme waters’ binnengebied stuwarm in aansluiting op stuwarm (uitbreiding
oever) met in binnengebied brede plasberm. Aanleg vispassage thv oude stuw in binnengebied,
met ondiepe oeverzone in binnengebied (deze is niet aangesloten op Leie).
II. Idem + ondiep uitgraven meandertje buitenbocht stuwarm in open verbinding met stuwarm.
Peilbeheer
Geen peilbeheer mogelijk (stuwarm).
Vegetatieontwikkeling
Iin westelijk deel bufferen van industrie door bomen en struweel op kruin. Oostelijk deel vrij open.
Vispassage met struweel aan noordzijde; open vegetatie aan zuidkant.
Bufferstroken
Minimaal 10 m in delen waar meander niet in natuurontwikkelingsgebied ligt
+ afschermen industrie en N43.
Leieoever en -berm
Oeverinrichting
Aan stroomafwaartse zijde ‘tip’ eiland met brede plasberm/ onderwatertalud.
Ten oosten van stuwarm: Afgraven grondberm, getrapt talud.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Middendeel eiland: waar mogelijk (zicht sluis behouden) struweel en bomen op Leieoever voor
bufferen industrie.
Tip eiland: rietrijke oever; ten oosten van stuwarm bloemrijke berm met plaatselijk struweel.
Mogelijkheden Landbouw
− Permanent grasland met beheers (en in Scenario II ook gebruiks-)overeenkomsten in alluviaal
gebied en op overgangsgronden.
− Maaibeheer op Leieberm.
Mogelijkheden recreatie
Beperkt (hengelen Sisput).
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Deelgebied 19 Oeselgem -Mandelmonding
Bronnen
Aminal afd. Natuur 1999
Bettens et al 1978
Coussement et al 1988
Defoort 1996
GNOP Waregem 1996
GNOP Zulte 1995
Lootens 1978
Menschaert 1991
Ruilverkaveling Sint-Baafs-Vijve 1980
Samsoen 2001
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Het lage meersengebied van de Mandel is gelegen tusse de hoger gelegen woonkernen van Sint-BaafsVijve en Oeselgem. De Mandelmonding werd rechtgetrokken, gecalibreerd en beplant met Robinia
(exoot) langs de oever. Op de gedempte Mandelmonding heeft zich een vrij waardevolle rietrijke
bedding ontwikkeld met nog enkele plassen. Het gedempte westelijk deel van de meander van
Oeselgem sluit aan bij het lage meersengebied van de Mandel en is nog zichtbaar in het landschap.
Het gedempt oostelijk deel van de meander ligt tussen het opgehoogd binnengebied en industriezone.
Aan de buitenbocht lopen tuinen tot tegen de kale oever. Akkerbouw op verschillende opgehoogde
percelen.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Binnengebied meander: landschappelijk waardevol agrarisch gebied; Buitengebied
meander: ten westen en vallei van de Mandel valleigebied, ten noorden voornamelijk agrarisch gebied
en ook woongebied met klein gedeelte industrie in het oosten.
Landschapsatlas: Alluviaal gebied traditioneel landschap Leievallei. Alluviaal gebied ten westen van
meander (d’Hooie) is deel van relictzone R30072 Leievallei. Gecultiveerd en open broeklandschap met
meersen en akkers. Geen tot weinig perceelsrandbegroeiing, zeer weinig bebouwing, onregelmatige
percelering. Rond het mondingsgebied van de Mandel zijn er opeenvolgende brede meanders en
smalle rivierdoorsteken terug te vinden in de vallei met vlakke dalbodem. Het alluvium heeft een
typische differentiatie tussen oeverwallen en komgronden. Wenselijk beleid: Vrijwaren van bebouwing
in de valleigebieden, vrijwaren van het aanwezige landelijk karkater, bijzondere aandacht voor de
gradiënten en toposequenties in het landschap, accentueren van de waardevolle sites (kastelen,
meanders) in hun omgeving, gedifferentieerde aanpak voor de verschillende riviersegmenten. Hoger
gelegen gronden traditioneel landschap Land van Roeselare-Kortrijk.
Beheerde groengebieden: Gedempte beddingen, nieuw Mandelbedding (ANB, ANB), Oude Leie
Oeselgem (Vl. gewest, Prov. OVl.).
VEN 1ste fase: Gedempte bedding Leie (meander Oeselgem) en gedempt deel Oude Mandel.
Afbakening gebied botanisch beheer: Alluviaal gebied langsheen de Leie, meander en de Mandel.
GNBS: Gebied rond meander en oude Mandelvallei: natuurgebied, valleigebied ten oosten:
verwevingsgebied.
Voorstel Aminal voor project natte natuurontwikkeling: oostelijk deel binnengebied meander en oude
Mandelvallei
Ruilverkaveling: Onderdeel van Ruilverkaveling Sint-Baafs-Vijve. Voor het binnengebied van de
meander werd een landschapsplan opgesteld. Hierbij werden gebieden voor dagrecreatie en een
wandelpad voorzien; voor de oostelijke gedempte meander werd bosaanplanting voorzien; dit werd
nooit gerealiseerd.
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Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: In binnengebied meander is oostelijk deel alluvium opgehoogd; westelijk deel dicht tegen
meander sterk gleyige alluviale klei- en zandleemgrond; middendeel is zandige donk (een uitloper van
de zuidelijke koutergrond); hierdoor komen zeer gradiëntrijke zones voor.
Ten westen van meander thv vroegere Mandelmonding sterk tot zeer sterk gleyige zware kleigronden,
uitlopend in een zeer breed alluvium met matig tot sterk gleyige zandleem tot klei.
Beekalluvium Mandel sterk gleyige klei met plaatselijk veensubstraat.
Opgehoogde gronden: 38,29 ha, waarvan 0 ha verontreinigd. Binnengebied meander, gedempte
meanderuiteinden, gedempte westelijke Leiebocht; gronden niet verontreinigd.
Hydrologie valleigebied: Vanuit Mandel overstroomt alluviaal gebied ten westen van meander nog
regelmatig; wel veel snellere waterafvoer dan vroeger door rechttrekking Mandel en Leie. Gebied
wordt wel vrij sterk gedraineerd door drainagegracht parallel aan gedempte bedding Mandel.
Beken: De Mandel werd rechtgetrokken en mondt nu rechtstreeks uit in de Leie, onder de stuw van
Sint Baafs Vijve (vroeger mondde ze uit in de meander). Hierdoor watert het hele gebied zeer snel af.
De Mandel kent een matige structuur. De vroegere kronkelende loop naar de meander is gedeeltelijk
gedempt en dichtgeslibt, ze is nog herkenbaar in het landschap (rietkraag). Ook gedempte delen van
de vroegere afgesneden meanders liggen nog herkenbaar in het landschap.
Kwel: Vermoedelijk kwelzone ten noorden van vroegere mandelmonding (ten zuiden van uitloper
dekzandgebied).
Huidige natuurwaarden
Flora
Weinig resterende natuurwaarden. Binnengebied meander: grootste deel alluviaal gebied opgehoogd.
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
− Enkele soortenrijke permanente graslanden (Hp*) met relicten van dottergrasland (Hc) in de
vroegere Mandelvallei, met Paardebloemstreepzaad (RL, ZZ), Pijptorkruid, Echte koekoeksbloem.
− Grote zeggenvegetaties (Mc) en rietland (Mr) in de verlaten oorspronkelijke Mandelbedding.
− Alluviaal essen-olmenbosje (Va) ten noorden van kasteelpark (Kpk) binnen meander: in
hakhoutbeheer, ingeplant met populier, met Zwarte els, Vlier, Gewone es, Lijsterbes, Gele dovenetel,
Gevlekte aronskelk, Bosanemoon, Muskuskruid, Gewoon nagelkruid, Slanke sleutelbloem, Wilde
hyacinth. Op de natste plaatsen fragmenten van Wilgenstruweel (Sf) met Moerasspirea, Gele lis,
Gewone wederik, Penningkruid, Riet, Engelwortel . Tegen de akker aan is het bos sterk verruigd.
− Op hogere zandige donk: Geel walstro (RL, achteruitgaand), Dubbelkelk (RL, VZ).
− Wakken: Absintalsem (RL, B), Muursla, Muurhavikskruid, Muskuskaasjeskruid (RL, VZ).
Fauna
Dagvlinders: Weinig vlinderrijk, enkel zeer algemene soorten.
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Meersen: Graspieper, Patrijs, Kievit, Slobeend, Veldleeuwerik, Torenvalk, Steenuil,
Sperwer, Kneu, Zomertortel; (1983-1994: Zomertaling, Grauwe gors). Kerktoren: Kerkuil.
Overwinterende en pleisterende vogels: Mandelmeersen (natte ‘kreek’ en omringende vochtige weiden
in winter) belangrijk voor water- en weidevogels: grotere aantallen Wintertaling, Watersnip, Wulp,
Wilde eend, Canadese gans; kleinere aantallen Slobeend, Smient, Blauwe reiger, Goudplevier,
Tureluur; sporadisch Bokje, Waterral, Zomertaling; doortrekkende Kemphaan, Grutto en Regenwulp.
Ook Sperwer is er een regelmatige wintergast.
Zoogdieren: Watervleermuis, Zwarte rat, Aardmuis, Steenmarter, Vos.
Historische gegevens
Ferraris: In Leie alluvium brede vallei met open natte meersen en uitgesproken meander; kronkelende
Mandel in brede vallei met natte open meersen, oostelijk aansluitend op Leievallei. Op hogere gronden
halfopen akkerland; in binnenbocht meander plaatselijk bos.
Vandermaelen: Zeer sterk kronkelende Mandel, uitmondend in huidige meander Oeselgem
Kartering riviergrasland 1957: Binnengebied meanders wisselend vochtig tot nat vrij soortenrijk
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grasland (nu opgehoogd), overige delen droog tot matig vochtig vrij soortenarm grasland.
Luchtfoto’s 1957: Uitlaat meander verlegd bij vroegere rechttrekking. Overstromingen in oostelijk
binnengebied meander. Breed overstromingsgebied tussen Mandel en Leie ten westen van meander.
Overstromingen in binnengebied gedempte meander d’Hooie.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 11,1 ha – 11,7 ha – 3,9 ha – 4,6 ha. Van het grotere
aaneengesloten bos in het binnengebied van de meander resten nog verspreide relicten (meer dan de
helft van het bosareaal is verdwenen).
Andere bronnen:
− Rode waterereprijs (soort van verlandingsvegetaties in voedselrijke stromende of periodiek
droogvallende wateren, zoals sloten en veedrinkpoelen) en Muizestaart (soort van betreden open,
matig voedselrijke vochtige grond) in weidegebied rond vroegere Mandelmonding (1986).
− Goudzuring (1994).
− Tot begin de jaren ’70 meerdere verspreide bosjes in het binnengebied van de meander.
− Goudplevier overwinterde voor 1970 met 1000 ex in de vochtige meersen; tussen ’70 en ’78 liep het
aantal terug tot een 300-tal, de laatste jaren worden nog slechts kleine groepjes waargenomen
(Databank Vogelwerkgroep ZW-Vlaanderen).
− Voor 1980: Aardbeiklaver (RL, A).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Bijna geen overstroming meer mogelijk door lagere waspeilen, ophoging grootste deel alluviaal
gebied in binnengebied meander (weinig laag alluviaal gebied over), afsnijden meander.
− Verhoogde drainage door lager Leiepeil; hierdoor intensieve landbouw in valleigebied (ook
akkerbouw op opgehoogde gronden), tot tegen meander . Zeer open akkerland met weinig KLE.
− Rechtgetrokken Mandel, watert rechtstreeks af in Leie benedenwaarts de stuw (laag peil: vlugge
drainage Mandelvallei). Drainagegracht watert oorspronkelijk valleigebied Mandel af naar Leie. Mandel
sterk verontreinigd.
− Oprukkende industrie ten westen van meander en op oostelijke hoger gelegen kouters.
− Stapelplaats groencompost in westelijk binnengebied meander. Grond gestort tussen dijkje en Oude
Mandel.
Gedempte meander d’Hoye
Abiotische gegevens
Gedempt sinds 1926, nog altijd laaggelegen zone.
Huidige natuurwaarden
Zeer beperkt (intensief grasland). Grote watereppe (RL, K).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
Momenteel intensief landbouwgebied.
Meander Oeselgem
Abiotische gegevens
Meander is afgesloten van gekanaliseerde Leie.
Waterpeil: 7,22m TAW (1,5m hoger dan huidig Leiepeil; na afsnijden van Leie nog 80cm opgestuwd).
Slibpeil: 5,9-6,0m TAW (2,5-2,6 dikke sliblaag).
Waterkwaliteit: Verontreinigd, toch verbeterde waterkwaliteit; biologische waterkwaliteit onbekend.
Waterbodemkwaliteit: Zeer dikke verontreinigde sliblaag.
Oeverstructuur: Oevers in buitenbocht zeer laag (0,5-1m) door hoog opgehouden waterpeil; oevers
binnenbocht 1,5-2m (hoger door ophoging binnengebied). De oevers zijn meestel steil tot verticaal;
klein deel buitenbocht met houten betuining. Aan uitlaat werd aan oeverinbreiding gedaan (met
wiepen), en een poeltje gegraven.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waterplanten: Geen (1 waterlelie). In vroegere BWK-kartering 1993 wordt nog belangrijke water- en
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oeverplantenvegetatie beschreven met Aarvederkruid, Gele plomp, Kikkerbeet, Zwanenbloem, Grote
egelskop, Pijlkruid; nu niets meer van terug te vinden.
Oevervegetatie: Zeer beperkt: sporadisch Riet en Oeverzegge in oostelijk deel, Pluimzegge; aan
uiteinde Riet met struweel, met waarschijnlijk autochtone wilgensoorten: Kruipwilg, Boswilg, Grauwe
wilg, Salix c. oleifolia.
Talud: Binnenbocht bloemrijke ruigte (Vlasbekje, Harig wilgenroosje, Klein hoefblad, Fluitenkruid);
buitenbocht intensief grasland en tuinen tot aan de oever.
Kruin: Binnenbocht (opgehoogd) met populieren en netelruigte; buitenbocht open (intensief grasland
en tuinen).
In delen van de gedempte Leiebedding: Thv oude mandelmonding poel met vrijwel uitsluitend
rietgrasvegetatie en Lisdodde op oever (zeer eutroof). Aan oostelijk uiteinde van meander heeft zich
waardevol vochtig wilgenstruweel (Sf) ontwikkeld met moerasvegetatie (Riet, Gele lis).
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: In ’95: 5 banale soorten.
Amfibieën: Geen specifieke gegevens.
Libellen: Slechts 2 zeer algemene soorten (’91-’02).
Vis: ’89: Brasem-Snoekbaarstype: 5 soorten (Blankvoorn, Rietvoorn, Brasem, uitzetting Snoekbaars);
overbezetting witvis.
Broedvogels: Knobbelzwaan, Kleine karekiet, Rietgors (1983-1994: Fuut, Kleine plevier).
Overwinterende en pleisterende vogels: Grote groep Canadese ganzen.
Historische gegevens
Middelste waterranonkel (soort van voedselrijke wateren), Kleine lisdodde (1986).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Meander afgesneden van Leie; geen rivierdynamiek meer. Groot deel meander gedempt.
− Een aantal tuinen loopt door tot aan de meander: geen oeverzone. Hoog meanderpeil.
− Hypertroof; geen roofvis; overbezetting witvis.
− Veel verontreinigd slib (zou droogvallen bij aantakking zonder baggeren). Riooloverstort in meander.
Rechtstreekse lozing afvalwater in meander door hoeve op RO.
− Populierenrij op rechteroever (ecologisch weinig waardevol; weinig lichtinval).
− Het opgehoogde binnengebied bemoeilijkt ontwikkeling van natte natuur.
Leiekanaal (LO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Doorsnijdt donk (binnengebied meander) en lager valleigebied ten
oosten.
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Veelal geen, plaatselijk grondbermen van 1,5 tot afkalvingen (-1).
Bermbreedte: 8 m.
Oeververdediging: Betonnen damplanken, plaatselijk afgekalfd, ingerichte Oeverzwaluwwand thv
vroegere inlaat meander.
Aansluiting met valleigebied: Enkel ten westen van meander.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: Plaatselijk Wit vetkruid (RL, zeldzaam) op betonnen damplanken; in 1994 Geel walstro
(Defoort); oever grotendeels ontstruweeld. Oeverzwaluwkolonie in afkalvingen thv vroegere uitloop
meander.
Bermen: Westelijk deel (vlakke berm) verruigd; rond stuw gazonbeheer met struweel (Bottelroos,
Acacia, Vlier, Meidoorn, Hazelaar). Thv Mandelmonding Wilde margriet in wegberm jaagpad.
Stroomafwaarts stuwarm grondbermen met vrij bloemrijke vegetatie (Knoopkruid, Gele morgenster,
Kattenstaart, Rolklaver, Sint-Janskruid, Vogelwikke, Muskuskaasjeskruid). Dubbele rij olmen, veel
afgestorven of ziek.
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Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Ten westen van meander en rond westelijk deel meander groot niet opgehoogd open alluviaal gebied.
Herstel ecohydrologie valleigebied door overstroming met Mandel (nu nog wel zwaar verontreinigd) en
door verondiepen drainagegrachten mogelijk (overstroomt nu nog geregeld). Oostelijk binnengebied
meander is opgehoogd.
Overstroombaarheid
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie+ Mandel voor Seine-Schelde
(hic + lage niet verbonden zones uit DTM):

141,6 ha
6,6 ha rond Oeselgem
meander,

5-jaarlijks overstroombaar door Leie + Mandel voor SeineSchelde (hic + lage niet verbonden zones uit DTM):

62,5ha rond Oeselgem
meander
13,8 ha rond meander d’Hoye
als aansluiting boven stuw

Potnat
In oostelijk binnengebied meander zeer interessante gradiënten van donk naar Leie. (Droog
schraalgrasland – kamgrasweide – vossenstaarthooiland - nat voedselrijk grasland –
zilverschoongrasland – dottergrasland). Westelijk alluviaal gebied met vernatting door overstroming:
nat voedselrijk grasland en zilverschoongrasland. Hogere gronden: Kamgrasweide.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Zeer hoge prioriteit:
− laaggelegen valleigebied ten westen van meander + oude mandelloop (open weidevogelgebied met
natte natuurontwikkeling).
! Waterbeheer meander Oeselgem mag geen negatieve invloed hebben op hydrologie vallei Oude
Mandel-Zeverenbeek!
Hoge prioriteit:
− meander + westelijk binnengebied (gradiëntrijke zone met grasland en bos) + kwelrijke weiden
buitenbocht.
− binnengebied gedempte meander D’Hoye.
− Leieoever en –berm.
Lagere prioriteit:
− alluviaal gebied ten westen van huidige Mandelmonding met vallei Mandel.
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Bij herverbinden meander met Leie:
− groot niveauverschil tussen meander en Leie; prioriteit gaat hier naar herstel vegetatie in
valleigebied (al dan niet verenigbaar met open verbinding voor vis: zie ecohydrologische studie).
Gezien het oostelijk gedempt deel van de meander geen aansluitend alluviaal gebied heeft (werd
bebouwd en opgehoogd) kan dit uitgegraven en in open verbinding met de Leie gesteld worden.
− enkel indien de waterkwaliteit van de Leie sterk verbetert (mag niet gaan ten koste van het vrij goed
ontwikkelde waterecotoop in de meander).
− breed uitwerken meandermondingen.
Uitgraven gedempte meander D’Hoye als vissenpaaiplaats (Leiepeil is hier hoger: stroomopwaarts
sluis).
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Gewenste verbindingen natuur
Alluviaal gebied rond meander en ten westen ervan met Leie, Mandelvallei – Baliekouter, Oude
Mandel-Zeverenbeekvallei (!).
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied en beken
Scenario I
− Tussen meander en nieuwe Mandel: herstel hydrologie valleigebied door overstroming Mandel en
verminderde waterafvoer door verondiepen drainagegrachten. In voorjaar lange periode met hoog
grondwaterpeil voor water- en weidevogels. Ondiep uitgraven oude loop Mandel (baggeren tot op
minerale bodem, afschrapen oevers ter verschraling) niet in verbinding met meander (overstroomt wel
bij waspeilen), ontwikkeling rietmoeras. Ontwikkelen van open halfnatuurlijk grasland in alluvium met
moerassige zones; aanleg nieuwe poelen.
− Ten westen van nieuwe Mandel en in Mandelvallei soortenrijk permanent grasland, met in
binnengebied gedempte meander D’Hoye halfnatuurlijk grasland en rietmoeras.
− Binnengebied meander: kleinschalig landschap. Westelijk deel halfnatuurlijk gradiëntrijk mozaïek:
open soortenrijke cultuurgraslanden naar meander toe, bosontwikkeling rond bestaand kasteelpark,
met struweelbuffer tussen bos en landbouwgebied. Voorgestelde bebossingsindex 25-50%. Oostelijk
opgehoogd deel: intensief landbouwgebied met KLE, met brede bufferstrook langs meander.
− Ten oosten van meander: brede beboste bufferstrook naast meander ter afscherming van de
industriezone.
Scenario II
Breed uitgraven oude loop Mandel (diep in midden met brede ondiepe oeverzone) zodat Mandel terug
uitmondt in meander. Afsluiten huidige Mandelmonding (met overloop, zodat rechtstreekse afwatering
naar Leie nog mogelijk blijft). Hermeanderen benedenloop Mandel (vanaf splitsing Oude Mandel).
Halfnatuurlijk grasland in alluviaal gebied, mozaiek op overgangsgronden.
+ idem minimaal scenario.
Meander d’Hoye
Inrichting
I. Uitgraven gedempte meander in open éénzijdige verbinding met de Leie stroomopwaarts sluis
(paaiplaats!). Binnenbocht met brede ondiepe oever.
II. Idem, maar tweezijdige open verbinding.
Peilbeheer
Open verbinding met de Leie.
Vegetatieontwikkeling
Vrij open laten (rietontwikkeling, paaiplaats); enkel in noordelijke-westelijke buitenbocht bomen +
struweel op kruin.
Bufferstroken
Minimaal 10 m in delen waar meander niet in natuurontwikkelingsgebied ligt.
Meander Oeselgem
Inrichting
I. Ondiep uitgraven (baggeren tot op minerale bodem, afschrapen oevers ter verschraling) gedempte
inlaat meander (moerassige zone, enkel in contact met Leie tijdens hoog waspeil). Uitgraven uitloop
meander in open verbinding met Leie (vis!).
II.Volledige tweezijdige verbinding meander met Leie. Uitgraven uitloop meander in open verbinding
met Leie (vis!). Open monding Oude Mandel in meander.
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Peilbeheer
Ophouden overstromingswater Mandel in westelijk deel valleigebied in functie van watervogels,
komberging en herstel ecohydrologie van dit deel van het alluviaal gebied (ophouden in late herfst,
winter en voorjaar, tot in april).
I: Kunstwerk voor regeling peil aan aftakking oude mandelloop (geen open verbinding; enkel
afwatering). Westelijk deel en middendeel meander niet in verbinding met Leie; oostelijk deel in open
verbinding met Leie.
II: kunstwerk voor regeling peil aan instroom en aan huidig uiteinde van meander; met kunstwerk
voor overloop overtollig Mandelwater naar Leie . Doordat Mandel afwatert via meander Oeselgem, kan
overstromingswater Mandel in hele Mandelvallei worden opgehouden door kunstwerken op meander.
Periodieke open verbinding van westelijk deel en middendeel meander met Leie (laat voorjaar en
zomer); oostelijk deel in open verbinding met Leie.
Sanering
Riooloverstort. Aanleg kleinschalige waterzuivering hoeve RO.
II: Baggeren meander na sanering Mandel.
Vegetatieontwikkeling
Westelijk deel meander zoveel mogelijk open laten. Aanplanten gemengde haag in binnenbocht en op
dijkje (hier ook vogelkijkhut!). Middendeel: talud en kruin binnenbocht plaatselijk verstevigen met
struweel (afkalving hoge oever), populieren verwijderen; aan buitenbocht halfopen (bewoning).
Wilgenstruweel thv huidig uiteinde zoveel mogelijk intact laten (enkel middenin brede diepe sloot
graven). Oostelijk deel: talud + kruin buitenbocht verbossen als buffer tegen industriezone;
binnenbocht halfopen.
Hengelzones
Op binnenbocht thv aantakking inlaat (beter bereikbaar dan zones in beheerplan Prov
Visserijcommissie), en verscheidene zones op middendeel.
Bufferstroken
Minimaal 10 m in delen waar meander niet in natuurontwikkelingsgebied ligt.
Leieoever- en berm
Oeverinrichting
Behoud grondbermen thv stuwarm tussen Mandelmonding en oostelijke meander (afschermen
industrie); afgraven grondberm thv uitlaat meander. Getrapt talud.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Thv oude mandelloop en gedempte leiebocht: buffer met alluviaal struweel, Olm, Els, Es aan kant Leie;
vrij open laten aan landinwaartse zijde (open meersengebied). Ten oosten van huidige mandelmonding
(op dijk en langs waterzijde jaagpad) en thv binnengebied meander (beide zijden jaagpad)
afstervende olmen vervangen door Zomereik + lokaal struweel van drogere gronden Thv industriezone
stroomafwaarts meander: bomen en struweel langs landzijde jaagpad (buffer).
Mogelijkheden Landbouw
I: Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied. Intensieve
landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere (en opgehoogde) gronden. Maaibeheer op Leieberm.
II: Idem + Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten ook op drogere
overgangsgronden.
Mogelijkheden recreatie
Wandelpad binnengebied meander – kasteel (+ wandelbrug over Leie naar Zulte), met vogelkijkhut op
bestaand dijkje thv gedempte Mandelbedding.
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Deelgebied 20 Gaverbeekse meersen
Bronnen
Defoort 1996
GNOP Waregem
Lootens 1978
Menschaert 1991
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
De Gaverbeekse meersen is een open aaneengesloten meersengebied en nagenoeg onbebouwd.
Enkel in het zuiden van het deelgebied is er verstedelijking (Waregem). De Gaverbeekse meersen
overstromen nog geregeld met beekwater uit de Gaverbeek. Plaatselijk zijn enkele percelen
reservaatsgebied die door nulbemesting en gericht maaibeheer vrij snel evolueren in de richting
van dotterbloemhooiland. Door de Prov. Oost-Vlaanderen werd er gewerkt aan de meandering van
de Gaverbeek.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Voornamelijk agrarisch gebied. Gaverbeek natuur- en parkgebied. Driepachtbeek
natuurgebied. Zone tussen de twee beken is agrarisch gebied met landschappelijke waarde. Aan de
uiterste zijden van het deelgebied, op hogere gronden woongebied.
Landschapsatlas: Traditioneel landschap Zandig Leie-Schelde-interfluvium.
Reservaten: Gaverbeekse meersen (Meimeersen) (Natuurpunt Beheer vzw, Gemeente Waregem,
Kliniek OLV van Lourdes, privaat; Natuurpunt Beheer vzw), Oude spoorwegberm (Natuurpunt
Beheer vzw, Natuurpunt Beheer vzw).
Beschermde landschappen en monumenten: Voormalige manège de Ribeaucourt.
GNBS: Vallei van de Gaverbeek en Driepachtbeek: natuurverweving.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Mozaïek van matig nat-droge (licht) zandleembodem met (sterk gevlekte, verbrokkelde)
textuur B horizont en matig natte lemige zandbodem zonder profiel. Rond de Gaverbeek en
Driepachtbeek matig natte zandleembodem en sterk gleyige kleibodem zonder profiel. Op hogere
gronden: antropogeen verstoorde bodems (bebouwd gebied) en matig droge zandgronden.
Hydrologie valleigebied: Talrijke afgesneden meanders. Overstroomt nog bij hoge waterstanden
met water uit de Gaverbeek.
Beken: Gaverbeek. Meanderrelicten zijn nog goed zichtbaar in dit deelgebeid. De rechttrekking van
de benedenloop resulteerde hier in een groot aantal afgesneden bochtjes.
Driepachtbeek.
Kwel: Geen kwelzones.
Huidige natuurwaarden
Flora
Meest intacte meersenlandschap van Gaverbeekvallei, veel kleine landschapselementen.
Plaatselijk relicten dotterbloemhooiland (Hc) met Pijptorkruid, Poelruit, Schildereprijs,
Egelboterbloem, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Wilde bertram, Beekpunge, Groot
moerasscherm, Mannagras. Ook klein perceel droge ruigte (Ku*) beheerd als vlinderweide.
Vegetatie verlaten spoorwegberm Wijmeersen. Gaverbeekvallei: St.Janskruid, Hazepootje,
Koningskaars.
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Fauna
Dagvlinders: 24 soorten, waaronder Grote vos, Bruin blauwtje en Keizersmantel (?).
Libellen: 16 soorten libellen en waterjuffers, waaronder Vuurlibel (vrij zeldzaam) (’91-’02).
Reptielen en amfibieën: Kleine maar vitale populatie (ong. 100 ex.) van Levendbarende hagedis op
spoorwegberm. Gewone pad, Groene Bruine kikker, Alpenwatersalamander, Kleine
watersalamander.
Vissen: Driedoornige en Tiendoornige stekelbaars, Blankvoorn.
Broedvogels: Meersen: Patrijs, Tortel, Veldleeuwerik, Steenuil, Torenvalk, Kievit, Graspieper,
Canadese gans; als zomergast ook Zomertaling (komt niet tot broeden door gebrek aan rust),
vroeger ook Kwartel.
Oude spoorwegberm: Boomvalk, Boomkruiper, Bosrietzanger, Spotvogel, Grasmus, Braamsluiper,
Fitis, Grauwe vliegenvanger, Koekoek, Groene specht, Sperwer, Gele kwikstaart, Groenling, Kneu.
Boerderijen: Boerenzwaluw, Huiszwaluw.
Overwinterende en pleisterende vogels: Wintertaling, Slobeend, Witgatje, Oeverloper, Tureluur,
Watersnip, IJsvogel, Keep, Goudplevier, Wulp, Kleine zilverreiger, Groenpootruiter, Kramsvogel,
Koperwiek.
Zoogdieren: Gewone bosspitsmuis, Dwergmuis, Bosmuis, Bunzing, Wezel, Hermelijn, Vos, Rosse
vleermuis, Gewone baardvleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis .
Historische gegevens:
Ferraris: Open nat meersengebied met kronkelige Gaverbeek. Oostelijk alluviaal bos. Halfgesloten
akkerland op hoger gelegen koutergronden.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 57,3 ha - 36,8 ha - 2,4 ha 3,0. Een goot deel
van het bosareaal is verdwenen.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Sterk vervuild. Biologisch dood in 1996.
− Rechtgetrokken + schanskorven. Er is wel een project van Aminal uitgevoerd voor
hermeandering.
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Vernattingspotentie door vernatting door overstroming met beekwater. Niet bebouwd-niet
opgehoogd NOG nu 85,2 ha; niet meer in verbinding met hydrologisch systeem Leie.
Overstroombaarheid
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:

85,2ha

Potnat
− Vernatting met overstroming: Vallei van de Gaverbeek: nat voedselrijk grasland. Vallei van de
Driepachtbeek: nat voedselrijk grasland. Hogere gronden: kamgrasweide, vossenstaarthooiland en
mesofiel grasland.
− Vernatting zonder overstroming: Vallei van de Gaverbeek: zilverschoongrasland. Vallei van de
Driepachtbeek: nat voedselrijk grasland en dotterbloemgrasland. Hogere gronden: kamgrasweide.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Hoge prioriteit:
Alluvium Gaverbeek en Driepachtbeek.
Gewenste verbindingen natuur
Verbinding Leiealluvium – Gaverbeekse meersen.
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Uitbreiding leefgebied vis
Hermeandering Gaverbeek (door de Prov. Oost-Vlaanderen werd er gewerkt aan de meandering van
de Gaverbeek).
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Vallei van de Driepachtbeek: soortenrijke cultuurgraslanden. Vallei van de Gaverbeek: vochtige
glanshavergraslanden, zilverschoongraslanden en/of natte kamgraslanden. Meanderende
Gaverbeek. Gedeelten van de zone ten noorden van de Driepachtbeek halfopen soortenrijke
cultuurgraslanden.
Scenario II
Vallei van de Driepachtbeek en Gaverbeek: vochtige glanshavergraslanden, zilverschoongraslanden
en/of natte kamgraslanden met droge glanshavergraslanden/kamgrasland op de hogere gedeelten.
Meanderende Gaverbeek. Gedeelten van de zone ten noorden van de Driepachtbeek halfopen
soortenrijke cultuurgraslanden.
Bufferstroken
Minimaal 10 m thv van waardevolle beken in agrarisch en stedelijk gebied.
Mogelijkheden landbouw
Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied en op
overgangsgronden. Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden.
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Deelgebied 21 Neerhoek - Kerkemeerselken
Bronnen
Aminal afd. Natuur 1999
Defoort 1996
GNOP Zulte 1995
Lootens 1978
Menschaert 1991
Ruilverkaveling Sint-Baafs-Vijve 1980
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Het binnengebied van de meander Neerhoek-Kerkemeerselken is een uitgestrekt aaneengesloten
meersengebied met intensief beheerde weilanden die vrij goed gedraineerd zijn. Op verschillende
plaatsen is er akkerbouw. In het oostelijk deel van de meander mondt de sterk verontreinigende
Zaubeek uit. De meander is hier sterk dichtgeslibd en verontreinigd. Beperkte natuurwaarde door
brede riet- en helofytgordel en struweelontwikkeling langs de oever. Het westelijk deel van de
meander is momenteel afgesneden van het oostelijk deel waardoor de waterkwaliteit sterk
verbeterd is. In het hoger gelegen buitengebied van de meanders is er verstedelijking (woonkernen
Zulte en Olsene). Het open laag meersengebied in het zuiden van het deelgebied wordt nog
regelmatig overstroomd door de Zaubeek. Ook hier wordt op verschillende plaatsen aan akkerbouw
gedaan.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Meander: natuurgebied; binnengebied meander: agrarisch gebied met ecologisch
belang; buitengebied meander: agrarisch gebied met landschappelijke waarde; hogere delen
woongebied met in midden bedrijventerrein. Valleigebied Zaubeek parkgebied, kleine delen
natuurgebied; overige landschappelijk waardevol agrarisch gebied met op valleirand woongebied.
Landschapsatlas: Binnengebied meander is deel van traditioneel landschap en relictzone R30072
Leievallei. Gecultiveerd en open broeklandschap met meersen en akkers. Geen tot weinig
perceelsrandbegroeiing, zeer weinig bebouwing, onregelmatige percelering. Het alluvium heeft een
typische differentiatie tussen oeverwallen en komgronden. Wenselijk beleid: Vrijwaren van
bebouwing in de valleigebieden, vrijwaren van het aanwezige landelijk karkater, bijzondere
aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap, accentueren van de waardevolle
sites (kastelen, meanders) in hun omgeving, gedifferentieerde aanpak voor de verschillende
riviersegmenten. Het buitengebied is deel van traditioneel landschap Zandig Leie-Scheldeinterfluvium.
Beheerde groengebieden: Gedempte bedding (Vl. gewest, W&Z).
Afbakening gebied botanisch beheer: Alluviaal gebied langsheen de meander + binnengebied
meander en vallei Zaubeek.
GNBS: Alluviaal gebied meander natuurgebied; hoger centraal deel binnengebied en valleigebied
Zaubeek verwevingsgebied. Voorstel Aminal voor project natte natuurontwikkeling: Alluviaal gebied
Neerhoek samen met Heuvelhoek en westelijke Ponthoek.
Ruilverkaveling: Onderdeel van Ruilverkaveling Sint-Baafs-Vijve.
Eigendommen: Meander Neerhoek in privé-eigendom (Vandeweghe); beheer door Provinciale
visserijcommissie; meander Kerkemeerselken privé-eigendom (Bovijn).
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Alluvium in binnengebied meander met zwak tot sterk gleyige klei- tot zware kleigrond;
uitgesproken oeverwallen en komgrond; aan buitenbocht meander zandige koutergronden tot
vrijwel tegen de meander. Beekalluvium Zaubeek nat tot zeer nat lemig zand tot zandleem.
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Opgehoogde gronden: 10,90 ha, waarvan 0 ha verontreinigd. Thv vroegere afsnijding Leiebocht;
deze werd nu gedempt met uitgegraven gronden, de gronden zijn niet verontreinigd.
Hydrologie valleigebied: Uitgestrekt meersenlandschap is goed gedraineerd.
Beken: Zaubeek mondt uit in oostelijk meanderdeel, en heeft goed ontwikkelde
structuurkenmerken (goede meandering, matig pool-riflepatroon, zwakke ontwikkeling holle-bolle
oevers).
Kwel: Niet waargenomen.
Infrastructuur: Zuiveringsstation tussen Ponthoek en Kerkemeerselken in aanbouw.
Huidige natuurwaarden
Flora:
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
− Binnengebied meander is weinig interessant open intensief grasland met enkele relicten van
dottergrasland (Hc) en moerasvegetaties (Mr) op de perceelsranden (Kerkemeerselken:
Paardebloemstreepzaad (RL, ZZ).
− Vochtig permanent grasland met veel microreliëf (Hpr) in Zaubeekvallei.
− Relicten van droog schraalgrasland (Ha) aan de westelijke buitenbocht zandige gronden tot tegen
meander met op drogere hoger gelegen zandige gronden van de Zaubeekvallei met Pijpestrootje,
Muizenoor (RL, achteruitgaand), Schermhavikskruid, Guldenroede, Zandzegge met relicten van
droge heide en bremstruweel (Cg) met Struikhei (RL, A).
− Alluviaal essen-olmenbos (Va) aansluitend op een biologisch waardevol parkdomein aan de
oostelijke rand van de Leievallei en als beekbegeleidend bos in Zaubeekvallei.
− Relicten van nitrofiel alluviaal elzenbos (Vn): beekbegeleidend bos in Zaubeekvallei met
Penningkruid (RL, achteruitgaand), Paarse schubwortel.
− Zuur eikenbos (Qs) met Ruwe berk, Sporkehout, Amerikaanse vogelkers, Lijsterbes, Gewone
salomonszegel, Dalkruid, Valse salie op de steilrand en de drogere hogergelegen zandige gronden
van de Zaubeekvallei Tripmadam (RL, Z).
Fauna
Dagvlinders: Weinig vlinderrijk (enkel zeer algemene soorten), vooral in Zaubeekvallei.
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Meersen: Bergeend, Torenvalk (1983-1994: Patrijs, Steenuil, Kievit). Zaubeek:
IJsvogel.
Overwinterende en pleisterende vogels: Zelden weide- of watervogels (grote weiden, maar droog;
weinig poelen of plassen); occasioneel Bergeend, Watersnip, Wulp, Waterral. Buizerd overwintert
er onregelmatig (vrij veel bomenrijen); ook groepen Koperwiek en Kramsvogel.
Zoogdieren: Bosspitsmuis, Watervleermuis, Aardmuis, Vos.
Historische gegevens
Ferraris: Alluviaal gebied: halfopen natte meersen, langs Zaubeek meersen + bos; op kouters
centraal deel binnenbocht gesloten akkerland, rond Zaubeek dicht bossagelandschap.
Vandermaelen: Zaubeek sterk kronkelend, dubbele loop thv monding in Leie.
Kartering riviergrasland 1957: Binnengebied meander matig nat vrij soortenarm grasland.
Luchtfoto’s 1957: Breed overstromingsgebied in oostelijk binnengebied meander.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 99,5 ha – 100,2 ha – 42,7 ha – 12,6 ha. Groot
boscomplex in de Zaubeekvallei is sterk ingekrompen (7/8 van het bosareaal is verdwenen).
Andere bronnen: Voor 1980: Draadklaver (RL, B), Aardbeiklaver (RL, A), Borstelgras (RL, A), Groot
springzaad (RL, Z).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Door afsnijden meander geen overstroming meer vanuit de Leie, nog wel vanuit Zaubeek
mogelijk.
− Verhoogde drainage door lager Leiepeil; hierdoor intensieve landbouw in valleigebied tot tegen
meander. Vroegere veedrinkpoelen zijn gedempt. Ophoging alluviale gronden (met akkerland) bij
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dempen oude rechttrekking Leie.
− Zeer slechte waterkwaliteit Zaubeek; oprukkende bewoning langs Zaubeek.
− Meander afgesneden door Kortrijksebaan van Zaubeekvallei en oprukkende bedrijventerreinen.
Meander Neerhoek-Kerkemeerselken:
2 gescheiden delen: in ’77 werd Zaubeek afgesloten van meander Neerhoek en afgeleid naar
meander Kerkemeerselken.
Meander Neerhoek (westelijk deel)
Abiotische gegevens
Waterpeil: 7,36m (1,7m hoger dan normaal Leiepeil; na rechttrekking nog 1m opgestuwd).
Slibpeil: 5,5 m TAW (2,1m dikke sliblaag)
Waterkwaliteit: Matige waterkwaliteit (afgesplitst van verontreinigde Zaubeek, na vissterfte in ’77).
Waterbodemkwaliteit: Zeer dikke verontreinigde sliblaag.
Oeverstructuur: Oevers zeer laag (0,5m; water in meander hoog opgestuwd). Buitenbocht
plaatselijk verdedigd met breuksteen.
Verbinding met Leie via overstort.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waterplanten: Geen (1 waterlelie) (in ’95 Kikkerbeet).
Oevervegetatie: Sporadisch Lisdodde en Kalmoes aan buitenbocht, enkele wilgen aan binnenbocht.
Talud: Weinig vegetatieontwikkeling.
Kruin: Weinig vegetatieontwikkeling (intensieve weiden en wat akkerland).
In vroegere BWK-kartering 1993 wordt nog belangrijke water- en oeverplantenvegetatie
beschreven met Aarvederkruid, Gele plomp, Kikkerbeet, Zwanenbloem, Grote egelskop, Pijlkruid.
Nu niets meer van terug te vinden.
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: ’77-80: 7 vrij algemene soorten; in ’95: 5 vrij algemene soorten,
waaronder Gevlekte platte waterwants (RL).
Amfibieën: Geen specifieke gegevens.
Libellen: Geen waarnemingen (’91-’02).
Vis: In ’77 vissterfte door Zaubeek; nu privé hengelwater, visstand niet bekend.
Broedvogels: (1983-1994) Fuut.
Overwinterende en pleisterende vogels: Zie bij valleigebied.
Meander Kerkemeerselken (oostelijk deel) met monding Zaubeek
Abiotische gegevens
Waterpeil: 6,6m TAW (0,9m hoger dan huidig NP Leie; bijna gelijk aan vroeger Leiepeil).
Slibpeil: 5,3m TAW (1,9m dikke sliblaag).
Waterkwaliteit: Slechte waterkwaliteit door monding van sterk verontreinigde Zaubeek.
Waterbodemkwaliteit: Zeer dikke verontreinigde sliblaag.
Oeverstructuur: Oevers binnenbocht vrij hoog (1,5-3m; oeverwal); aan buitenbocht lager (0,52m); plaatselijk houten betuining.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waterplanten: Geen.
Oevervegetatie: Zeer brede rietkragen, met Lisdodde , Kalmoes, Gele lis, Liesgras op dichtgeslibde
delen, en sporadisch wilgenstruweel. Waarschijnlijk autochtone wilgensoorten Boswilg en Grauwe
wilg.
Talud: Vrij verruigde vegetatie met plaatselijk Riet en vrij veel struweel en bomen;
Waterscheerling, aan splitsing Reuzenbalsemien.
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Kruin: In buitenbocht en aan de splitsing vrij bomenrijk; overige intensief grasland en akker.
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: Geen.
Amfibieën: Geen specifieke gegevens.
Libellen: Geen waarnemingen (’91-’02).
Vis: Geen.
Broedvogels: (1983-1994: Kleine karekiet).
Overwinterende en pleisterende vogels: zie bij valleigebied.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Meander gesplitst in 2 delen. Kerkemeerselken sterk verontreinigd (Zaubeek); dikke
verontreinigde sliblaag.
− Intensief grasland en akkers tot tegen meander.
− In de meander Kerkemeerselken (oostelijk deel) is een visstand waarschijnlijk afwezig wegens te
verontreinigd.
Leiekanaal (RO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Doorsnijdt vnl. alluviaal gebied.
Datum rechttrekking: Rechtgetrokken in periode ’69-’75; er ligt ook een gedempte vroegere
rechttrekking van de Leie.
Dijken/Grondbermen: 1,5 - 2 m.
Bermbreedte: 5-8 m.
Oeververdediging: Betonnen damplanken met schanskorven ondermeer thv vroegere
meanderafsnijdingen; delen met vooroever of herstelde oever.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: Boven damplanken ruigte; thv schanskorven, vooroever en afgekalfde oever
struweelontwikkeling (wilg). In 1999 kleine satellietkolonies van Oeverzwaluwen in afgekalfde
oevers thv vroegere rechttrekking (nu niet meer).
Bermen:Verruigde, vrij bloemrijke grondberm met dubbele rij olmen (in ’95 Graslathyrus (soort
van matig bemeste graslanden op matig vochtige grond); niet meer teruggevonden.

Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Open intact meersengebied met hoge potentie voor herstel; vernatting mogelijk door overstroming
Zaubeek/Leie.
Herstel hydrologie en ecosystemen valleigebied is hier prioritair op gebruik van deze meander als
vissenpaaiplaats (indien geen relatie tussen meanderpeil en hydrologie valleigebied, kunnen
beiden).
Overstroombaarheid
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie + Zaubeek voor Seine-Schelde
(hic):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie + Zaubeek voor SeineSchelde (hic):

89,0 ha
36,3 ha
59,1 ha

Geen opgehoogde gronden (behalve door demping oude rechttrekking), intact meersengebied, nog
vrij goed overstroombaar.
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Minder overstroming vanuit Leie mogelijk door lagere waspeilen en verlaging Leiepeil. Wel
overstroming door Zaubeek mogelijk (door ophouden waterafvoer); enkel wenselijk bij
aanvaardbare waterkwaliteit Zaubeek.
Potnat
Vernatting door overstroming: binnengebied meander nat voedselrijk grasland in alluvium,
zilverschoongrasland op oeverwallen, mesofiel grasland en kamgrasland op hogere gronden.
Gradiëntrijke zone (overgang alluvium-zandgrond) aan buitenbocht ten zuiden van meander.
Zaubeekvallei: zeer gradiëntrijk, van zilverschoongrasland-dotterbloemgrasland tot droog
schraalgrasland.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Zeer hoge prioriteit:
− Meander + alluviaal binnengebied meander + gradiëntrijke zone ten zuiden van meander.
Hoge prioriteit:
− Leieoever en –berm.
− Zaubeekvallei.
Lagere prioriteit:
− Alluviaal gebied ten oosten van meander.
− Hogere gronden binnengebied meander.
Gewenste verbindingen natuur
Alluviaal gebied meander met Leie, met alluvium Ponthoek, met alluvium Zaubeekvallei.
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Bij herverbinden meander met Leie:
− Groot niveauverschil tussen meander en Leie; prioriteit gaat hier naar herstel vegetatie in
valleigebied (al dan niet verenigbaar met open verbinding voor vis: zie ecohydrologische studie).
Indien de meander hiervoor langdurig periodiek dient te worden afgesloten van de Leie is het
raadzaam om op de Leie zelf een brede plasberm te ontwikkelen.
− Gezien de slechte waterkwaliteit op de meander Kerkemeerselken stelt de waterkwaliteit van de
Leie hier geen probleem, voor het ander meanderdeel ‘Neerhoek’ dient de waterkwaliteit van de
Leie gevoelig te verbeteren (mag niet ten koste gaan van het reeds ontwikkelde waterecosysteem).
Verbinding 2 meanderdelen enkel na sanering Zaubeek.
− Breed uitwerken meandermondingen.
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied en beken
Scenario I
Rond en binnen meander: herstel hydrologie valleigebied in functie van de vegetatie door
overstroming van Leie en Zaubeek (na sanering) en verondiepen drainagegrachten; halfnatuurlijk
grasland in alluviaal binnengebied en op gradiëntrijke valleirand zuidelijke buitenbocht, soortenrijk
permanent grasland met KLE in alluviaal gebied ten westen van meander, intensieve landbouw met
KLE op hogere delen. Herstel en/of aanleg veedrinkpoelen. Vrijwaren open ruimte op de valleirand
; beboste bufferzone thv bedrijven Kortrijksesteenweg.
Zaubeekvallei: ontwikkelen beekbegeleidend alluviaal bos en soortenrijk permanent grasland met
veel KLE; bufferstroken langs beek als deze doorheen woongebied loopt.
Scenario II
Idem, met uitdiepen oostelijk deel gedempte rechttrekking (moeraszone aansluitend op Leie en
alluviaal gebied).
Rond Zaubeek: mozaïeklandschap van beekbegeleidend bos, met delen grasland en struweel.
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Meander
Inrichting
Inbreiden delen oevers met creëren van gradiëntrijke plas/draszones aan de oever (niet thv
oeverwallen).
I. Verbinden 2 meanderdelen; 2-zijdig heraantakken meander aan Leie. Uitloop in Leie met brede
plasberm.
II.Verbinden 2 meanderdelen met meander Ponthoek via nevengeultje.
Peilbeheer
Ophouden overstromingswater Zaubeek en Leie in functie van komberging en herstel ecohydrologie
valleigebied: ophouden overstromingswater in late herfst, winter en voorjaar; enkel periodieke
open verbinding met Leie.
I: Kunstwerken voor peilregeling op inloop meander en thv vroegere rechttrekking.
II: Kunstwerk voor peilregeling aan inloop meander Neerhoek (en aan uitloop meander Ponthoek).
Sanering
Na sanering Zaubeek meander gefaseerd uitbaggeren tot op mineraal substraat (goed ontwikkelde
rietoevers behouden).
Vegetatieontwikkeling
Open landschap behouden; thv N43 en industriezone bomen en struweel op oevers als buffer
behouden en versterken; op talud en kruin buitenbocht verspreid struweel thv bewoning en
bestaand struweel.
Hengelzones
Neerhoek RO.
Bufferstroken
Minimaal 10 m in delen waar meander niet in natuurontwikkelingsgebied ligt.
Leieoever en -berm
Oeverinrichting
I. Oeverzwaluwwand in westelijk deel gedempte rechttrekking, afgraven overige delen grondberm
tot breed getrapt talud. Plasbermen thv aantakkingen meanders.
II. Afgraven oostelijk deel gedempte rechttrekking voor brede plasberm (vissenpaaiplaats) in
aansluiting op Leie (noodzakelijk voor vis in ’t geval dat meander groot deel van het jaar afgesloten
blijft). Behoud huidig jaagpad, met daarnaast nevengeultje tussen meander KerkemeerselkenPonthoek. Plasberm thv aantakking meander. Overige delen getrapt talud.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Vrij open (meersengebied); bomen en struweel thv getrapt talud.
Mogelijkheden Landbouw
− Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied en
Zaubeekvallei.
− Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden binnengebied (Scenario I).
− Maaibeheer op Leieberm.
Mogelijkheden recreatie
Geen bijkomende paden aanleggen, maar de meersen wel bewandelbaar maken (dmv wegwijzers,
overstapjes over prikkeldraad…).
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Deelgebied 22 Heuvelhoek
Bronnen
Defoort 1996
GNOP Zulte 1995
Lootens 1978
Menschaert 1991
Olsene 1763-1835
Ruilverkaveling Sint-Baafs-Vijve 1980
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Het binnengebied van de meander Heuvelhoek is een nog vrij intact valleigebied. Het weiland is rijk
aan microreliëf met plaatselijk natte depressies. Het weiland wordt wel vrij intensief beheerd.
Akkers (buitengebied) en weiland komen tot tegen het water. Daardoor zijn oevers steil, verruigd (
uitspoeling nutriënten, herbiciden) of zonder ontwikkeling van oevervegetatie door veebetreding.
Het gedeelte ten noorden van de N44 is meer verstedelijkt (Oeselgem) met plas met recreatieve
bestemming.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Meander natuurgebied; binnen meander: agrarisch gebied met landschappelijke
waarde; alluviaal gebied buiten meander: agrarisch gebied met ecologisch belang (deels bebouwd).
Hoger gebied: agrarisch gebied, woongebied met landelijk karakter en gebied voor dagrecreatie
(Heuvelhoek).
Landschapsatlas: Alluviaal gedeelte traditioneel landschap Leievallei, hoger gelegen gronden
traditioneel landschap Land van Roeselare-Kortrijk.
Afbakening gebied botanisch beheer: Alluviaal gebied langsheen de meander.
GNBS: Alluviaal gebied natuurgebied, hogere gronden binnengebied meander verwevingsgebied.
Voorstel Aminal voor project natte natuurontwikkeling: Alluviaal gebied Heuvelhoek samen met
Neerhoek en westelijke Ponthoek.
Ruilverkaveling: Onderdeel van ruilverkaveling Sint-Baafs-Vijve.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Alluvium in binnengebied meander met sterk tot zeer sterk gleyige klei- tot zware
kleigrond; uitgesproken oeverwallen en komgrond; middenin een lemig-zandige drogere donk (een
uitloper van de zuidelijke koutergrond); aan buitenbocht meander zeer smalle strook sterk gleyige
klei en zandleem
Opgehoogde gronden: Geen!
Hydrologie valleigebied: Intact laag meersengebied met relatief weinig drainagegrachten.
Plaatselijk natte depressie in binnengebied in winter en voorjaar.
Beken: Aalbeek mondt uit in middendeel meander; de structuur is zeer zwak.
Kwel: Niet waargenomen.
Huidige natuurwaarden
Flora:
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
Over het algemeen weinig waardevol open intensief grasland en akkers.
Hpr*: Westelijk binnengebied meander nog intact permanent grasland met vrij veel microreliëf (Hj)
(Waterranonkel, Beekpunge, Madeliefje, Pinksterbloem, Pitrus).
Vn: Centraal in binnengebied een klein nitrofiel alluviaal elzenbosje met Speenkruid en
Dagkoekoeksbloem; grotendeels verruigd (Grote brandenetel, Zevenblad).
Hp + Kbs: Rond gedempte inlaat ook nog laag permanent grasland met knotwilgen.
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N: Thv Olsene brug gemengde loofhoutaanplant op opgehoogde delen.
Rodelijstsoorten: Geen.
Fauna
Dagvlinders: Weinig vlinderrijk (enkel zeer algemene soorten).
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Canadese gans (1980-1994: Patrijs, Bergeend, Kievit, Torenvalk, Steenuil).
Overwinterende en pleisterende vogels: Onregelmatig pleisterende water- en weidevogels (in de
winter grote plas op weide; wordt afgewaterd in voorjaar): kleinere getallen Wulp, Wintertaling,
Watersnip, Smient, Slobeend, Krakeend, Smient, Wilde eend, Canadese gans (exoot); roestplaats
voor Aalscholver; doortrekkende Kemphaan, Grutto, Goudplevier.
Zoogdieren: Watervleermuis.
Historische gegevens:
Ferraris: In alluvium halfgesloten natte meersen; op kouters halfgesloten akkerland.
Kartering riviergrasland 1957: binnengebied meander en westelijk deel normaal tot matig vochtig
vrij soortenarm grasland; buitengebied normaal tot matig vochtig soortenarm grasland.
Luchtfoto’s 1957: Brede overstromingszone in alluviaal gebied.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 3,3 ha – 2,7 ha – 0,5 ha – 0,5 ha. Een alluviaal bosje is
verdwenen; nieuw bosje op hogere gronden.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Door afsnijden meander geen overstroming meer.
− Verhoogde drainage door lager Leiepeil; hierdoor intensieve landbouw in valleigebied (ook
akkerbouw op opgehoogde gronden), tot tegen meander.
− Zeer open meersen en akkerland in binnenbocht (weinig KLE); veel bebouwing aan buitenbocht
meander.
− Zeer slechte waterkwaliteit Aalbeek.
Meander Heuvelhoek: 3 delen, monding Aalbeek in middendeel
Abiotische gegevens
Meander is afgesloten van de gekanaliseerde Leie.
Waterpeil: 7,18m TAW (1,5m hoger dan huidig Leiepeil - na afsnijden van Leie nog 80cm
opgestuwd).
Slibpeil: 4,7-5,7m TAW (1,3-2,3m dikke sliblaag).
Waterkwaliteit: Middendeel en oostelijk deel verontreinigd door Aalbeek (lozing ongezuiverd
afvalwater HH afvalwater van 555 IE); westelijk deel betere kwaliteit (afgesloten van Aalbeek).
Waterbodemkwaliteit: Dikke verontreinigde sliblaag in middendeel en oostelijk deel (jarenlange
lozing zeemlederfabriek Paermentier op Aalbeek; in 1995 gesaneerd); westelijk deel weinig slib.
Oeverstructuur: Talud buitenbocht van laag (0,5m) tot zeer hoog (4m: opgehoogde delen); houten
betuining aan buitenbocht oostelijk deel. Talud binnenbocht 0,5-1,5m; met aan binnenbocht
westelijk deel plaatselijk gestorte stenen en eternietplaten.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waterplanten: Geen.
Oevervegetatie: Plaatselijk Kalmoes, Gele lis, Lisdodde, Riet; vrij veel Liesgras in oostelijk deel
(sterk verontreinigd water). Geen thv houten betuining.
Talud: Weinig ontwikkelde oevervegetatie (sterk verruigd); slechts op één locatie aan binnenbocht
westelijk deel (Beekpunge, Wolfspoot, Madeliefje). In buitenbocht vrij veel struweelopslag en
bomen. Waarschijnlijk autochtone wilgensoorten: Boswilg, Kruipwilg, Grauwe wilg, Kraakwilg.
Kruin: Binnenbocht intensief grasland en akker; buitenbocht in westen gras en akker, in noorden
bomen (eigendommen tot tegen oever), in westelijk deel vertuining tot tegen oever.
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Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: Slechts 1 banale soort in 77-80, en 4 banale soorten in ’95.
Amfibieën: Geen specifieke gegevens.
Libellen: Slechts 1 zeer algemene soort waargenomen (’91-’02).
Vis: Oostelijk deel zelden of niet bevist (veel grote karper aanwezig); centraal en noordelijk deel:
geen.
Broedvogels: Fuut, Kuifeend (1983-1994: Kleine plevier, Kleine karekiet).
Overwinterende en pleisterende vogels: Zie bij vallei. Populieren aan buitenbocht westelijk deel
gebruikt als roestplaats door Aalscholver.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Slechte waterkwaliteit Aalbeek; opdeling meander in drie delen, afgesloten van Leie.
− Intensieve akkers, grasland en tuinen tot tegen oevers.
− In de meander Heuvelhoek centraal en noord is een visstand waarschijnlijk afwezig wegens te
verontreinigd.
Leiekanaal (LO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: doorsnijdt hoger koutergebied en alluvium (ter hoogte van meander).
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Grondbermen van 1,5 m hoogte tussen oever en jaagpad tot afkalvingen (1).
Bermbreedte: 8 m.
Oeververdediging: Betonnen damplanken en schanskorven, delen afgekalfd en hersteld.
Infrastructuur: Tetraleiding in oever.
Huidige natuurwaarden
Leietalud: In 2001 grote Oeverzwaluwkolonie in afgekalfde delen thv inlaat meander; nu
verdwenen.
Bermen: grondbermen met bloemrijke kruin en talud (Knoopkruid, Veldlathyrus, Engelwortel, SintJanskruid, Rolklaver, Boerenwormkruid).
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Groot! Herstel hydrologie en ecosystemen valleigebied is hier prioritair op gebruik van deze
meander als vissenpaaiplaats (indien geen relatie tussen meanderpeil en hydrologie valleigebied,
kunnen beiden).
Overstroombaarheid
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic + lage
niet verbonden zones uit DTM):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic +
lage niet verbonden zones uit DTM):

37,6 ha
+/- 10 ha rond
meander
13,4 ha rond meander

Geen opgehoogde gronden, intact meersengebied, nog vrij goed overstroombaar
Wel minder overstroming mogelijk door lagere waspeilen en verlaging Leiepeil.
Potnat
In alluvium (als vernatting door overstroming): Nat voedselrijk grasland, zilverschoongrasland;
vossenstaarthooiland, mesofiel grasland (gradiëntrijk); overige kamgrasweide.
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Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Zeer hoge prioriteit:
− Meander en gedempte delen + intact alluviaal binnengebied + kwelrijke zone aan buitenbocht
westelijk deel.
Hoge prioriteit:
− Leieoever en -berm.

Lagere prioriteit:
− Hogere gronden binnengebied meander.
Gewenste verbindingen natuur
Aansluiting alluviaal binnengebied met Leie.
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Bij herverbinden meander met Leie :
− Groot niveauverschil tussen meander en Leie; prioriteit gaat hier naar herstel vegetatie in
valleigebied (al dan niet verenigbaar met open verbinding voor vis: zie ecohydrologische studie).
− Gezien de slechte waterkwaliteit op de meander stelt de waterkwaliteit van de Leie hier geen
probleem.
− Breed uitwerken meandermondingen.
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied en beken
Scenario I
Herstel hydrologie valleigebied in functie van de vegetatie door overstroming van Leie en Aalbeek
(na sanering) en verondiepen drainagegrachten (natte depressie niet draineren in voorjaar). In
alluviaal gebied halfnatuurlijk en soortenrijk permanent grasland; centraal alluviaal bosje en
intensieve landbouw met veel KLE.
Beboste bufferzone langs Aalbeek en aan buitenbocht meander.
Scenario II
Idem, + volledig binnengebied meander halfnatuurlijk grasland met op hogere gronden mozaïek
van bosjes, struweel en grazige ruigtes.
Meander
Inrichting
I+II: Herverbinden 3 meanderdelen met elkaar (na sanering Aalbeek), tweezijdige aantakking
(smalle diepe sloot met brede ondiepe oeverzone) met Leie. Inbreiden delen oevers met creëren
van gradiëntrijke plas/draszones aan de oever (niet thv oeverwallen).
Peilbeheer
Ophouden overstromingswater Aalbeek en Leie in functie van komberging en herstel ecohydrologie
valleigebied (in late herfst, winter en voorjaar),
I: met kunstwerken thv inlaat en halverwege meander; westelijk deel in periodiek open verbinding;
oostelijk deel in permanent open verbinding met Leie.
II: met kunstwerken thv inlaat en uitlaat; volledige meander in periodiek open verbinding met Leie.
Sanering
Na sanering Aalbeek ruimen verontreinigd slib tot op minerale substraat.
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Vegetatieontwikkeling
Aan binnenbocht open oevers met moerassige zones in aansluiting met open binnengebied. Aan
buitenbocht meer bomen en struweel, als afscherming van bewoning en industrie.
Hengelzones Nu wordt zelden gehengeld. Binnen de meander hengelzones niet aan te raden
(verstoring rust open gebied). Aan buitenbocht in oosten en westen.
Bufferstroken minimaal 10 m in delen waar meander niet in natuurontwikkelingsgebied ligt.
Leieoever en -berm
Oeverinrichting
Afgraven grondberm thv alluvium tot getrapt talud. Plasbermen thv aantakkingen. Inrichten
Oeverzwaluwwand in middendeel binnengebied meander (thv lemig zand).
Gewenste vegetatieontwikkeling
Thv akkerland in binnengebied: bomen en struweel van drogere gronden (verbindend); thv
alluviaal gebied open laten.
Mogelijkheden Landbouw
− Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied.
− Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden.
− Maaibeheer op Leieberm.
Mogelijkheden recreatie
Wandelpad op rand meersengebied.
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Deelgebied 23 Ponthoek - Slooverhoek
Bronnen:
Defoort 1996
GNOP Zulte 1995
Lootens 1978
Menschaert 1991
Ruilverkaveling Machelen 1976
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Ter hoogte van Kerkhoek zijn de meersen niet opgehoogd en sluiten aan bij de meersen van
Neerhoek-Kerkemeerselken. De meander van Ponthoek is sterk verontreingd en heeft weing
oevervegetatie: de akkers aan de ene kant en de rij populieren aan de andere kant laten hier
weinig ruimte voor. Het binnengebied is grotendeels opgehoogd en in gebruik als akkerland. Het
overige gedeelte in het deelgebied is voornamelijk stedelijk en agrarisch gebied met veel
akkerbouw.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Meander en enkele bospercelen natuurgebied; binnengebied meander agrarisch
gebied met ecologisch belang. Smalle strook aan buitenbocht meander en kasteelpark Olsene
parkgebied; ten zuiden meander woongebied en nog niet ingevuld woonuitbreidingsgebied. Rest
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, met aan oostelijke rand agrarisch gebied en
woongebied met landelijk karakter, en rond steenweg ambachtelijke bedrijven en kmo’s.
Landschapsatlas: Alluviaal gedeelte traditioneel landschap Leievallei. Binnengebied meander is deel
van relictzone R30072 Leievallei. Gecultiveerd en open broeklandschap met meersen en akkers.
Geen tot weinig perceelsrandbegroeiing, zeer weinig bebouwing, onregelmatige percelering. Het
alluvium heeft een typische differentiatie tussen oeverwallen en komgronden. Wenselijk beleid:
Vrijwaren van bebouwing in de valleigebieden, vrijwaren van het aanwezige landelijk karkater,
bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap, accentueren van de
waardevolle sites (kastelen, meanders) in hun omgeving, gedifferentieerde aanpak voor de
verschillende riviersegmenten. Hoger gelegen gebied traditioneel landschap Zandig Leie-Scheldeinterfluvium.
Beheerde groengebieden: Gedempte meander (Vl. gewest).
Beschermde landschappen en monumenten: Kasteel Ter Wallen en omgeving.
Afbakening gebied botanisch beheer: Alluviaal gebied langsheen de meander + binnengebied.
GNBS: Binnen en rond meander verwevingsgebied; natuurgebied in westelijk deel riviervallei.
Voorstel Aminal voor project natte natuurontwikkeling: westelijk alluviaal gebied samen met
Heuvelhoek en Neerhoek
Ruilverkaveling: Het grootste gebied langs de Leie was deel van de ruilverkaveling Machelen (1976,
afgewerkt volgens oude stijl): rationeel net van waterlopen tot stand gebracht met minimum diepte
van 1,00-1,2m voor efficiënte drainage (16 km gegraven waterlopen, 385 ha gedraineerd),
dempen grachten, rooien tronken voor rationele kavelindeling, ophoging plaatselijke depressies (32
ha). Het meest westelijk deel was onderdeel van de ruilverkaveling Sint-Baafs-Vijve (vergelijkbare
aanpak).
Valleigebied + waterlopen (Minimaal-Optimaal)
Abiotische gegevens
Bodem: Alluvium binnengebied meander vrijwel volledig opgehoogd; rond meander zandig
koutergebied; rond Olsenebeek beekalluvium van lemig zand tot zandleem (delen hiervan ook
opgehoogd bij ruilverkaveling).
Opgehoogde gronden: 21,32 ha, waarvan 0 ha verontreinigd. Grootste deel binnengebied meander
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en gedempte westelijke meanderhelft; deze gronden zijn niet verontreinigd. Baggerstort thv
Kerkhoek verontreinigd met Cd.
Hydrologie valleigebied: Thv Kerkhoek zijn de meersen niet opgehoogd in tegendeel tot het
binnengebied van de meander Ponthoek: verstoorde hydrologie.
Beken: Olsenebeek werd rechtgetrokken tijdens ruilverkaveling en mondt rechtstreeks in Leie;
beek 4618 mondt uit in meander; beiden kennen een zwakke tot zeer zwakke waardering voor
meandering.
Kwel: niet waargenomen.
Huidige natuurwaarden
Zeer beperkt
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorte: zeer beperkt, enkel verspreide kleine fragmenten;
rond meander weinig natuurwaarden (opgehoogde gronden).
Vn: Ten oosten van meander open landbouwgebied Hooie (lagere gronden waarschijnlijk deels
opgehoogd en gedraineerd in ruilverkaveling) met verspreid enkele bosjes: nitrofiel alluviaal
elzenbosje, populierbosje met ondergoei van Vlierstruweel.
Qs: Op restanten vroeger rivierduin enkele zure eikenbosjes (één ervan is volgebouwd), en een
oude eiken-beukendreef die uitkomt bij het kasteel van Olsene.
Kpk + Fs- : Kasteelpark Olsene (ten zuiden van N43): veel populier; nu grotendeels gekapt en
heraangeplant; brede slotgracht met Gele plomp.
Rond kasteelpark permanente weilanden met vrij veel KLE (bomenrijen Kbs, Kbp, veedrinkputten
Kn)
Rode lijstsoorten: Zandblauwtje (A), Muskuskaasjeskruid (VZ); in slotgracht kasteelpark Bultkroos
(VZ); in de ondergroei kasteelpark Penningkruid (A); Akkerklokje (ZZ) langs spoorwegberm.
Fauna
Dagvlinders: Niet zo vlinderrijk (enkel zeer algemene soorten).
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Meersen: Bergeend.
Aanpalend landbouwgebied: Patrijs, Torenvalk .
Kasteelpark Olsene: Blauwe reiger satellietkolonie, Bosuil (nu verdwenen: bomen gekapt),
Canadese gans, Boomklever, Ransuil.
Overwinterende en pleisterende vogels: Zelden weide- of watervogels (wel grote weiden, maar
droog; weinig poelen of plassen.
Zoogdieren: Watervleermuis, Baardvleermuis, Wezel.
Historische gegevens
Ferraris: In alluviaal gebied halfopen natte meersen langs Leie, op de kouters halfgesloten
akkerland met in het zuiden bossages.
Kartering riviergrasland 1957: Normaal tot matig vochtig soortenarm grasland (nu opgehoogd), ten
westen nat vrij soortenrijk grasland.
Luchtfoto’s 1957: Bredere overstroomde delen rond Kerkhoek (westelijk meanderuiteinde).
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 54,2 ha – 34,5 ha – 21,9 ha – 11,2 ha: 4/5 van het
bosareaal is verdwenen. De oorspronkelijke vrij grote bossages zijn verdwenen; verspreid liggen
enkele nieuwe bosjes (ook parkbos bij kasteel ter Walle).
Knelpunten/ beperkingen voor natuurontwikkeling
− Bijna geen overstroming meer mogelijk door lagere waspeilen, ophoging grootste deel alluviaal
gebied in binnengebied meander; weinig laag alluviaal gebied over.
− Verhoogde drainage door lager Leiepeil; hierdoor intensieve landbouw in valleigebied (ook
akkerbouw op opgehoogde gronden), tot tegen meander.
− Zeer open akkerland met weinig KLE.
− Visuele storing door loodsen aan buitenbocht.
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Meander Ponthoek
Abiotische gegevens
Meander is aangeloten op de Leie via vaste overloop en inbuizing onder jaagpad aan afwaartse
zijde.
Waterpeil: 6,33m TAW (0,6 m hoger dan huidig Leiepeil; niveau van Leie voor de rechttrekking).
Slibpeil: 4,4-4,6m TAW (1,0-1,2m dikke sliblaag).
Waterkwaliteit: Zeer eutroof (ontvangt waterloop met belasting huishoudelijk afvalwater van 795
IE (’95)).
Waterbodemkwaliteit: Dikke verontreinigde sliblaag.
Oeverstructuur: Oevers overal vrij steil, 2m hoog.
Huidige natuurwaarden
Beperkt: zeer eutrofe plas, rondom opgehoogd.
Flora
Waterplanten: geen.
Oevervegetatie: vrij brede Rietkragen, zones met Oeverzegge, Kalmoes, Liesgras, Lisdodde en
wilgenstruweel.
Talud: Zuidelijke helft met vrij veel riet en wilgenstruweel; noordelijk deel buitenbocht voedselrijke
ruigte, binnenbocht struweel met populierenrij. Waarschijnlijk autochtone Grauwe wilg. Aan
afwatering naar Leie Japanse duizendknoop (exoot).
Kruin: Binnenbocht noordelijk deel en buitenbocht zuidelijk deel met bomen; grootste deel met
intensieve landbouw tot tegen oever. Op één locatie aan binnenbocht stukje bloemrijk grasland
met Marjolein. Ook Paardebloemstreepzaad (RL, ZZ).
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: Geen (’95).
Libellen: 6 vrij algemene soorten (’91-’02).
Vis: Geen.
Broedvogels: Geen
Overwinterende en pleisterende vogels: Geen waarnemingen.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Grootste deel meander gedempt; omliggend gebied grotendeels opgehoogd.
− Meander afgesneden van Leie; geen rivierdynamiek meer.
− Zeer slechte waterkwaliteit, veel verontreinigd slib. Intensief grasland en akkers tot tegen
meander.
− In de meander Ponthoek is een visstand waarschijnlijk afwezig wegens te verontreinigd.
Leiekanaal (RO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Doorsnijdt alluviaal gebied thv meander en licht zandlemige kouters
ten oosten hiervan.
Datum rechttrekking: Leiekanaal rechtgetrokken in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: De oever is opgehoogd met een grondberm (1 m hoogte) zonder
watekerende functie (vrij hoog in westelijk deel thv een vroegere gedempte rechttrekking), met
een jaagpad landinwaarts van de berm.
Bermbreedte: 5-8 m.
Oeververdediging: Betonnen damplanken; plaatselijk plasberm (1ste proefproject plasbermen; nu
verland) en herstelde oevers (NTMB, breuksteen).
Infrastructuur: ten oosten van meander tetraleiding in Leieoever.
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Huidige natuurwaarden
Bermen: Grondberm (1m) vrij bloemrijk met 2 rijen olmen; plaatselijk (bij geërodeerde oevers)
lager uitgezakt met rijkere begroeiing (Gele lis, Witte en Gele honingklaver, Koninginnekruid,
Smeerwortel), olmen- en wilgenopslag.
Thv uitloop Olsenebeek Echte koekoeksbloem in berm landzijde jaagpad.
In bruggenhoofd nieuwe brug Olsene broedden in 2005 Oeverzwaluwen; in 1999 broedden enkele
Oeverzwaluwen in hoog talud thv gedempte rechttrekking.
Enkele jaren geleden: Bijeneters waargenomen op steile oevers Leie.
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Zeer beperkt (grootste deel alluvium opgehoogd); er is weinig niet opgehoogde grond over waar de
ecohydrologie kan hersteld worden.
Overstroombaarheid
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde
(hic):

5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde
(hic):

89,6 ha
1,3 ha langs meander
4,6 ha naast
Kerkemeerselken
0,9 ha langs Olsenebeek
2,7 ha langs meander,
7,4 ha naast
Kerkemeerselken,
1,9 ha langs Olsenebeek

Enkel oostelijk deel rond meander nog overstroombaar (niet opgehoogd), sluit aan op
overstromingsgebied Neerhoek-Kerkemeerselken. Enkel hier nog (beperkte) potentie voor herstel
valleiecosysteem.
Rond Olsenebeek smal overstroombaar gebied.
Potnat
Niet opgehoogd deel binnengebied meander (zonder overstroming): zilverschoongrasland, nat
voedselrijk grasland en kamgrasland. Ten oosten van meander kamgrasland, mesofiel grasland en
droog schraalgrasland; langs Olsenebeek nat voedselrijk grasland en nat schraalgrasland
(vermoedelijk delen hiervan opgehoogd tijdens ruilverkaveling).
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Hoge prioriteit:
− Meander + gedempte bedding + alluvium rond westelijk meanderdeel (beperkt opgehoogd).
− Leieoever en –berm.
Lage prioriteit:
− Grootste deel is agrarisch gebied (ontwikkeling van veel KLE), met beperkte mogelijkheden tot
natuurontwikkeling in het beekalluvium (enkele kleine beken) en in en rond het kasteelpark van
Olsene.
Gewenste verbindingen natuur
Ter hoogte van de meanderaantakkingen en monding Olsenenbeek relatie met de Leie versterken.
Overig gebied ontwikkeling van KLE (verbinding).
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Bij herverbinden meander met Leie
− Vrij groot niveauverschil tussen meander en Leie, maar rond huidige meander zijn alle gronden
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opgehoogd (ecohydrologisch herstel is hier geen prioriteit). Indien het in het kader van herstel van
het valleigebied toch wenselijk is de meander langdurig periodiek wordt af te sluiten van de Leie
(bv indien Neerhoek en Ponthoek verbonden worden door een nevengeultje) is het raadzaam om
op de Leie zelf een brede plasberm te ontwikkelen.
− Gezien de slechte waterkwaliteit op de meander stelt de waterkwaliteit van de Leie hier geen
probleem.
− Breed uitwerken meandermonding.
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied en beken
Scenario I
Soortenrijk cultuurgrasland met veel KLE rond meander. Binnengebied cultuurlandschap met veel
KLE. Mozaïek rond buitenzijde meander.
Ten oosten intensieve landbouw met veel KLE. Permanent soortenrijk grasland met veel KLE in
beekalluvium; beboste bufferstrook 5m langs Olsenebeek; breed uitwerken monding Olsenebeek in
Leie.
Scenario II
Nat grasland met moeraszones en veel KLE rond westelijk meanderdeel; mozaïek van droge en
natte vegetaties rond oostelijk meanderdeel en rond buitenzijde meander. Binnengebied
cultuurlandschap met veel KLE.
Kerkhoek: Afgraven opgehoogd deel binnen oude (nu gedempte) rechttrekking tot breed aflopend
talud met brede plasberm in aansluiting met Leie.
Ten oosten bossagelandschap met intensieve landbouw, kleine bosjes en veel KLE op hogere
gronden. Permanent soortenrijk grasland in beekalluvium, met plaatselijk halfnatuurlijk grasland
(in niet opgehoogde delen); beboste bufferstrook 5m langs Olsenebeek, breed uitwerken monding
Olsenebeek in Leie. Bosuitbreiding rond kasteelpark Olsene.
Meander
Inrichting
I. Eénzijdige open verbinding jaarrond met Leie. Terug beperkte peildynamiek en vispaaiplaats, wel
lager meanderpeil (waarschijnlijk minder problematisch: maar weinig kwetsbaar valleigebied over,
ook weinig komberging mogelijk). Ondiep uitgraven gedempt westelijk meanderdeel als
moerassige zone (ook extra komberging).
II. Bijna volledig terug uitgraven oorspronkelijke meander (behalve de inlaat) en in verbinding
brengen met meander Neerhoek-Kerkemeerselken via oude gedempte rechttrekking
(nevengeultje). Op deze manier extra komberging voor water Zaubeek.
Peilbeheer
I. Open verbinding met Leie: zelfde peildynamiek (weinig ruimte voor komberging).
II. Ophouden overstromingswater Zaubeek in westelijk deel valleigebied in functie van komberging
en herstel ecohydrologie van dit deel van het alluviaal gebied (ophouden in late herfst, winter en
voorjaar); met kunstwerk op uitloop Ponthoek in Leie (en één op aantakking Neerhoek).
Sanering
Baggeren verontreinigd slib tot op minerale substraat
Vegetatieontwikkeling
Bewoning buitenbocht en brugweg Olsene afschermen met bomen en struweel.
I Binnenbocht vrij open laten (ontwikkelen oevervegetatie, paaiplaats), populieren vervangen door
bosjes alluviaal struweel. Overige oevers met verspreid alluviaal struweel.
II. Idem + talud en kruin uitgegraven delen met mozaiëk van alluviaal struweel en bomen, en open
rietzones.
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Bestrijding exoten
Japanse duizendknoop op talud thv uitlaat meander.
Bufferstroken
Minimaal 10 m in delen waar meander niet in natuurontwikkelingsgebied ligt.
Leieoevers en -bermen
Oeverinrichting
Afgraven grondberm tot getrapt talud, geen Oeverzwaluwwanden (te zware gronden). Thv
Olsenebeek openwerken met drassige oeverzone.
In Scenario II uitgraven vroegere rechttrekking tot brede plasberm in aansluiting met Leie.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Thv meander vrij open laten; stroomafwaarts meander aan landzijde jaagpad bomen en struweel
(alluviale soorten) (afschermen KI-centrum) (weinig boomrijk gebied: verbinding!).
Mogelijkheden Landbouw
− Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied.
− Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden.
− Maaibeheer op Leieberm.
Mogelijkheden recreatie
Pad langs buitenbocht oostelijk meanderdeel.
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Deelgebied 24 Gottem
Bronnen
Coussement et al 1988
Defoort 1996
Fernandez-Alonso 1989
GNOP Zulte 1995
Lootens 1978
Menschaert 1991
Samsoen 1992
Samsoen 2001
Prov. Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen 1997
Prov. Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen 2003
Ruilverkaveling Machelen 1976
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
De meander Gottem is gedeeltelijk gedempt. De Pereboomplassen zijn niet gedempte
meanderdelen die zich ontwikkeld hebben tot waardevolle ecotopen met brede rietkragen van
lokaal belang voor watervogels en steltlopers. Het binnengebied van de meander van Gottem is
opgehoogd (akkerland). De oever is plaatselijk rijk aan riet en struweel. Aan de buitenzijde is er
geen goede vegetatieontwikkeling door veebetreding en restanten van oeververdediging.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Meander: natuurgebied; rond meander: agrarisch gebied met landschappelijke
waarde en in ’t westen agrarisch gebied met ecologisch belang. Hogere gronden: westelijk
agrarisch gebied, midden landschappelijk waardevol agrarisch gebied, oostelijk woongebied met
landelijk karakter.
Landschapsatlas: Alluviaal gebied traditioneel landschap Leievallei, hogere gronden traditioneel
landschap Land van Roeselare-Kortrijk.
Beheerde groengebieden: Oude Leie Gottem (Vl. gewest , ANB).
Natuurverbindingsgebied: Oude Leie (meander Gottem).
Reservaten: Meersen Gottem (bij Pereboomplassen) (Natuurpunt, Natuurpunt).
Afbakening gebied botanisch beheer: Alluviaal gebied langsheen de meander.
GNBS: Rond meander verwevingsgebied.
Ruilverkaveling: Het hele gebied was deel van de ruilverkaveling Machelen (1976, afgewerkt
volgens oude stijl): rationeel net van waterlopen tot stand gebracht met minimum diepte van 1,001,2m voor efficiënte drainage (16 km gegraven waterlopen, 385ha gedraineerd), dempen grachten,
rooien tronken voor rationele kavelindeling, ophoging plaatselijke depressies (32 ha).
Eigendommen: Meander + 3m oeverzone: Vlaams gewest
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Alluviale grond tussen meander en Leie grotendeels opgehoogd, niet opgehoogd deel is
lemig zandige drogere donk. Aan buitenbocht nog smalle strook zeer sterk gleyige kleigronden met
reductiehorizont (kwel). Ten westen van de meander ligt nog een vroegere gedempte
rechttrekking.
Opgehoogde gronden: 23,97 ha, waarvan 0 ha verontreinigd. Binnengebied meander en gedempte
meanderuiteinden; gronden niet verontreinigd. Ten westen van de meander ligt nog een gedempte
vroegere rechttrekking van de Leie.
Hydrologie valleigebied: In binnengebied verstoorde hydrologie door ophoging;
Vochtige zone rond Pereboomplassen en in gedempte rechttrekking ten westen van de meander.
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Beken: Geen.
Kwel: In lage weiden aan buitenbocht meander.
Huidige natuurwaarden
Vochtige hooilandjes ten zuiden van Pereboomplassen; rest van het gebied heeft weinig ecologisch
belang.
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten Aan de buitenbocht lage natte kwelweitjes met
permanent grasland (westelijk percelen met veel Pinksterbloem) met veel microreliëf. Tussen
Pereboomplassen en Leiekanaal laaggelegen vochtig permanent grasland
Rodelijstsoorten: Paardebloemstreepzaad (ZZ) en Veldgerst (VZ).
Fauna
Dagvlinders: Vrij vlinderrijk (vooral rond Pereboomplassen en op Leiebermen); geen bijzondere
soorten
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Kleine plevier, Scholekster, Mandarijneend (exoot), Veldleeuwerik, Patrijs,
Bosrietzanger, Torenvalk, Steenuil, Groenling, Kneu, Spotvogel, Zomertortel, Kramsvogel.
Overwinterende en pleisterende vogels: De combinatie van ingesloten plassen met rijke
oeverbegroeiing en vochtige weiden in winter en voorjaar trekken diverse water- en weidevogels
aan: Wintertaling, Zomertaling, Slobeend, Blauwe reiger, Tureluur, Zwarte ruiter, Groenpootruiter,
Wulp, Watersnip, sporadisch Waterral, Bokje; slaapplaats voor Oeverloper; ook doortrekkende
Kemphanen, Grutto’s, Regenwulpen. Op kouter bij Pereboomhoeve in najaar grote aantallen Kievit,
Goudplevier.
Zoogdieren:Watervleermuis, Rosse vleermuis, Hermelijn, Vos.
Historische gegevens
Ferraris: Halfopen natte meersen in alluvium; halfopen akkerland op kouters; bosje in centraal deel
binnengebied meander.
VanderMaelen: Saaisenbeek mondde vroeger uit in meander Gottem; nu afgeleid naar Oude
mandel; Olsenebeek mondde vroeger uit in meander; nu rechtstreeks in Oude Leie.
Kartering riviergrasland 1957: Binnengebied meander wisselend vochtig vrij soortenrijk grasland,
buitengebied normaal tot matig vochtig soortenarm grasland.
Luchtfoto’s 1957: Overstroomde delen in oostelijk binnengebied (nu opgehoogd).
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 3,4 ha – 2,7 ha – 2,1 ha – 0 ha: het beperkte bosareaal
uit 1775 is volledig verwenen.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Geen overstroming meer door lagere waspeilen, afsnijding oostelijke meander van Leie.
− Opgehoogde gronden in alluvium binnengebied meander; weinig laag alluviaal gebied (weinig
mogelijkheden meer voor overstroming).
− Verhoogde drainage door lager leiepeil; hierdoor intensieve landbouw in valleigebied (ook
akkerbouw op opgehoogde gronden), tot tegen meander.
− Drainage huidige vochtige zone rond Pereboomplassen dient te worden vermeden.
− Zeer open akkerland met weinig KLE.
− Visuele storing door bebouwing/industrie aan buitenbocht.
Meander Gottem
Stuw en terugslagklep aanwezig aan afwaartse zijde.
Pereboomplassen
Twee permanente plassen met spontane vegetatie en moerassige zone in halfgedempte
meanderbedding.
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Abiotische gegevens
Waterpeil: noordelijke plas 0,5-1m hoger dan Leiearm
Slibpeil: zuidelijke plas zeer sterk aangeslibd; ook noordelijke plas kan droogvallen bij aantakking
op meander.
Huidige natuurwaarden vrij hoog, ondanks de beperkte oppervlakte, vooral naar fauna toe
Flora
Noordelijke plas: dichte moerassige vegetatie op oever met Riet, Lisdodde, Gele lis, Rietgras,
Bosbies (typische kwelsoort); en aan oostelijke zijde wilgenstruweel.
Zuidelijk plas: sterk eutroof; Gele waterkers, Watermunt, Rietgras, Liesgras, Lisdodde; aansluitend
Rietland.
Zwanenbloem (’95), Middelste waterranonkel (’86), Slanke sleutelbloem (’95).
Fauna:
Libellen: 14 soorten, waaronder Vuurlibel (O) (’91-‘03)
Broedvogels: Pereboomplassen: Kleine karekiet, Rietgors, Kwartel, Bergeend, Slobeend,
Zomertaling, Dodaars.
Meander Gottem
Enkel pad aan de binnenbocht (plaatselijk vrij breed met struweelaanplant); aan buitenbocht
privéeigendom tot tegen meander.
Abiotische gegevens
Waterpeil: 6,83m TAW (1,1m hoger dan huidig normaal peil Leie; 40cm opgestuwd na de
rechttrekking).
Slibpeil: 3,5-5,0m TAW (0,1-1,6m dikke sliblaag).
Waterkwaliteit: Verbeterende waterkwaliteit, toch geen waterplanten.
Waterbodemkwaliteit: Onbekend.
Oeverstructuur: Hoge oevers (2-3m) aan binnenbocht (opgehoogd terrein), met dubbel talud en
palen met wiepen thv aangelegde hengelzones oostelijk deel. Lage oevers (0,5-1m) aan
buitenbocht (hoog waterpeil in de meander), breukstenen aan groot deel buitenbocht.
Huidige natuurwaarden
Beperkt tot oevers meander, vooral binnenbocht.
Flora
Waterplanten: Aan stroomafwaartse zijde Waterlelie en Lidsteng.
Oevervegetatie: Helofyten over vrijwel volledige oeverzone: veel Kalmoes (vooral aan
buitenbocht), ook Lisdodde, Grote waterweegbree, Gele lis, Veenwortel (buitenbocht westelijk
deel), plaatselijk Rietontwikkeling (vooral de laatste jaren), Wilgenstruweel en bomen (Els) aan
binnenbocht. Pluimzegge in kwelzone midden buitenbocht
Talud: Binnenbocht hoog talud (opgehoogd) met bloemrijke ruigte (Vlasbekje, Moerasandoorn,
Moeras-vergeet-mij-nietje, Klein hoefblad, Harig wilgenroosje, Koninginnekruid, Gevleugeld
helmkruid, Boerenwormkruid). Vooral in westelijk deel breed gradiëntrijk bloemrijk talud, in
oostelijk deel vrij bloemrijk dubbel talud met hengelzones en natuurontwikkelingszone. In
middendeel breed aangeplant struweel (Meidoorn, Sleedoorn, Lijsterbes, Gelderse roos, Vlier,
Veldesdoorn, Wilg) en bomen (Es, Els), verspreid delen met Rietvegetatie.
Buitenbocht soortenarme ruigte en intensief grasland tot tegen oever; westelijk deel vrij steil;
middendeel zeer laag talud (door hoog waterpeil meander) met plaatselijk steilrandjes en elzen.
Kruin: Binnenbocht bloemrijk gras (cfr talud) met bomen en struweel in middendeel; buitenbocht
intensief grasland en akker tot tegen meander.
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: In ‘77: 3 algemene soorten; in ’94: 8 algemene soorten.
Amfibieën: Geen specifieke gegevens.
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Libellen: 4 algemene soorten (’91-’02).
Vis: ’86: 10 soorten, overbezetting witvis Blankvoorn/Kolblei (beheer: uitdunningsafvissing
Brasem/Blankvoorn).
’86-90: Introductie Snoekbaars. ’87: Vissterfte na algenbloei.
Broedvogels: Fuut.
Overwinterende en pleisterende vogels: meander heeft een beperkt belang als pleistergebied voor
watervogels (vnl eenden). In 2003 werden 2 Buidelmezen waargenomen in de oeverbegroeiing.
Historische gegevens
Middelste waterranonkel (soort van voedselrijke wateren) (1986).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Meander afgesneden van Leie; deels gedempt; geen rivierdynamiek meer.
− Mogelijks effect op Pereboomplassen bij aantakken met waterpeilverlaging.
− Bij aantakken: enkel bij goede waterkwaliteit Leie.
− Grote delen buitenbocht verdedigd met breuksteen. Intensieve beweiding tot tegen meander.
− Uitmonding riool (’85); tot ’85 lozing vlasroterij.
− (’91) Algenbloei door riooloverstort; troebel water; uitdunningsafvissingen witvis in jaren ’90.
Leiekanaal (LO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Gegraven doorheen laag alluviaal gebied.
Datum rechttrekking: Leiekanaal gegraven in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Grondbermen (1-1,5m hoog) met geroerde graafspecie, tussen oever en
jaagpad.
Bermbreedte: 6-8 m.
Oeververdediging: Grootste deel aangelegde vooroever met plasberm Type 44: doorgroeibare
achteroever + plasberm + harde vooroever. Overige nog betonnen damplanken.
Infrastructuur: Tetraleiding in oever westelijk deel.
Huidige natuurwaarden
Leieoever en –talud: Hogere natuurwaarde door dichte (aangeplante) oeverbegroeiing met Riet,
Lisdodde, Gele lis en Mattenbies; op talud waterzijde aangeplant struweel: goede biotoop voor
vogels.
Bermen: Grondbermen vrij bloemrijk (Fluitenkruid, Boerenwormkruid, Smeerwortel, Gele
morgenster).
Veel afstervende olmen op berm en langs jaagpad.
Vlinders: (’95) Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje, Atalanta, Kleine vos (’95).
Broedvogels: Kleine karekiet, Graspieper.
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Grondbermen verbreken relatie oever-omgeving (ook landschappelijk storend: geen zicht op
Leie).
− Nutsleidingen langs oever.
− Achter vooroever dichtslibbing (geen vissenpaaiplaats mogelijk) en vuilvracht.
− Afstervende olmen langs jaagpad.
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Geen potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied door overstroming (opgehoogd, geen beken,
lage waspeilen Leie). Enkel in niet opgehoogde delen rond Pereboomplassen en aan buitenbocht
herstel hydrologie valleigebied mogelijk door plaatselijke uitgravingen en lokale ingrepen.
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Overstroombaarheid
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic):

37,2 ha
0 ha
1,8 ha langs meander

Vrijwel niets meer (zie knelpunten).
Enkel in westen, en smalle delen van de buitenbocht potentie voor herstel valleigebied.
Potnat
Ter hoogte van Pereboomplassen (vernatting zonder overstroming): nat voedselrijk grasland,
tegen de huidige Leiebermen nat voedselrijk grasland en dottergrasland; overige: kamgraslanden.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
De interessantste delen werden opgehoogd, er is nog maar weinig oorspronkelijke natuurlijke
vegetatieontwikkeling mogelijk.
Zeer hoge prioriteit
− Het kleine waardevolle gebiedje ter hoogte van de Pereboomplassen (moerassige gedeelte en
vochtig weiland) dient te worden uitgebreid; bij heruitgraven van de meander kunnen ten westen
bijkomende moerassige delen ontwikkeld worden door uitgraven.
Hoge priorteit
− Meander + gedempte bedding + niet opgehoogd alluvium binnenbocht + kwelrijke zone aan
buitenbocht.
− Leieoever en –berm.
Gewenste verbindingen natuur
Aansluiting alluviaal gebied rond westelijk meanderuiteinde met Leie.
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Bij herverbinden meander met Leie
− Groot niveauverschil tussen meander en Leie: ecohydrologische studie zal uitwijzen of meander
in open verbinding met Leie kan geplaatst worden; anders beperkt tot periodieke uitwisseling van
vis tussen Leie en meander.
− Enkel indien de waterkwaliteit van de Leie sterk verbetert (mag niet gaan ten koste van het vrij
goed ontwikkelde waterecotoop in de meander).
− Uitwerken meandermondingen.
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied
Scenario I
Uitbreiding nat weiland rond Pereboomplassen; extensief weiland in kwelzones buitenbocht.
Binnengebied vrij open laten (weidevogels!). Brede bufferstrook rond meander (10 tot 20m);
aanleggen houtkant op de rand van de bufferzone ten noorden van de meander. Visuele
groenbuffer bedrijven.
Scenario II
Idem + verdere uitbreiding moerassige zone (uitgraving tot rond grondwatertafel en eronder) in
aansluiting op breed uitgegraven meander) en nat weiland rond Pereboomplassen, in aansluiting
met vochtig gedeelte langs Leie. Op valleirand droge mozaiëk (tegelijk ook visuele buffer
bedrijven).
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Meander
Inrichting
Hierbij is het belangrijk dat de moerasecotopen van de Pereboomplassen blijven bestaan, of
worden uitgebreid.
I. Gedempte deel inlaat meander ondiep uitgraven tot een moerassige gradiëntrijke zone binnen
oorspronkelijke Leiebedding (geen open verbinding met Leie). Tijdens de waspeilen is deze zone
overstroombaar. Aantakkingen aan Leie breed uitwerken (onderwatertalud of vooroever) in open
verbinding met de Leie.
II. Tweezijdig heraantakken meander aan Leie. Het gedempte deel van de inlaat wordt uitgegraven
als een vrij smalle sloot, met brede ondiepe oevers en moerassige zones in aansluiting op
uitgegraven moerassige zones in weiden ten westen (zie boven).
I+II: Inrichting meander door plaatselijk inbreiden oever, inrichten bufferstrook aan buitenbocht
zonder veebetreding (eventueel kunnen plaatselijk veedrinkplaatsen worden afgebakend).
Verwijderen breukstenen buitenbocht.
Peilbeheer
II. Er dient over te worden gewaakt dat de hydrologie van het valleigebied rond de
Pereboomplassen niet wordt verstoord; peilbeheer op de meander door kunstwerken op beide
aantakkingen in late herfst, winter en voorjaar.
Sanering
Baggeren meander tot op minerale substraat.
Vegetatieontwikkeling
Talud binnenbocht open thv niet opgehoogd deel in aansluiting op open lage weiden binnengebied;
thv opgehoogde gronden halfopen met plaatselijk dicht struweel, in middendeel Ijsvogelwand
inrichten, aan oostelijk einde open (rietontwikkeling). Talud buitenbocht halfopen struweel; open
thv kwelzone. Kruin halfopen aan buitenbocht; binnenbocht idem als talud.
Hengelzones
Aan oostelijke zijde binnen- en buitenbocht (best toegankelijk).
Bufferstroken
Minimaal 10 m in delen waar meander niet in natuurontwikkelingsgebied ligt.
Leieoevers en -bermen
Oeverinrichting
Behoud bestaande vooroevers, met aanpassingen voor vis. Om vlugge dichtslibbing te voorkomen
kunnen meer instroomopeningen voorzien worden; met gesloten oevers van 20m tot 50m lang
(variatie in de afstanden geeft ook meer variatie in de oeverontwikkeling). Door plaatselijk de
plasbermen breder uit te graven (minder zachthellende oevers) kunnen ook geschiktere
paaiplaatsen ontstaan (cfr ingerichte oever voor Oeverzwaluwen te Grammene). De plasbermen
dienen gefaseerd geruimd te worden waardoor zowel rietoevers als open water blijven bestaan (bv
in 3 delen; over 3 jaar).
Geen Oeverzwaluwwanden inrichten.
Thv vooroevers grondbermen gedeeltelijk laten (reeds goed ontwikkeld struweel; jaagpad bovenop
dijk leggen), afgraven van grondberm thv alluviaal gebied rond inlaat meander (ook kan een
‘doorkijk’ gegraven worden waar nog geen vooroever werd aangelegd (olmen zijn hier trouwens
bijna weg).
Thv aantakkingen meander oever breed uitwerken (onderwatertalud of plasberm).
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Gewenste vegetatieontwikkeling
Oevers en –talud: gevarieerde rietrijke oever met plaatselijk struweel.
Bermen: Struweel aan landzijde jaagpad thv akkers (= thv ‘doorkijk’).
Vervangende boomsoorten en struweel aanplanten die passen bij ondergrond (grotendeels alluviale
soorten: Els, Wilg, Es). Thv Pereboomplassen vrij open laten (in aansluiting met open meersen).
Mogelijkheden landbouw
I: Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied.
Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE op hogere gronden.
Maaibeheer op Leieberm.
II: Idem + Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten ook op drogere
overgangsgronden.
Mogelijkheden recreatie
Bestaand wandelpad langs meander verbinden met jaagpad.
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Deelgebied 25 Machelen
Bronnen
Bogaert et al 1988
Coussement et al 1988
Defoort 1996
Fernandez-Alonso 1989
GNOP Zulte 1995
Lootens 1978
Menschaert 1991
Samsoen 1992
Samsoen 2001
Prov. Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen 1997
Prov. Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen 2003
Ruilverkaveling Machelen 1976
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
De westelijke zijde van de meander Machelen is open en ligt in intensief landbouwgebied. De
oevers zijn schaars begroeid. Op het gedempte westelijk meanderdeel is er akkerland. Het oostelijk
deel van het afgesneden meanderrelict ‘Machelenput’met daarnaast Machelendorp is bebost en
heeft ter hoogte van de uitloop een vrij rijke oevervegetatie. Open intensief landbouwland met
akkers en weiden, zowel in het alluviaal gebied van de Leie als op de hogere koutergronden tussen
Machelen dorp en de Tichelbeek. De opgehoogde gronden rond het oostelijk deel van de meander
zijn bebost. Machelendorp is een uitbreidende woonkern; ten oosten van de Tichelbeek ligt een
oud, maar half ontsloten industrieterrein.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Meander: natuurgebied. Rond meander: landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Ten zuiden woongebied en deels ingevuld woonuitbreidingsgebied; hogere gronden agrarisch
gebied.
Landschapsatlas: Valleigebied traditioneel landschap Leievallei. Binnengebied meander is
relictzone 40049 (Leievallei tussen Gent en Deinze): vroeger vochtige weilanden, meestal met
perceelsranden, en enkele grote omwalde hoeves. Nu zijn perceelsranden grotendeels verdwenen;
valt deels in ruilverkavelingsgebied. Geen beleidsindicaties. Hoger gelegen gronden: traditioneel
landschap Zandig Leie-Schelde-interfluvium.
Natuurverbindingsgebied: Gaverbeek.
Beheerde groengebieden: Machelen put (Vl. gewest, ANB).
Afbakening gebied botanisch beheer: Alluviaal gebied langsheen de meander.
GNBS: verwevingsgebied ‘riviervalleimozaïek’ rond oude Leiearm en thv vroegere monding
Tichelbeek Beheerde groengebieden: Machelenput (Aminal Bos en Groen, O.-Vl.).
Ruilverkavelingen: Het hele gebied langs de Leie was deel van de ruilverkaveling Machelen (1976,
afgewerkt volgens oude stijl): rationeel net van waterlopen tot stand gebracht met minimum diepte
van 1,00-1,2m voor efficiënte drainage (16 km gegraven waterlopen, 385ha gedraineerd), dempen
grachten, rooien tronken voor rationele kavelindeling, ophoging plaatselijke depressies (32 ha).
Eigendommen: Meander + 3m oeverzone, opgehoogd terrein Machelenput: Vlaams Gewest
Leiebermen met bebost perceel aan brug: AWZ.
Infrastructuur: Masten met hoogspanningsleidingen doorkruisen het gebied.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Alluviale klei in oostelijke helft binnengebied meander; hier ook natste en laagstgelegen
gebied (gleyige gronden), westelijke helft drogere zandleem- tot licht- zandleemgrond. Overige
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gronden buiten meander licht zandleem tot zand. Ook gleyige zandleemgrond thv vroegere
monding Tichelbeek.
Opgehoogde gronden: 9,03 ha, waarvan 1,01 ha verontreinigd. Langs binnenbocht meander
opgehoogd met uitgegraven gronden, ook gedempte meanderuiteinden; gronden niet
verontreinigd.
Hydrologie valleigebied: Binnengebied meander vrij droog; enkel tussen Leie en brugweg zeer nat
(lage zware gronden).
Beken: Tichelbeek doorsnijdt akkerland en industriezone (verruigde oevers); het laatste deel is
rechtgetrokken en mondt nu uit in het Leiekanaal (MR14). De beekstructuur is matig ontwikkeld.
Kwel: Geen.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
De natuurwaarden in dit gebied beperken zich tot het beboste gebied rond Machelen put
(loofhoutaanplant met niet streekeigen soorten, en opslag van waarschijnlijk autochtoon
wilgenstruweel (Grauwe wilg, Boswilg, Kruipwilg).
Fauna
Dagvlinders: Vrij vlinderrijk (vooral langs meander en Leiebermen rond brug); geen bijzondere
soorten
Amfibieën en reptielen: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels: Patrijs, Nijlgans (exoot).
Overwinterende en pleisterende vogels: Het gebied trekt momenteel zeer weinig water- of
weidevogels aan. Geen pleisterplaats voor doortrekkers.
Zoogdieren: Veel vleermuizensoorten: Watervleermuis, Rosse vleermuis, Gewone dwergvleermuis,
Grootoorvleermuis, Baardvleermuis, Vos.
Historische gegevens
Ferraris: Halfopen natte meersen in oostelijk binnengebied en ten westen van meander,
halfgesloten akkerland met bossages ten zuiden en ten oosten van de meander .
Vandermaelen: Tichelbeek mondde vroeger oostwaarts doorheen huidige industriezone uit in
Toeristische Leie, en kende een zeer kronkelend verloop.
Kartering riviergrasland 1957: Thv inlaat westelijke helft en rond het oostelijk deel van de meander
wisselend vochtig tot nat vrij soortenrijk grasland.
Luchtfoto’s 1957: Overstroomde delen in oostelijk deel binnengebied (nu afgesneden van meander
door brugweg en gedeeltelijk opgehoogd) en ten westen van meander.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 50,9 ha – 25,1 ha – 3,2 ha – 4,7 ha : 9/10 van het
oorspronkelijk bosareaal is verdwenen
Andere bronnen: Voor 1980: Pijpestrootje (RL, A).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Door afsnijden meander geen overstroming meer. Ook praktisch geen overstroming meer
mogelijk door lagere waspeilen en verlaging Leiepeil; overstroombaar valleigebied binnen meander
afgesneden van meander door brugweg Machelen. Tijdens ruilverkaveling zijn veel gronden
opgehoogd, beken rechtgetrokken en valleigebied gedraineerd.
− Intensieve landbouw tot tegen westelijk deel meander.
Meander Machelen R16
Abiotische gegevens
Meander afgesneden van Leie en deels gedempt. Meander is verbonden met gekanaliseerde Leie
via vaste overloop en inbuizing onder jaagpad.
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Waterpeil: 7,06m TAW (1,4m hoger dan huidig normaal peil Leie; 0,6m opgestuwd boven vroeger
Leiepeil).
Slibpeil: 3,8m TAW (0,4m dikke sliblaag).
Waterkwaliteit: Matig verontreingd; biologische waterkwaliteit onbekend.
Waterbodemkwaliteit: Onbekend.
Oeverstructuur: 1,5-2m hoge oevers in westelijk deel (opgehoogde gronden), lagere oevers (0,51,5m) in oostelijk deel (hoog waterpeil in meander). Damplanken aan buitenbocht thv Machelen
dorp (vroegere aanlegkade), breukstenen aan westelijke buitenbocht, en aan uitloop.
Huidige natuurwaarden
Vooral oostelijk deel (domeinbos).
Flora
Vrij rijke oever- en taludvegetatie; oostelijk deel struweelrijk, westelijk deel minder goed
ontwikkeld met delen intensief grasland tot in meander en wat watervegetatie.
Waterplanten: thv afwatering Waterdrieblad (RL, VZ), Waterlelie en Grote waternavel; thv
Machelendorp Grote waternavel. (in ‘95 nog Kikkerbeet; in ‘90 Watergentiaan uitgezet en
verdwenen)
Oevervegetatie: Vooral in binnenbocht goed ontwikkelde helofytengordel (Grote egelskop,
Moerasvergeet-mij-nietje, Lisdodde, Oeverzegge, Waterzuring, Grote waterweegbree). Oostelijk
meanderdeel struweelrijk met vrij brede rietzones. Pluimzegge aan binnenbocht westelijk deel.
Talud: Binnenbocht vrij bloemrijk; meest soortenrijke zone thv afwatering (Grote boterbloem (RL,
B), Maskerbloem, Watermunt, Gevleugeld helmkruid, Boerenwormkruid, Groot moerasscherm,
Bitterzoet, Harig wilgenroosje, Fijne kervel (RL, VZ)).
Buitenbocht westelijke deel soortenarm (intensief grasland), oostelijk deel struweelrijk
(domeinbos), met opslag van waarschijnlijk autochtone Grauwe wilg.
Kruin: Struweel en bomen thv domeinbos; overige intensief grasland. De berm langs de brugweg
thv meanderuiteinde bevat kalkgraslandsoorten; ze bestaat uit schelprijke grond gebruikt uit
nieuwe Leiebedding (Margriet, Echt bitterkruid, Donderkruid (RL, Z), Hondskruid (RL,B: bedreigde
orchideeënsoort; komt voor op droge kalkrijke graslanden, vooral ten zuiden van Samber en
Maas.)).
In hoeverre de bijzondere soorten Waterdrieblad en Grote boterbloem geïntroduceerd zijn, valt niet
te achterhalen.
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: 8 soorten (‘95).
Amfibieën: Geen specifieke gegevens.
Libellen: 8 vrij algemene soorten (’91-’02); in ’95 Kanaaljuffer.
Vis:(’88): 12 soorten; Kolblei, Brasem, veel Blankvoorn, ook Rietvoorn.
Broedvogels: Fuut.
Overwinterende en pleisterende vogels: Zeer weinig.
Historische gegevens
Pijlkruid in meander (1986).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Meander afgesneden van Leie; deels gedempt; geen rivierdynamiek meer.
− Mogelijks effect op valleigebied bij aantakken met waterpeilverlaging.
− Oostelijke bedding gedempt en onder wegdek.
− Bij aantakken: enkel bij goede waterkwaliteit Leie.
− Delen oever verdedigd met breuksteen; aan dorpskern met damplanken
− Doordat de brugweg over de gedempte meanderbedding loopt, staat de meander niet meer in
verbinding met het lage meersengebied (verlies aan komberging).
− Hoge hengeldruk.

134

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Gouden Leie.
Deelgebiedsfiches.

www.inbo.be

Leiekanaal (RO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: In oostelijk deel doorsnijdt Leiekanaal hogere koutergronden; ter
hoogte van Machelen put gaat ze bijna volledig door alluviaal gebied.
Datum rechttrekking: Leiekanaal gegraven in 1969- 1975.
Dijken/Grondbermen: In oostelijk deel is de oever vlak (enkel een dijkje ter hoogte van
Noorderwal); ter hoogte van Machelen put is de oever opgehoogd met een grondberm (geen
watekerende functie).
Bermbreedte: vnl. 6-8 m, gedeelte tegen Deinze is 15 m breed.
Oeververdediging: Sterk verzakkende betonnen damplanken, met plaatselijk schanskorven thv
demping meanders.
Infrastructuur: Langs Leieoever westelijk deel tetraleidingen.
Huidige natuurwaarden
Leietalud:
Vrij sterk verstruweeld, met waarschijnlijk autochtone wilgensoorten: Grauwe wilg, Kruipwilg,
Boswilg.
Broedvogels: Oeverzwaluwkolonie stroomopwaarts Machelen brug (verdwenen in 2006);
Huiszwaluw onder Machelen brug (2004).
Bermen:
Ten westen van brugweg: grondberm met 3 rijen olmen (soms ziek).
Ten oosten van brugweg: Brede vlakke berm met 2-3 rijen gezonde olmen. Ten Oosten van
spoorweg brede dijk met 3r olmen. In 1994 Klein vogelpootje.
Knelpunten
− Tetraleiding in oever westelijk deel.
− Grondbermen thv meander.
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Weinig potentie voor herstel ecohydrologie valleiecosysteem door overstroming: laagst gelegen
delen staan niet meer in verbinding met meander (afgesneden door brugweg). De mogelijkheid
bestaat om toch een verbinding met de Leie tot stand te brengen (uitgraven) in het lagere gebied
ten westen van de brugweg.
Wel nog vrij grote niet opgehoogde ruimte (alhoewel er bij de ruilverkaveling vermoedelijk meer
lage gronden zijn opgehoogd dan in kaart gebracht), waar beperkt herstel mogelijk is door lokaal
ophouden neerslagwater (verminderen drainage, verondiepen grachten).
Overstroombaarheid
Vrijwel niets (zie knelpunten).
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic +
lage niet verbonden zones uit DTM):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie voor Seine-Schelde (hic +
lage niet verbonden zones uit DTM)

75,3 ha
0 ha
3,4 ha hoek Noorderwal
0,6 ha langs meander
(3,95 ha binnen meander)

Potnat
Binnen meander zonder overstroming: zilverschoongrasland (als geen verdroging door lager
meanderpeil); buitengebied = kamgrasweide, mesofiel grasland; langs Tichelbeek lokaal nat
schraalgrasland.
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Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Hoge prioriteit:
− Meander + gedempte bedding en omliggende gronden (aan buitenbocht gradiëntrijke zone van
zeer laag alluvium tot zandige donk) + domeinbos Machelenput (reeds goed ontwikkeld) + open
alluviaal binnengebied meander.
− Leieoever en –berm.
Lagere prioriteit:
− Alluviaal gebied Tichelbeek (ook oude bedding thv Noorderwal).
Gewenste verbindingen natuur
Relatie versterken tussen alluviaal gebied thv meander en binnengebied, en Leiekanaal.
Potentie voor uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Bij herverbinden meander met Leie:
− Groot niveauverschil tussen meander en Leie: indien een open verbinding met de Leie problemen
geeft kan het gedempte meanderdeel aan de inlaat in open verbinding gesteld worden met de Leie
(breed uitgegraven als vissenpaaiplaats), met het kunstwerk voor peilregeling ter hoogte van het
huidige gedempte uiteinde.
− Enkel indien de waterkwaliteit van de Leie sterk verbetert (mag niet gaan ten koste van het vrij
goed ontwikkelde waterecotoop in de meander).
− Breed uitwerken meandermondingen.
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Alluviaal binnengebied meander soortenrijk permanent grasland. Thv nieuwe uitlaat Leie
aanplanting bos tussen meanderuitlaat en brugweg, open aan buitenbocht.
Rond Tichelbeek beboste bufferstrook; in laaggelegen beekalluvium soortenrijk permanent grasland
met veel KLE.
Scenario II
Idem, maar halfnatuurlijk grasland op gradiëntrijke zone buitenbocht meander; in alluvium
binnengebied meander en in alluviaal gebiedje Noorderwal (oude monding Tichelbeek).
Overstromingsgebied binnengebied meander in verbinding brengen met Leiekanaal door uitgraven
ondiepe dwarsgracht op Leie. Vernatting binnengebied meander door verbreden en verondiepen
drainagegrachten.
Meander
Inrichting
I. Gedempte deel inlaat meander ondiep uitgraven tot een moerassige gradiëntrijke zone binnen
oorspronkelijke Leiebedding. Tijdens de waspeilen is deze zone overstroombaar.
II. Tweezijdig heraantakken meander aan Leie (enkel mogelijk bij sterk verbeterde waterkwaliteit
Leie). Het gedempte deel van de inlaat wordt breed uitgegraven als een vrij smalle sloot met brede
zachthellende oevers en rietrijke moerassige zones. De uitlaat wordt uitgegraven ten westen van
de brugweg: via een doorsteek onder de brugweg wordt de meander terug in verbinding gebracht
met haar overstromingsgebied.
I+II: Brede ondiepe oeverzone aan binnenbocht creëren door inbreiding oever.
Peilbeheer
II: Ophouden overstromingswater en neerslagwater in functie van komberging en herstel
ecohydrologie valleigebied (in late herfst, winter en voorjaar), met kunstwerk landinwaarts inlaat
(thv huidig uiteinde), en thv aantakking uitlaat. Oostelijk deel in periodiek open verbinding;
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westelijk deel in permanent open verbinding met Leie.
Sanering
II. Gefaseerd baggeren.
Vegetatieontwikkeling
Talud buitenbocht halfopen, thv domeinbos gesloten, thv Machelendorp open (inkleding parking
met grote bomen). Talud binnenbocht open.
Kruin halfopen; thv brugweg en domeinbos meer gesloten alluviaal bos.
Bermbeheer: de waardevolle berm langs de brugweg thv meanderuiteinde jaarlijks 1x maaien in
september.
Hengelzones
Aan binnenbocht thv Machelen dorp, en delen binnen- en buitenbocht ten westen van brugweg.
Bufferstroken
Minimaal 10 m in delen waar meander niet in natuurontwikkelingsgebied ligt.
Leieoevers en -bermen
Oeverinrichting
Ten westen van brugweg: Afgraven grondberm; inrichten plasberm thv laag oostelijk valleigebied.
Oeverzwaluwwand in lemig-zandig oeverdeel (westelijk). In Scenario II doorsteek van Leie naar
lage gronden binnen meander Machelen (kan ook doorsteek zijn vanuit meander onder brugweg).
Ten oosten van brugweg: stroomafwaarts uitmonding meander kruisingsplaats met plasberm;
verderop getrapt talud; thv Tichelbeekmonding: open werken.
Ten oosten van spoorweg dijk afgraven; aansluiting met lage weiden (oud alluvium Tichelbeek).
Bocht naar Toeristische Leie zachthellend uitwerken met vooroever.
Gewenste vegetatieontwikkeling
Ten westen van brugweg: ten westen van meander groepen olmen + essen + haagbeuk +
struweel, thv binnengebied meer open.
Ten oosten van brugweg: olmen zoveel mogelijk behouden; zieke olmen vervangen door groepen
eiken + struweel van droge gronden. Thv Tichelbeek beekbegeleidend wilgenstruweel. Thv
Noorderwal rietmoeras op brede oever.
Mogelijkheden landbouw
I: Permanent grasland met beheersovereenkomsten in alluviaal gebied.
II: Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in binnengebied meander,
beheerovereenkomsten in beekalluvium.
Overige: Intensieve landbouw met KLE. Maaibeheer op Leieberm.
Mogelijkheden recreatie
Aanlegsteiger aan uitmonding Machelenput + wandelpad langs meander naar Machelen.
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Deelgebied 26 Grammene
Bronnen
Bogaert et al 1988
Cardon 1998
Coussement et al 1988
Defoort 1996
De Wielewaal 1976
Fernandez-Alonso 1989
GNOP Zulte 1995
Lootens 1978
Menschaert 1991
Samsoen et al 1999
Samsoen 1992
Samsoen 2001
Prov. Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen 1997
Prov. Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen 2003
Ruilverkaveling Machelen 1976
Ruikverkaveling Wontergem (MER) 1986
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
Het meandergebied (en de meander) is door de brugweg Machelen-Grammene gesplitst in twee
delen.
In het westelijk deel van de meander (Meander Grammene Zuid) mondt de sterk verontreinigende
Oude Mandel uit. Het waterecotoop is weinig ontwikkeld en de oevers bij de monding in de Leie zijn
verdedigd met betonnen damplanken. Het grootste deel van het alluviaal gebied is opgehoogd tot
tegen de meander. Ten noorden ligt de brede beekvallei van de Oude Mandel, die uitmondt in het
zuidelijk meanderdeel; ten westen ligt intensief landbouwgebied en een baggerterrein dat spontaan
onwtikkeld is tot een open wilgenstruweel met zeggen- en rietvegetaties.
Het oostelijk meanderdeel (Meander Grammene Oost) ontwikkelde zich tot één van de meest
waardevolle meanders. Een zone van 3m is in beheer van ANB. Door ophoging langsheen de
meanderoever ontstonden getrapte taluds met gevarieerde vegetatieontwikkeling. Aan de
buitenbochten liggen waardevolle natte kwelzones. De vallei is er vrij smal met een uitgesproken
steilrand, met intensief grasland in het alluviaal gebied en akkers op de hogere kouters.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Meander: natuurgebied. Rond meander: in westen landschappelijk waardevol agrarisch
gebied, in oosten agrarisch gebied met landschappelijke waarde; opgespoten terrein Noorderwal:
laguneringsveld met nabestemming bufferzone. Overige: agrarisch gebied, met op westelijke rand
woongebied en nog niet ingevuld woonuitbreidingsgebied, en op oostelijke rand milieubelastende
industrieën.
Landschapsatlas: Vallei Oude mandel is relictzone R34004: open geperceleerd meersenlandschap en
broeken. Wenselijk beleid: Vrijwaren van de relicten open ruimte, afremmen volledig dichtslibben,
actieve en structuurversterkende landschapsbouw, versnippering door infrastructuur en verspreiding
van (bio)industriële vestingen tegengaan, versterken van de samenhang en buffering van de visuele
verstedelijking door selectieve groenaanplanting. Traditionele landschappen: alluviaal gebied:
Leievallei; hogere gronden: Land van Roeselare-Kortrijk (W), Plateau van Tielt (N), Zandig LeieSchelde-interfluvium (Z).
Natuurverbindingsgebied: Leievallei.
Beheerde groengebieden: Oude Leie Grammene (Vl. gewest, ANB), Machelen Leyhoek (Vl. gewest ,
W&Z), Baggerstort Noorderwal (Vl. gewest, W&Z).
Afbakening gebied botanisch beheer: Alluviaal gebied langsheen de meander.
GNBS: Meander Gottem: natuurverweving. Voorstel Aminal voor project natte natuurontwikkeling:
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valleigebied rond meander.
Beheerde groengebieden: Oostelijk deel meander (Aminal Bos en Groen, O.-Vl.).
Ruilverkaveling: Gebied ligt binnen ruilverkaveling Machelen (afgewerkt in 1976 volgens oude stijl):
rationeel net van waterlopen tot stand gebracht met minimum diepte van 1,00-1,2m voor efficiënte
drainage (16 km gegraven waterlopen, 385ha gedraineerd), dempen grachten, rooien tronken voor
rationele kavelindeling, ophoging plaatselijke depressies (32 ha).
Eigendommen: Oostelijk deel meander + 3m oeverzone: Vlaams Gewest. Laguneringsveld
Noorderwal, westelijk deel meander met opgehoogde terrein, Leiebermen met bebost perceeltje aan
brug: AWZ.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Smalle strook alluviale kleigronden langs de meander, grotendeels opgehoogd. Ten noorden
van de meander bevindt zich een strook zware kleigrond. In het gebied tussen meanderalluvium en
Leiekanaal zijn de bodems zandig tot zandlemig.
Opgehoogde gronden: 46,87 ha, waarvan 10,62 ha verontreinigd. Zwaar verontreinigd slibstort
Noorderwal (Cd, Zn, Cr, Pb, Cu); wordt nu gebruikt als laguneringsveld en gesaneerd. In alluvium
rond westelijk meanderdeel niet-verontreinigde baggerterreinen; laagste delen alluvium rond
zuidelijk meanderdeel opgehoogd met uitgegraven grond aanleg Leiekanaal (delen verontreinigd
met Cd).
Hydrologie valleigebied: Oostelijk deel plaatselijk verstoord door lichte ophogingen; weiden vrij sterk
gedraineerd; overstromen zelden. Westelijk deel : verstoord door ophogingen; gedeelte overstroomt
nog regelmatig.
Beken: Oude Mandel mondt uit in zuidelijk deel meander. Ze meandert nog sterk, maar is zwaar
verontreinigd. Ze verbindt de Leie met de waardevolle Vondelbeek- en Zeverenbeekvallei
(Habitatrichtlijngebied).
Kwel: Uitgesproken kwelzones aan buitenbocht westelijk meanderdeel ten westen en ten oosten van
de spoorweg.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
− Mozaïek van rietgrasruigte met veel wilgenopslag en fragmentarisch riet- en grote
zeggenvegetaties op slibstort ten westen van westelijk meanderdeel.
− Laag permanent weiland met knotwilgen in valleitje Oude Mandel en in delen van het alluvium
rond de oostelijke meander met Veldgerst (RL, VZ).
− Kwelrijke weiden aan buitenbocht oostelijk meanderdeel.
− Centraal in binnengebied oostelijk meanderdeel een poel met Gekroesd fonteinkruid, omzoomd
door elzen. Daarnaast komt op de spoorwegberm goed ontwikkeld gemengd struweel voor, ten
zuiden hiervan een populierenbosje met ondergroei van alluviale soorten, en op enkele opgehoogde
gronden kleine gemengde loofhoutaanplantingen.
Fauna
Dagvlinders: Vrij vlinderrijk (vooral langs meander, spoorwegberm en op Leieberm rond brug); geen
bijzondere soorten.
Amfibieën en reptielen: In enkele ondiepe plassen op slibstort ten westen van brugweg Bruine
kikker.
Broedvogels: De combinatie van open meersen en akkers, en struweel langs de meander en enkele
verspreide bosjes biedt nestgelegenheid aan heel wat soorten.
Meersen: Bergeend.
Koutergebied: belangrijke populatie Veldleeuwerik; daarnaast ook Patrijs, Steenuil, Boomvalk,
Kneu, Zomertortel.
Kerktoren: Kerkuil.
(Op opgespoten terrein Noorderwal broedden Wintertaling, Rietgors, Kleine karekiet, Slobeend,
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Zomertaling, Blauwborst.)
Overwinterende en pleisterende vogels: Patrijs, Kievit (tot 500 ex), Steenuil, Grutto, Wulp. In het
verboste baggerstort aan Noorderwal overwinterden Buizerd, Sperwer, Boomvalk, Ransuil, Bokje,
Houtsnip (dit biotoop is nu verdwenen door afgraving).
Zoogdieren: Watervleermuis, Rosse vleermuis, Gewone dwergvleermuis, Aardmuis, Wezel,
Hermelijn, Vos.
Historische gegevens:
Ferraris: Halfgesloten natte meersen langs Leie, in beekvallei Oude mandel en in Kaandelbeekvallei,
bos thv monding Oude Mandel. Halfgesloten sterk geperceleerd akkerland met bossages.
Kartering riviergrasland 1957: Floristisch interessantste delen rond meander ten westen van de
spoorweg en in vallei Oude mandel (nat vrij soortenrijk grasland).
Luchtfoto’s 1957: Smalle overstromingszone in alluviaal gebied (breder in nu opgehoogde delen aan
Grammene zuid en Noorderwal); sterk geperceleerd kouterlandschap.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 44 ha – 37,4ha – 7,2 ha – 0,8 ha: bos is volledig
verdwenen.
Andere bronnen:
- Weilanden rond spoorweg waren voor rechttrekking zeer waardevol vochtig en nat grasland (met
Grote ratelaar, Dotterbloem).
- Leihoek (centraal in binnengebied ten noorden van Hoeve ter Keuren) was voor de ophoging
vochtig tot nat (dotterbloem-) grasland met moerassige depressies, poelen (met Pijlkruid en
Kikkerbeet) en vegetatierijke afwateringssloten. Door rechtstreekse afwatering van dit gebiedje in
het Leiekanaal (op lager peil dan vroeger), zijn deze natte percelen verdwenen. 1977: Ruig klaproos
(RL, achteruitgaand).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Geen overstroming meer door lagere waspeilen en afsnijding oostelijke meander van Leie.
− Verhoogde drainage door lager leiepeil; hierdoor intensieve landbouw in valleigebied (ook
akkerbouw), tot tegen meander.
− Opgehoogde gronden in alluvium rond westelijke meander; weinig laag alluviaal gebied.
− Opgehoogde percelen en verontreinigd baggerslibstort Noorderwal in alluvium binnengebied
oostelijke meander.
− Oprukkende industrie vanuit Deinze (ophoging valleigebied).
− Afsterven van olmen langs de brugweg.
Meanders
Meander Grammene zuid (ten westen van brugweg): in open verbinding met Leie; met monding
Oude Mandel.
Abiotische gegevens
Waterpeil: 5,76m TAW; zelfde als Leie.
Slibpeil: 5,0m TAW (1,6m dikke sliblaag).
Waterkwaliteit: Zwaar verontreinigd (Oude Mandel).
Waterbodemkwaliteit: Dikke laag verontreinigd slib (zwaar vervuilde Oude Mandel).
Oeverstructuur: Vrij hoge onverdedigde oevers thv opgehoogde gronden; damplanken thv monding
in Leie.
Huidige natuurwaarden
Vrij klein door sterke verontreiniging, wel natuurontwikkeling mogelijk in aansluiting met
aansluitend spontaan begroeid baggerslibstort.
Flora
Waterplanten: Geen.
Oevervegetatie: Brede rietgordel aan binnenbocht; in delen buitenbocht zones met Oeverzegge
(eutroof!) en wilgenstruweel.
Talud: Delen riet en struweel (aan monding breed zachthellend talud in binnenbocht); delen
intensief grasland en akker tot tegen oever.
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Kruin: Delen eutrofe ruigte en struweel bij uitloop, verderop intensief grasland en akker tot tegen
oever.
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: Geen water- of oppervlaktewantsen, geen waterkevers (’95).
Libellen: Slechts 2 algemene soorten (’91-’02).
Vis: Geen.
Broedvogels: Fuut op water, Kleine karekiet, Graspieper in berm buitenbocht (1983-1994: IJsvogel,
Blauwborst).
Overwinterende en pleisterende vogels: Rustgebied voor watervogels bij verstoring oostelijk
meanderdeel.
Meander Grammene oost (ten oosten van brugweg)
Afgesloten van Leie (enkel overloop en terugslagklep).
Abiotische gegevens
Waterpeil: 5,68m TAW; zelfde als Leie.
Slibpeil: 3,7 m TAW (0,3m dikke sliblaag).
Waterkwaliteit: Matig verontreinigd; biologische waterkwaliteit onbekend.
Waterbodemkwaliteit: Onbekend.
Oeverstructuur: In buitenbocht: ten westen van de spoorweg breuksteen en houten betuining thv
hengelzone, met enkele vrij steil afhellende (kwelrijke) weiden ten westen van spoorweg; breed
dubbel talud in middendeel meander (kwelzone); vrij steile oever met breuksteen in oostelijk helft
meander.
Binnenbocht: plaatselijk breed dubbel talud, vrij hoog (delen binnenbocht opgehoogd), geen
verdediging.
Huidige natuurwaarden
Flora
Meanderoevers en taluds oostelijk deel vrij goed ontwikkeld (over bijna hele oeverlengte 3m
eigendom Bos en Groen). Langs hele rechteroever en centraal deel linkeroever dubbel talud.
Waterplanten: Gele plomp, aan uitloop Grote waternavel, in ’95 ook Zwanenbloem.
Oevervegetatie: Zeer gevarieerde, over het algemeen vrij smalle oevervegetatie (riet, struweel,
aaneensluitende helofytengordels (Lisdodde, Gele lis, Liesgras, Kalmoes, plaatselijk Pluimzegge))
(steile oever).
Vroegere rietbeplanting De Maeseneer was niet succesvol.
Plaatselijk brede drassige oeverzones:
− Kwelzone in buitenbocht ten oosten van spoorweg (knuppelpad) en binnenbocht thv slibstort
(Beekpunge, Blauw glidkruid, Moerasvergeet-mij-nietje, Kattenstaart, Gele lis, Waterpeper) .
− Drassige weide in buitenbocht ten westen van de spoorweg (Grote waterweegbree, Blauwe zegge,
Pitrus, Beekpunge, Gewone waterbies, Bosbies).
Talud: Vrij brede, vaak getrapte taluds, met bloemrijke ruigten (Boslathyrus (RL, VZ)
Koninginnekruid, Vlasbekje, Boerenwormkruid, Knoopkruid, Duizendblad, Jacobskruiskruid,
Zilverschoon, Bereklauw) en gevarieerd struweel (Gelderse roos, Meidoorn, Lijsterbes, Vlier, Es, Els,
Veldesdoorn…). Minst goed ontwikkeld aan buitenbocht ten westen van brug.
Kruin: Ten oosten van brug vrij bloemrijke bermen, plaatselijk met bomen. Ten westen van de brug
vnl akker en intensief grasland.
Fauna:
Water- en oppervlaktewantsen: 11soorten! (’95).
Amfibieën: Geen specifieke gegevens.
Libellen: 9 vrij algemene soorten.
Vis: Snoekbaars-brasemtype (Brasem, Kolblei, Blankvoorn, veel Snoekbaars)(’95).
1999: 15 vissoorten; lage witvis- en snoekbaarsstand en hoge palingstand.
Broedvogels: Kleine karekiet.
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Overwinterende en pleisterende vogels: Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Tafeleend, Ijsvogel,
groepjes Aalscholver, Knobbelzwaan.
Historische gegevens
Middelste en Grote waterranonkel (soorten van voedselrijke wateren), Rode waterereprijs (soort van
verlandingsvegetaties in voedselrijke stromende of periodiek droogvallende wateren, zoals sloten en
veedrinkpoelen)(1986); de laatste twee soorten rond spoorwegbrug. Zwanebloem, Goudzuring
(1994, Kleine egelskop (1986, Grammene zuid).

Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Splitsing meander (brugweg).
− Westelijk deel met zeer slechte waterkwaliteit en veel slib; steenstort aan monding in Leie.
− Oostelijk deel afgesloten van Leie (enkel smalle afwatering): geen rivierdynamiek (wel positief
voor waterkwaliteit meander).
− Grote delen oostelijke buitenbocht met breuksteen verdedigd; mondingsgebied westelijke
meander met betonnen oeverplaten.
− Intensieve landbouw tot tegen meander (vooral westelijk deel).
− Geen steilranden voor Ijsvogel (wel vis en bomen).
− Hoge hengeldruk.
− In de meander Grammene zuid is een visstand waarschijnlijk afwezig wegens te verontreinigd.
Leiekanaal (LO)
Abiotische gegevens
Bodemtype rond Leiekanaal: Doorsnijdt zandige koutergronden.
Datum rechttrekking: Leiekanaal gegraven in 1969-1975.
Dijken/Grondbermen: Geen dijken of grondbermen.
Bermbreedte: 8 m.
Oeververdediging: Betonnen damplanken (gedeeltelijk weggespoeld) stroomop Machelenbrug
ingerichte Oeverzwaluwwand met vooroever.
Infrastructuur: Hoge druk waterleiding TMVW (ondergronds) doorkruist gebied; + leidingen in oever
leiekanaal (el + tel); masten met hoogspanningsleidingen doorkruisen het gebied.
Huidige natuurwaarden
Leietalud:
− Ten westen van brugweg: Betonnen damplanken grotendeels weggespoeld en hersteld met
nieuwe oever (nog weinig vegetatieontwikkeling). Wit vetkruid (RL, Z) op betonnen damplanken;
thv zwaaikom Machelen wilgenstruweel. In 1994 Blauw walstro.
− Ten oosten van brugweg: Ruigte met vrij veel struweelopslag. Oeverzwaluwkolonies in afgekalfde
delen. Ingerichte Oeverzwaluwwand grotendeels dichtgeslibd en uitgezakt, met spontane opslag van
Riet en wilgen (geen Oeverzwaluwen meer), en thv opening bredere plasberm (goede paaiplaats).
Aan zwaaikom Noorderwal slibafzetting + spontane ooibosontwikkeling (Wilg + Riet). Waarschijnlijk
autochtone wilgensoorten: Grauwe wilg, Kruipwilg, Boswilg.
Overwinterende en pleisterende vogels zwaaikom Noorderwal:
Beperkt belangrijk voor watervogels: Fuut, Wintertaling, Kuifeend (tot 40), Smient, Wilde eend (tot
200), Wilde zwaan, Dodaars (tot 28), Tafeleend, Krakeend, Pijlstaart (tot 60); in koudere periodes
ook enkele zeldzamere soorten als Nonnetje, Grote zaagbek.
Ook pleistergebied voor Grote gele kwikstaart en voor steltlopers als Zwarte ruiter, Tureluur,
Witgatje, Watersnip.
Bermen
− Ten westen van brugweg: Brede vlakke vrij bloemrijke berm (Boerenwormkruid, Ringelwikke,
Smeerwortel, Rode klaver) met 2 rijen olmen (veel ziekte).
− Ten oosten van brugweg: Brede vlakke vrij bloemrijke berm (Wilde peen, Margriet, Wilde chicorei,
massaal Paardenbloem; in 1994 Liggend hertshooi ) met 3 rijen gezonde Olmen. Thv zwaaikom
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Noorderwal enkele rij Linde, Graslathyrus (RL, bedreigd).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Nutsleidingen in LO.
− Dichtslibben en dichtgroeien Oeverzwaluwwand.
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Goede potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied door overstroming rond oostelijk deel
meander en in vallei Oude Mandel (valleigebied oude Mandel overstroomt nog regelmatig). Ten
noorden van meander uitgesproken noordelijke valleirand met veel opkwellend water.
Overstroombaarheid
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
Jaarlijks overstroombaar door Leie + Oude mandel voor SeineSchelde (hic):
5-jaarlijks overstroombaar door Leie + Oude Mandel voor SeineSchelde (hic):

189,2 ha
12,1 ha rond meander
66,4 ha rond meander
(+28,1 ha ten oosten)
1 ha langs kleine beken

Potnat
In overstromingsgebied nat voedselrijk grasland; in kwelzone ten noorden van meander elementen
van voedselrijk moeras en dotterbloemgrasland, in niet overstroomd alluvium ook elementen van
dotterbloemgrasland. Op de hogere koutergrond kamgrasweiden.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Zeer hoge prioriteit:
− Oostelijk meanderdeel + smal intact alluviaal gebied (in binnenbocht percelen af te graven).
− Vallei Oude Mandel (corridor via Vondelbeek met habitatrichtlijngebied Zeverenbeekvallei).
! Waterbeheer meander Grammene mag geen negatieve invloed hebben op hydrologie vallei
Zeverenbeek!
Hoge prioriteit:
− Westelijk meanderdeel + alluviaal gebied ten westen van meander Grammene zuid (deels
opgehoogd).
− Leieoever en –berm; behoud Oeverzwaluwkolonies op zandige oevers Leiekanaal in binnengebied
meander.
Lagere prioriteit:
− Baggerstort Noorderwal: nabestemming bufferzone.
− Nattere gronden centraal in koutergebied.
− Alluviaal gebied ten oosten van meander.
Gewenste verbindingen natuur
− Corridor tussen meander Grammene en Zeverenbeekvallei via Oude Mandel-Vondelbeekvallei.
− Relatie versterken tussen alluviaal gebied ten westen van meander en Leiekanaal.
Uitbreiding leefgebied vis op de Leie
Bij herverbinden meander met Leie
− Waterpeil meander zelfde niveau als Leie; open verbinding oostelijk meanderdeel met Leie stelt
hydrologisch geen probleem (enkel kortstondig ophouden piekdebieten in functie van komberging).
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− Enkel indien de waterkwaliteit van de Leie (en bij verbinding beide meanderdelen ook van de
Mandel) sterk verbetert (mag niet gaan ten koste van het vrij goed ontwikkelde waterecotoop in de
meander).
− Uitwerken meandermondingen.
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Ten westen van brugweg:
Restgrond AWZ verder spontaan laten evolueren (mozaïek van voedselrijke moerasvegetatie,
voedselrijke natte ruigte en struweel). Rond monding Leie geleidelijke overgang graven naar
meander. Middenin brede sloot uitgraven voor diversifiëring vegetatie.
Beekvallei Oude Mandel vochtig halfnatuurlijk grasland + rijen knotwilgen; beboste bufferstrook
rond waterloop Hoeve Goed ter Walle. Ten westen van slibstort (vroegere natte weiden) soortenrijke
cultuurgraslanden met veel KLE (mogelijke vernatting dient te worden onderzocht; nabijheid van
uitgediepte Leie maakt dit twijfelachtig).
Brugweg: zieke olmen verwijderen en vervangen door eiken + struweel van droge gronden.
Ten oosten van brugweg:
Valleigebied rond oostelijke meander halfnatuurlijke vochtige graslanden en soortenrijke
cultuurgraslanden; verondiepen drainagegrachten voor herstel vochtige graslanden. Afschermen
valleigebied van hogere kouter met intensieve landbouw door halfopen beplanting met struweel. Aan
binnenbocht tussen brugweg en spoorweg: mozaïek van gras, ruigte en struweel (opgehoogde
grond).
Slibstortterrein Noorderwal na gebruik inrichten voor nabestemming buffergebied (inrichten met
veel microreliëf voor gradiëntrijke zones met gevarieerde moeras- en bosvegetatie en kleine
waterpartijen).
Ten oosten van meander: soortenrijk permanent grasland in valleigebied en akkerland met veel KLE,
dicht schermgroen rond industriezone. Koutergebied binnen meander akkerland met veel KLE;
lagere gronden rond beekje Goed ter Hammen soortenrijk cultuurgrasland.
Scenario II
Meer halfnatuurlijke graslanden door extensiever beheer.
Ten westen van brugweg: Opgehoogd terrein tussen meander en brugweg laten verbossen
(mozaïek)
+ rest idem minimaal scenario.
Ten oosten van brugweg: afgraven opgehoogde percelen in valleigebied binnenbocht oostelijke
meander. In binnengebied vroegere natte percelen Leihoek terug vernatten door verondiepen
afwateringsgracht naar Leie. Ten oosten van meander in alluvium rond industriezone: alluviaal bos.
+ rest idem minimaal scenario.

Meander
Inrichting
I.Westelijk deel: open verbinding laten (vis!), oostelijk deel aantakken met Leie (enkel als goede
waterkwaliteit Leie!).
II. Verbinding twee meanderdelen (enkel als goede waterkwaliteit Oude Mandel!), tweezijdige
verbinding met Leie.
I+II: Verwijderen breukstenen in buitenbocht, creëren Ijsvogelwand in oostelijk deel. Westelijk
deel: wegnemen betonnen oevers en steenstort aan monding; LO geleidelijke overgang maken naar
achterliggend opgehoogd gebied (afgraven); RO brede oeverzone creëren door plaatselijke
inbreiding meander.
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Peilbeheer
Kunstwerk aan monding zoveel mogelijk open laten (vispaaiplaats); enkel gebruiken in functie van
komberging.
Sanering
Westelijk deel: slibruimen (na verbetering waterkwaliteit Oude Mandel).
Vegetatieontwikkeling
Westelijk deel: buitenbocht thv slibstort met riet en struweel; verderop halfopen. Binnenbocht
brede rietoever en enkel plaatselijk struweel (niet tot tegen oever: vissenpaaiplaats).
Oostelijk deel: Grootste deel talud+kruin halfopen; enkel kwelrijke weiden ten westen van de
spoorweg open laten, binnenbocht deels met struweel, deels open (relatie met meersengebied).
Bestrijding exoten
Grote waternavel.
Hengelzones
In oostelijk deel: buitenbocht ten westen van spoorweg, binnenbocht thv slibstort, met nog enkele
kleinere zones op bereikbare plekken zonder rietkragen of struweel.
Bufferstroken
LO westelijk deel en RO oostelijk deel bredere buffer met intensief landbouwgebied.
Knuppelpad thv noorderwal slibstort.
Leieoevers en –bermen
Oeverinrichting
− Ten westen van brugweg: Getrapt talud of vooroever.
− Ten oosten van brugweg: Getrapt talud, plaatselijk Oeverzwaluwwanden (thv lemig zand). Reeds
ingerichte Oeverzwaluwwand met meer instroomopeningen (elke 40m, zal minder aanslibbing
geven). Helft zwaaikom afzetten voor scheepvaart (indien niet nodig voor draaien) als
vissenpaaiplaats.
Gewenste vegetatieontwikkeling
− Ten westen van brugweg: Op kruin groepen essen + haagbeuk + struweel (halfopen: relatie
Leiekanaal met alluviaal gebied behouden); thv restgrond open laten.
− Ten oosten van brugweg: Olmen zoveel mogelijk behouden; indien ziekte vervangen door
groepen eiken + struweel (droge grond). In Zwaaikom Noorderwal slibafzetting en
ooibosontwikkeling laten verderzetten. Thv ingerichte Oeverzwaluwwand de wilgen plaatselijk
afzetten en de wand terug afsteken.
Mogelijkheden landbouw
− Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied.
− Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE in koutergebied.
− Maaibeheer op Leieberm.
Mogelijkheden recreatie
− Ten oosten van brugweg: Verderzetten wandelpad achter Grammene kerk op valleirand (niet
door kwelrijke weiden).
− Ten westen van brugweg: Grillig wandelpad langs restgrond AWZen verder langs LO meander;
daarna mogelijkheid tot volgen Oude Mandel enerzijds (aansluiting bij wandelpad Vondelbeek), of
anderzijds via brugje Oude Mandel voor aansluiting op wandelpad oostelijk deel meander.
Beperkte kanovaart toelaten buiten broedseizoen.
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Deelgebied 27 Vallei van de Oude Mandel- Zeverenbeek
Bronnen
Cardon 1998
Copens et al 2003
Lootens 1978
Menschaert 1991
Situering
Algemene beschrijving
De valleien van de Oude Mandelbeek, de Vondelbeek, de Goedbeek en de Zeverenbeek vormen
een bijna rechte as die op 3 plaatsen verbonden is met de Leie door transversale valleien (Mandel
van Wakken, Mandel van Gottem en Oude Kaandelbeek. De Oude Mandelvallei (= westelijke helft)
is een vrij open meersengebied met smalle natte percelen afgewisseld met kleine bosjes en
moerassige delen. De vallei van de Zeverenbeek (= oostelijke helft) is meer gesloten met beboste
delen (broekbos en populierenteelt) afgewisseld met natte meersen. Het is een groen lint tussen de
parallel gelegen hogere kouters. De hoeves situeren zich aan de rand van de vallei. Langs de weg
Deinze-Aalter is er loodrecht op de vallei een lintbebouwing. Het is voornamelijk een agrarisch
gebied met vooral lintbebouwing aan de rand van het deelgebied en de woonkern Grammene.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Vallei van de Zeverenbeek, natuurgebied; vallei van de Mandel/Oude Mandel
valleigebied en waardevol landschappelijk gebied; Baliekouter, bosgebied. Voornamelijk agrarisch
gebied, her en der woon-, woonuitbreidings- en woongebied met landelijk karakter. Gedeelte in het
oosten langs de Leie valleigebied.
Landschapsatlas: Vallei van de Zeverenbeek-Oude mandelbeek en Mandelvallei is relictzone
R34004 : open geperceleerd meersenlandschap en broeken. Wenselijk beleid: Vrijwaren van de
relicten open ruimte, afremmen volledig dichtslibben, actieve en structuurversterkende
landschapsbouw, versnippering door infrastructuur en verspreiding van (bio)industriële vestingen
tegengaan, versterken van de samenhang en buffering van de visuele verstedelijking door
selectieve groenaanplanting. Relictzone R30071 Baliekouter. Traditionele landschappen: alluviaal
gebied Zeverenbeek: Leievallei; hogere gronden: Land van Roeselare-Kortrijk (Z) en Plateau van
Tielt (N). Lijnrelict: Zeverenbeek L40009. Ankerplaats: Vallei van de Zeverenbeek A40010.
Natuurverbindingsgebieden: Oude Mandel, Zeverenbeek-Klaverbeek-Vondelbeek-Mandelbeek,
Leievallei.
Beheerde groengebieden: Baliekouter (Provincie WVl., Provincie WVl.).
Reservaten: Vallei van de Zeverenbeek (Natuurpunt Beheer vzw, ANB OVl.; Natuurpunt Beheer
vzw), Verspreide percelen Zeverenbeekvallei, Mandelvallei (ANB WVl., ANB WVl.).
VEN 1e fase: Vallei van de Zeverenbeek.
Europees Habitatrichtlijngebied: BE2300005. Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk
deel. Binnen deze vallei komt waardevol mesofiel elzenbroekbos voor.
Beschermde landschappen en monumenten: Dorpsgezicht en 6 monumenten (thv Kasteel van
Wakken), de broeken (vallei van de Zeverenbeek).
Afbakening gebied botanisch beheer: Alluviaal gebied langsheen de Oude Mandelbeek en langs
verschillende andere beekvalleien.
GNBS: Vallei van de Zeverenbeek natuurgebied, vallei van de Oude Mandelbeek-MandelbeekVondelbeek: natuurverweving.
Projecten, ruilverkavelingen: Ruilverkaveling Sint-Baafs-Vijve; Gedeelte ruilverkaveling
Wontergem.
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: De Oude Mandelbeek, de Vondelbeek, de Goedbeek en de Zeverenbeek lopen in een zeer
brede alluviale vlakte (200 à 300m). Deze vlakte is eigenlijk een pleistocene vallei van de Leie:
nadat de Leie haar loop verlegde naar de huidige vallei verveende en verlandde de vallei. Op
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verschillende plaatsen bevinden zich nog dikke veenpakketten (tot 9m). Mozaïek van matig natdroge (licht) zandleembodem met (sterk gevlekte, verbrokkelde) textuur B horizont en matig natte
lemige zandbodem zonder profiel. Rond de Oude Mandel, Mandel, Vondelbeek, Zeverenbeek matig
natte zandleembodem en sterk-uiterst natte kleibodem zonder profiel. Op hogere gronden:
antropogeen verstoorde bodems (bebouwd gebied) en matig droge zandgronden.
Opgehoogde gronden: 16,60 ha, waarvan 5,19 ha verontreinigd.
Hydrologie valleigebied: De Vallei van de Oude Mandel-Zeverenbeek heeft nog een intact
aaneengesloten natuurlijk overstromingsgebied (90% intact van de 847 ha), en overstroomt nog
regelmatig.
Beken: De Oude Mandel mondt westwaarts uit via de rechtgetrokken Mandel in de Leie in WakkenOeselgem.
De Zeverenbeek waterde via de Kaandelbeek oostelijk af in het Afleidingskanaal van de Leie.
Momenteel is het gebied van het afleidingskanaal afgesloten via een stuw. De Zeverenbeek heeft
zowel in de zomer als in de winter een drainerend effect. De afstand waarover dit drainerend effect
zich manifesteert is afhankelijk van de bodemsamenstelling. Thv Schave en Kauwe met venige
bodem zal dit verder reiken dan bijvoorbeeld thv Blekerij en Vondelbeek dat een kleiigere bodem
heeft. De Zeverenbeek overstroomt geregeld het broekbos in Zeveren.
Kwel: Indicaties van kwelverschijnselen. De meeste freatofyten komen voor in de Vallei van de
Oude Mandel-Zeverenbeek t.h.v. Zeverenbeek, Vondelbeek, Kaandelbeek.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten
De Oude Mandelvallei (= westelijke helft) is een vrij open meersengebied met smalle natte
percelen afgewisseld met kleine bosjes en moerassige delen.
- Er bevinden zich nog intacte percelen dottergrasland (helemaal roze van de Echte
koekoeksbloem; met Egelboterbloem, Zompvergeetmijnietje,…)
- De Oude Mandel mondt westwaarts uit via de rechtgetrokken Mandel in de Leie in WakkenOeselgem; hier bevindt zich nog een brede alluviale vlakte, met hoge potenties voor natte
natuurontwikkeling. Door ondiep heruitgraven van de oude kronkelige mandelbedding tot aan de
meander van Oeselgem, en een gepast waterbeheer, kan deze vlakte zich ontwikkelen tot een
uitgelezen pleisterplaats voor watervogels in winter en voorjaar, met uitgestrekte
glanshavergraslanden, met plaatselijk dottergrasland en moerasvegetaties.
- Waar ze oostwaarts samen met de Vondelbeek uitmondt in de meander te Grammene bevindt
zich een opgehoogd terrein dat spontaan verbost is tot een wilgenstruweel met moerassige delen.
Enkele kleine afgravingen die de hoge oever beter doen aansluiten bij de meander en kleine poelen
en moeraszones kunnen de natuurwaarde in dit gebied opwaarderen. In de Vallei van de
Vondelbeek zelf bevinden zich waardevol soortenrijke natte graslanden, dottergraslanden en
broekbosjes.
Vallei van de Zeverenbeek (= oostelijke helft) is meer gesloten met beboste delen afgewisseld
met natte meersen. De broeken van Zeveren werden ontveend voor 1775 en voornamelijk bebost
tussen 1775 en 1850.
Het is een gebied met zeer hoge natuurwaarden: op de veengronden heeft zich een heel bijzondere
vegetatie ontwikkeld, van mesotroof en alluviaal elzenbos tot dottergraslanden en rietmoeras. Er
werden reeds veel percelen aangekocht als reservaat, en het geheel is Europees
Habitatrichtlijngebied.
- Broekbossen
- Een deel van de meersen tussen het broekbos Kauwe en Schaeve (‘De Blekerij’) wordt beheerd
door Natuurpunt Beheer vzw als dottergrasland (met massaal Grote ratelaar, Lidrus; ook
Aardbeiklaver, Waterkruiskruid, Dotterbloem), met delen natte ruigte en struweel.
- De Zeverenbeek watert via de Kaandelbeek oostelijk af in het Afleidingskanaal van de Leie. Hier
ligt een uitgestrekt weidecomplex (Schaeve) dat geregeld overstroomt, en waar zich op enkele
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beheerde percelen Dottergrasland ontwikkelt (met o.a. Brede orchis, Holpijp, Kleine watereppe,
Dotterbloem).
Fauna
Dagvlinders: Geen specifieke gegevens.
Libellen: 6 algemene soorten (’91-02).
Reptielen en amfibieën: Gewone pad, Groene Bruine kikker, Alpenwatersalamander, Kleine
watersalamander
Vissen: Geen specifieke gegevens.
Broedvogels:
Oude mandel (Schaeve): Dodaars
Meersen: Kievit, Kleine karekiet, Bosrietzanger (Schaeve), Scholekster, Steenuil, Canadese gans,
Nijlgans, Bergeend, Graspieper, Gele kwikstaart, Roodborsttapuit, Zomertaling
Ruigtes: Rietgors, Gekraagde roodstaart, sporadisch Grauwe gors, IJsvogel (in wortels omgevallen
populieren), Grasmus
Kouters: Patrijs, vrij veel Veldleeuwerik, Torenvalk
Jong bos: Bosrietzanger, Sperwer, Buizerd, Wielewaal, sporadisch Nachtegaal, Ransuil, Boomvalk,
Tortel, Groene specht
Bebouwing: Huiszwaluw, Kerkuil
Overwinterende en pleisterende vogels: Bos: Ransuil, Buizerd, Sperwer, Boomvalk, Wintertaling,
grote groepen Sijsjes. Meersen: Waterral, Watersnip en Blauwe kiekendief foerageren in Schaeve.
Zoogdieren: Dwergspitsmuis, Bosspitsmuis, Watervleermuis, Gewone dwergvleermuis,
Baardvleermuis, Bosmuis, Dwergmuis, Aardmuis, Veldmuis, Ondergrondse woelmuis, Woelrat,
Hermelijn, Steenmarter, Vos.
Historische gegevens
Ferraris: Halfgesloten natte meersen: vochtige weilanden, gedeeltelijk met perceelsranden. Buiten
de in de vallei gelegen meersgebieden meer gesloten landschap met perceelsranden en kleine
percelen bos. Bebouwing is gesitueerd aan de rand van de meersen. Westelijk deel halfgesloten
akkerland, oostelijk deel halfopen akkerland op hogere koutergronden. Zelfde toestand is te
herkennen op de kaart van Vandermaelen en MGI 1/20,000.
Kartering riviergrasland 1957: Thv inlaat westelijke helft en rond het oostelijk deel van de meander
wisselend vochtig tot nat vrij soortenrijk grasland.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 180,7 ha - 200,8 ha - 96,2 ha - 53,0 ha. Meer dan 2/3
van het oorspronkelijk bosareaal is verdwenen.
Andere bronnen: Voor 1980: Zeegroene zegge (RL, VZ), Bultkroos (RL, VZ), Stijve waterranonkel
(RL, Z), Ongelijkbladig fonteinkruid (RL, B), Pijpenstrootje (RL, A), Aardbeiklaver (RL, A),
Moerasandijvie (RL, Z), Rosse vossenstaart (RL, Z), Mantelanjer (RL, ZZ), Welriekende agrimonie
(RL, ZZ), Akkerboterbloem (RL, B), Akkerdoorn (RL, K).
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Gecalibreerde en sterk vervuilde Mandel.
− Slechte waterkwaliteit van Oude mandel en Zeverenbeek.
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Hoog: Vernattingspotentie door overstroming met beekwater. Niet bebouwd-niet opgehoogd NOG
nu 763,3 ha, overstroomt geregeld; nog in verbinding met hydrologisch systeem Leie.
Overstroombaarheid
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
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Potnat
− Vernatting met overstroming: Vallei van de Oude Mandelbeek: vnl. nat voedselrijk grasland, Vallei
van de Mandelbeek-Vondelbeek: nat voedselrijk grasland, zilverschoongrasland en
dotterbloemgrasland. Vallei van de Zeverenbeek: nat voedselrijk grasland, voedselrijk moeras.
Hogere gronden: kamgrasweide.
− Vernatting zonder overstroming: Vallei van de Oude Mandelbeek: zilverschoongrasland, nat
voedselrijk grasland en dotterbloemgrasland, Vallei van de Mandelbeek-Vondelbeek: nat voedselrijk
grasland en dotterbloemgrasland , zilverschoongrasland. Vallei van de Zeverenbeek: nat
schraalgrasland en basenrijk moeras, nat voedselrijk grasland en dotterbloemgrasland. Hogere
gronden: kamgrasweide.
Gebieden met prioriteit voor natuurontwikkeling
Zeer hoge prioriteit:
Vallei van de Oude Mandel + Vallei van de Zeverenbeek.
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Valleigebied + waterlopen
Scenario I
Vallei van de Oude Mandelbeek: soortenrijke kultuurgraslanden. Afscherming van de vallei met een
halfopen groenscherm. Vallei van de Mandelbeek-Vondelbeek: vochtige glanshavergraslanden,
zilverschoongraslanden en/of natte kamgraslanden; moeras; dottergraslanden en/of natte
kamgraslanden. Vallei van de Zeverenbeek: alluviaal bos en overgang natte ruigte en moeras naar
alluviaal bos.
Scenario II
Vallei van de Oude Mandelbeek. Hermeandering van de Oude Mandel: herstel hydrologie
valleigebied door overstroming Mandel en verminderde waterafvoer door verondiepen
drainagegrachten. Vochtige glanshavergraslanden, zilverschoongraslanden en/of natte
kamgraslanden met droge glanshavergraslanden en/of kamgrasland op drogere gedeelten.
Afscherming van de vallei met een halfopen groenscherm. Vallei van de Mandelbeek-Vondelbeek:
vochtige glanshavergraslanden, zilverschoongraslanden en/of natte kamgraslanden; moeras;
dottergraslanden en/of natte kamgraslanden. Vallei van de Zeverenbeek: alluviaal bos en overgang
natte ruigte en moeras naar alluviaal bos.
Bufferstroken
Bufferstrook langsheen de Oude Mandel van minimaal 10 m.
Mogelijkheden landbouw
− Permanent grasland met beheers- of gebruiksovereenkomsten in alluviaal gebied.
− Intensieve landbouw met ontwikkeling van KLE in koutergebied.
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Deelgebied 28 Gaverbeekvallei
Bronnen
GNOP Deerlijk 1997
GNOP Harelbeke 1996
GNOP Waregem 1996
VL. Ministerie Ruimtelijke Ordening 2007
Omgevingsanalyse
Situering
Algemene beschrijving
De voornaamste natuurwaarden situeren zich in de Gavers en in de beekvalleien: vallei van de
Keibeek, vallei van de Kasselrijbeek, vallei van de Gaverbeek, vallei van de Mannebeek. Voor de
rest is het agrarisch landschap vrij versnipperd door grotere en kleiner woonkernen zoals Kortrijk,
Stasegem, Molenhoek, Nieuwenhove, Deerlijk en verschillende industriezones zoals Ter Donk II.
Juridisch en beleidsmatig kader
Gewestplan: Binnen het domein de Gavers is de plas vnl. recreatiegebied met daarrond natuur-,
bosgebied en landschappelijk waardevol gebied. Ten westen van de Gavers vnl. woon- en
industriegebied. Oostelijk en zuideijk van de Gavers vnl. agrarisch gebied, ook grote delen
industie-, woongebied en landschappelijk waardevol gebied. Vallei van de Hooibeek en gedeelte
van de vallei van de Gaverbeek in park- en natuurgebied. Te Waregem een paar zones voor
verblijfrecreatie en gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
Landschapsatlas: Traditioneel landschap Zandig leie-Schlede-interfluvium. Relictzone R30085
Gavers.
Beheerde groengebieden: Gavers (Provincie, Provincie), Oosthoek (Gemeente Deerlijk, Gemeente
Deerlijk).
Reservaten: Kanaalbos (Vl. gewest, Natuurpunt).
VEN 1e fase: Vallei van de Kasselrijbeek.
Afbakening gebied botanisch beheer: Alluviaal gebied rond de Keibeek en de MannebeekGaverbeek.
GRUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk (voorlopig vastgesteld): De beekvalleien van de
Gaverbeek en de Kasselrijbeek maken deel uit van de Leievallei. Deze zone krijgt de bestemming
natuurgebied met overdruk VEN voor het behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden
in de Leievallei en in beekvalleien met ruimte voor waterberging. Doelstelling voor het verruimen
van het natuurgebied is de laagst gelegen en waardevolste delen beter te bufferen tegen negatieve
invloeden, de vrijwaring van historisch graslandgebruik met ’s winters zeer hoge
grondwaterstanden en dit vooral in functie van de uitbreiding van de relictpopulatie van
Zomerklokje.
GNBS: Vallei van de Kasserijbeek: natuurgebied; Gavers, vallei van de Gaverbeek en Mannebeek
(O van deelgebied, vallei van de Keibeek (Z van deelgebied).
Valleigebied + waterlopen
Abiotische gegevens
Bodem: Mozaïek van matig nat-droge (licht) zandleembodem met (sterk gevlekte, verbrokkelde)
textuur B horizont en droge lemige zandbodem zonder profiel. Thv beekvalleien en de Gavers matig
natte zandleembodem en sterk gleyige (natte) kleibodem zonder profiel. Op hogere gronden:
antropogeen verstoorde bodems (bebouwd gebied) en matig droge zandgronden.
Opgehoogde gronden: 16,60 ha, waarvan 5,19 ha verontreinigd.
Hydrologie valleigebied: In de Gaverbeekvallei is de hydrologische relatie met de Leie is verbroken.
Overstromingen behoren tot het verleden behalve dan in de Gaverbeekse meersen (zie Deelgebied
20).
Beken: Keibeek, Pluim-Plaatsbeek, Veemeersbeek, Gaverbeek, Kasselrijbeek, Hooibeek, Wijmelbeek,
Alfortbeek, Mannebeek, Nieuwe Vaartbeek, Soetebeek.
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Kwel: Kwelindicaties. De meeste freatofyten komen voor vnl. bij de Gavers, en in mindere mate in
Veemeersen en Gaverbeekse meersen.
Huidige natuurwaarden
Flora
Waardevolle ecotopen en bijzondere soorten:
Rietmeersen zeer klein grasland met k(mr).
Gavers: Natuur- en recreatiegebied. Grote waterpartij met rondom bos (Sf, Vn, populier), zeer goed
ontwikkelde rietverlandingszone (met Kleine lisdodde), Ruigten, Grote zeggenvegetaties. Plaatselijk
zeer bijzonder grasland (Hk)met Parnassia, Rietorchis, Harige ratelaar, Addertong, Zomerbitterling
(uniek voor de regio).
Ten NO Gavermeersen: Vochtige weiden met populierenaanplantingen en KLE (ook akkerland).
Nieuwenhove (industrieterrein): Restanten laaggelegen weiden begrensd door oeverwal;
overheersend akkerbouw.
Inghelbrechtse meersen: Visueel intact meersenlandschap (intacte open ruimte), maar door
rechttrekking en drainage is vochtigheid verdwenen. Thv Hooibeek nog duidelijk oeverwal +
afgesneden meander te vinden. Maalbeek ten N van E17: deels matig-waardevolle beekstructuur
(geen stabiele oeverstructuur dr intensieve begrazing).
Hooibeekvallei (perceel langs Casseelstr): Smalle beekvallei omringd door steile randen (met
duidelijke oeverwallen), beekbegeleidende laaggelegen vochtige weiden en veel KLE. Typisch
landschap! Nog percelen bloemrijk weiland. Echte koekoeksbloem, Zomprus, Tweerijige zegge,
Oeverzegge, Ruige zegge, Kale jonker, Groot moerasscherm, Egelboterbloem, Blaartrekkende
boterbloem, Watermunt, Moerasvergeet-mij-nietje, Beekpunge, Pijptorkruid. Hooibeek: Breedbladige
wespenorchis, Brede stekelvaren, Gele lis, Moerasspirea, Bosandoorn, Moerasandoorn (wel sterk
verruigd door populierinplanting).
Kasselrijbeekvallei: : In alluviale bosjes (ingeplant met populier) nog Bosanemoon, Slanke
sleutelbloem, Zomerklokje! Ook Muskuskruid, Speenkruid, Moerasspirea, Beekpunge, Gele lis (wel
verruigd bos).
Slijpbeek – Veemeersen: Natte ruigte met Moerasspirea, graasweiden, veel KLE; Slootkanten met
Moerasspirea, Kattenstaart, Watermunt, Riet. Op spoorwegberm Koningskaars, Beemdkroon, Grote
kaardebol, Brem, Gagel.
Wijmelbeekvallei (thv Bonte Os): Waardevol rietland - uniek voor de regio, Engelwortel, Kale jonker,
Blauw glidkruid, Harig wilgenroosje, wilgenstruwelen.
Kanaalbos: Relatief jong bos in volle ontwikkeling. Populier, Gewone es, Zwarte els, Meidoorn,
Breedbladige wespenorchis, met plaatselijk vochtige zones met Grote zeggenvegetatie met
Kattenstaart, Moerasandoorn en Valeriaan.
Kanaal Bossuit-Kortrijk: Goede waterkwaliteit, Gele plomp.
Open gebied tussen E17 en Gaverbeek: Restant van de Gavermeersen (typisch landschap, maar
verstoord door E17).
Fauna
Dagvlinders:Geen specifieke gegevens.
Amfibieën: Geen specifieke gegevens.
Libellen: Gavers: 26 soorten, waaronder rodelijstsoorten Kanaaljuffer en Vuurjuffer (O),
Smaragdlibel en Grote roodoogjuffer (K), Bruine winterjuffer (B) (’91-’02).
Broedvogels: Rietgors, Kleine karekiet, Bosrietzanger. Waarneming Geelgors, Bosgors, Koperwiek;
vochtig populierenbos met veel omgewaaide bomen (verwaarloosd) (Watermunt, Poelruit,
Oeverzegge, Breedbladige wespenorchis, rijke paddenstoelenflora); essen-olmenbos (Dotterbloem,
Speenkruid, Slanke sleutelbloem); ook nitrofiel vochtig elzenbos; vochtige weilanden.
Inghelbrechtse meersen Gaverbeek: Steenuil, Kievit, Gele kwikstaart, Graspieper.
Ten NO Gavermeersen: Vochtige weiden met populierenaanplantingen en KLE (ook akkerland) + een
kolonie Blauwe reiger.
Overwinterende en pleisterende vogels:
Op de Gaverbeekse meersen na, zijn ‘De Gavers’ het enige belangrijke (water) vogelgebied in de
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Gaverbeekvallei. Grote stern, Zwarte stern, Visdief, Dwergstern. Meeuwen: tot 4000 ex
Stormmeeuw en 2500 ex Zilvermeeuw. Kleine en Grote zilverreiger, Roerdomp, Kwak, Waterral,
occasioneel Porseleinhoen, Meerkoet tot 800 ex. Baardman, Blauwborst, Rietgors (slaapplaats tot
55ex), Cetti’s zanger, Buidelmees. Ransuil, Kerkuil, Bosuil; + grote doortrek van roofvogels.
Steltlopers en snippen: Groenpootruiter, Kemphaan, Tureluur, Kluut, Witgatje, Watersnip, Bokje,
Houtsnip, Kleine plevier, Oeverloper, Zilverplevier, Goudplevier, Bonte strandloper. Watervogels:
Fuut (tot 162 ex), Roodhalsfuut, Dodaars (tot 48 ex), Tafeleend (tot 630 ex), Wintertaling (170 ex),
Pijlstaart (160 ex), Kuifeend (464 ex), Smient (160 ex), Aalscholver (tot 640 ex), Wilde eend (tot
600 ex), Bergeend, Krakeend (tot 64ex), Slobeend (tot 108 ex) + heel wat zangvogels.
Kanaal Bossuit-Kortrijk: veel wintergasten: Grote zaagbek, Nonnetje, Toppereend, Aalscholver.
Ten NO Gavermeersen: een kolonie Blauwe reiger.
Zoogdieren: Dwergspitsmuis, Gewone bosspitsmuis, Veldspitsmuis, Laatvlieger, Meervleermuis,
Watervleermuis, Rosse vleermuis, Ruige en Gewone dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis,
Baardvleermuis, Bosmuis, Dwergmuis, Zwarte rat, Rosse woelmuis, Aardmuis, Veldmuis, Woelrat,
Eikelmuis, Rode eekhoorn, Wezel, Hermelijn, Amerikaanse Nerts, Steenmarter, Vos.
Vleermuizenkelder in ijskelder stadspark Casier Waregem, vleermuizen vnl rond Gavers en Kanaal
Kortrijk-Bossuyt.
Historische gegevens:
Ferraris: Versnipperd natte meersen ten zuiden van Waregem en ten zuiden van Deerlijk. De Gavers
één groot nat meersengebied. Halfgesloten akkerland op hoger gelegen koutergronden.
Evolutie bosareaal 1775-1850-1930-2001: 318,0 ha - - 223,9 ha - 41,4 ha - 94,3 ha.
Andere bronnen: voor 1980:Kleine waterranonkel (RL, VZ), Blauwe knoop (RL, A), Gevlekte orchis
(RL K), Gewone dophei (RL, A), Kleine zonnedauw (RL, VZ), Pijpenstrootje (RL, A), Kievitsbloem
(1875, RL, U), Kleine valeriaan (RL, K), Liggende vleugeltjesbloem (RL, K), Aardbeiklaver (RL, A),
Waterkruiskruid (RL, Z), Trosdravik (RL, ZZ), Rosse vossenstaart , Z), Zomerklokje (RL, B),
Dwerkviltkruid (RL, K), Grasklokje (RL, A), Bochtige klaver (RL, ZZ), Boslathyrus (RL, VZ), Fijn
Ooievaarsbek (RL, Z), Gulden boterbloem (RL, VZ), Mantelanjer (RL, ZZ), Tweenervige zegge (RL,
B), Draadklaver (RL, B), Heelbeen (RL, ZZ), Rode bosbes (RL, ZZ), Akkerboterbloem (RL, B)…
Knelpunten/beperkingen voor natuurontwikkeling
− Structuur Gaverbeek bijzonder slecht (volledig rechtgetrokken + schanskorven). Gaverbeek doet
dienst als afwateringsgracht langs E17. Stroomopwaarts zelfs gedeeltelijk ingekokerd.
− Geïsoleerde ligging vallei Wijmelbeek (+ te laag grondwaterpeil voor rietland), Veemeersen,
Hooibeekvallei, Gavers.
− Langs Hooibeek verstoorde vegetatie door slechte waterkwaliteit en slibruiming.
− Ophogingen langs Hooibeek (Caseelstraat).
− Beverenbeek: biologisch dood; geen beekvalleikenmerken.
− Intensieve begrazing rond beken: geen goede oevervegetatieontwikkeling.
− Kasselrijbeek rechtgetrokken + verharde oevers.
− Industriegebieden Brabantstraat en Nieuwenhove landschappelijk knelpunt.
Bospercentage Waregem slechts 0,5 %.
Potenties en prioriteiten voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het deelgebied
Potentie voor herstel ecohydrologie valleigebied
Vernattingspotentie door overstroming met beekwater. Niet bebouwd-niet opgehoogd NOG nu
901,2 ha (waaronder Gavers), wel niet meer in verbinding met hydrologisch systeem Leie.
Overstroombaarheid
Niet opgehoogde open ruimte in NOG:
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Potnat
− Vernatting met overstroming: Gebied rond Gavers nat voedselrijk grasland.Vallei van de
Kasselrijbeek: vossenstaarthooiland en mesofielgrasland, kamgrasweide, nat voedselrijk grasland,
zilverschoongrasland. Vallei van de Mannebeek en de Nieuwevaartbeek: nat voedselrijk grasland,
zilverschoongrasland.
− Vernatting zonder overstroming: Gebied rond Gavers zilverschoongrasland, nat
voedselrijkgrasland en dotterbloemgrasland.Vallei van de Kasselrijbeek: kamgrasweide, nat
voedselrijkgrasland en dotterbloemgrasland, zilverschoongrasland en dotterbloemgrasland en
voedselrijk moeras. Vallei van de Mannebeek en de Nieuwevaartbeek: zilverschoongrasland, nat
voedselrijkgrasland en dotterbloemgrasland.
Gewenste verbindingen natuur
Corridor langsheen Pluimbeek ten zuiden van de Gavers (Kanaal Kortrijk-Bossuyt), en langs
Beverenbeek ten noorden (Leie).
Open gebied langs Beverenbeek als verbindingsgebied naar de Gavers. Beverenbeek geen typisch
beekvalleilandschap, maar toch beekbegeleidende weilanden (ook akkerland) en sporadisch veel
KLE’s.
Voorstel natuurontwikkelingscenario’s
Voor de Gaverbeekvallei werden geen scenario’s uitgewerkt, vermits deze hydrologisch te ver
afstaat van de Leie. Wel werden (zoals reeds hierboven aangegeven) gewenste open ecologische
verbindingsgebieden aangeduid tussen Leievallei, de Gavers en het Kanaal Kortrijk-Bossuyt.
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