RESERVATEN
IN DE KIJKER
Gevaerts-Noord:

een recenteuitbreidingvan het natuurreservaat
in de Valleivan de Zuidleie(Oostkamp-Beernem
Onstaaflsg€schiedenis

Belarrgrijke natuurwaarden

ln de pdode december1993 jmum
1994 ontsnapt Brugge ter nawrr nood
azn e€n ovdsrÍotungsramP, tengevorge
\an een periode vm a,nÀoudenderegen.
Kon daarnabeslist de Vlaemsc Regerng
voor de bouw rm ed kedsluis àan de
Gevaera, gecombineed met een bochtaísnijding op 2000 ton g.bdlet. De leersluis zal Blr]gge beschernen tegm overstÍomingen o maekt het tegeliik ook
nogeliik om in de mbije toekomst het
kdaàr o1€r zijn voiledige lengte te vddie
pen of slib te ruimeo tot op eeo diepte
rm 3,70 m. Hierdoor zouden de huidise
containenchepen op mdimale capaciteit
kunnei gelado mrden Gz. ls00 ton, bii

In dwandoonnedc kan het gebied in versclileode zones sorden opgedeeld.

De hoger vetnodde werko aaa de
Gevàerts wefden dooÍ de AdminisrÍatie
vàte$'egen en Ze€wezen (A\íZ) uitge,
voerd ill de periode 1995 1998, vaaibii
ook àandacht g1og mar de ecologische
waÍ1e vm het kanail. lzngs het nieuwe
kanaalttacé werden brede plasbermen
aangelegd.Lengs de rechteroever síoom
opwàafts de keersluis,weÍd de oprichting
vd eo Mtuuresetr@t in hei rcoruit
áchtgesteld, gelegentussenhet kanaalen
de grens vd de brede, in 1974 door de
overheid onteigeode zone, parallel mer
her kanaal. De ont+ende gronden
omvatten akkers en gtaslandm oF zándige rot lemig-zandige bodems. In her
kadtr \2n de werken am het Lcnaalwerd
de bemestetoplreg (zo 'n 30 à 4rl cm dik)
\m dee gronder afgegÍaveno lewij.lerd mct het oog op natuuontwikkeling
Het natuugebied dat op deze nàn;er
ontsto heeft een lengte va a. 1500 n
en een plsselende breedte ven 20 60 m
(tot2,1ca.7,5ha).VooÍ het beheerweÍd in
2001 door AWZ e€n contÍxct met
Natuurpmt àfgesloten.
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De lar.eldiik d,t€ct \ an I 85ó-I864,ontstam door afsnijdingvd de kanaalbochtÍold het
FoÍ op de huidige Linleroereq en bestaatuit zmdig matcriaal,lernengd met raLjike
"veldstenen"(plaatsel]L
soort platte zmdsteen).Trperend is dar de zmdige oeversgemakl<elijLeroderenen op veÁchrxcndcpl,atsenzjn steileoelrraÍkxlvin$n amweig die pri,ïa
'.tuw o
nes€elego od bieden ,m O.cr
Uwogel. Beiden broedenc oo! hoewel de
Oeversaluiv de laatsre3 j,rÍ o.tb.ak, lrrmoedellik doordat bÍaàmsnuwelende oNeraf
lalvingen neer en mftr d'ereroden. Op de zmdige dilken heeft zich spontam een zeer
nteressmte vegetaÍeontlvilkdd met reel Brcm e! Càspeldoorn,afgevrsseldn1etsolnle
snslmden. In deze graslaoden!àden \ïe o.a. ZandbLluMie, Schdmhavikskruid, Valse
salie, Schape,uing Liggend walstrq PlDegge, ToÍmeni! Vogelpoogq Vroege hNer,
ZrLrtÍh,ver, GNone veldbjes,Rode sclainspuÍne,ce$lre rergenbek en mdere plmten
vm solJalebodens. Zeer sporadlschzin eÍ lJeine Ílekken niet Bekertjesmos(Cldonia).
Op iets ioedselÍi,kerq gsrig€ plaatsenfinden {t clÀnshNergraslandenmet Wnde peeq
\ ' - ' g , e r 5 l , n s e n l o o. ln K o . p \ r u d . t L o rJ , r . , ,
\ c-. n\.e E .d. n {'p. e- ó,
bij ons ;n het \!dd vooral in de dunen voorkomt. \'crmoedehik washet tercÍr \Íoesd veel
rilker m soorten. DooÍheen de jÍen 1dÍe1 imcrs her traditionelebeheer !1et rood
treldiende schaàpskrddene! rnd vcrbossing en \-ersruwelng op. Veel rcorkomeDde
boomsoorieo,ijn Zomereih Ruwe berk en Veldiepmet in de ondergÍoeiR n]{dde helrnbloem. SpomdischtÍefid \'e ooL Eénsíjl+F neidoorn, Viier, Amerikmse vogelkers,
(k4wild<rde) appel m enkele maieslueue cmadapopulierenaan. Hjer en dad !'ornt
\xnde kmpeÍfoeÍe dichte limen. Op één plaatsgïo€ide ook nog een andereÍamchígq
de BortuÈ die in het zmdrge gedeelte!"n Vlaandíen zeldz,m,s en mogelijk eiist op
lokale k liamijking. Door oocnfLnving n dezegcrplats echrerlrrdwenen. De reste
rendeopen plekkm werdenroor een groot deel
olergroeid door weelddig. br,,nstrulvelen.
Heel bijzonder js her voorkomen 'm crote
brmap, een zeer zeldzme parasietop Brem
m ,ondd eigd bladgroenom am iitosmthese
te doen. Volgens de laatstei$€nnrisaies zou
de?e soort rcceot nog slechts !àn een tientd
pl,àtsen ln \4àmdere! bekendzijn.
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Onder de íàlM ls ,l"st de mmcághdd m de
Hazelworm, een poodoze hagedis,speclaalte
rcrmelden. In de ,andbodem vinden we
grore koloniesvan zmdbijen en in de zon-

nateriart zich in het gebied vesrigden.
onder de íauna!z[o ]n het vooiaar ioul de t lriike glo€n€ zmdl@pkeven oB
nMst tàkijke Icárusblau$tjes, Vuurvlindettjs o Hooibeestjes.Een slsterMtische
mventads ontbrceLt nog Hopelijk zal de
RoodboÍsttzpuittó in de toekomstin het
gebied!€sriger
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nige op€n plekkengonst het r"n de !Índ€Ís en wdnreminnende insecten.Víi miek mor
de sÍeek is het voorLonen \,2n een klejft poplnatie van Ntierenleeuwd, bekendlan de
kuiltjes onder dudÍmdFs waar de lan'en met hm grote kakenmirn en mdere insecten
\,angen.De Vos brogr in de drchr€b!áamstruÁrlenal eenpaariaÍ op rij zijn jo.gen voort.
Vnde tortel, Braamsluipd, ZwaÍ*op en crásDus ,ijn broed\og€ls.Ongttslfeld z,t nader
onddo€k nog heelwat inttrssmte vondsrenvm plantd en dleren ople\reml
ln de natuuont\dklelingszone À de evolutie l,an de ve$tarie nog in vole gang Bii de
aiglavings\mkd is men niet zo zorg\ddE te werk gegáandoor met buldo,ers te F€rken
m plaatsro met rupskanen is \€el van de voedseLiiketopiaagin het tcein gmorst en is
de bodem sterkgecompacteerddoor frequmt over o weer njden. P's in 2002 kon gesmrt
vorden met een begÍazingsbeheeiNest nass.le wjkenopsl"g had dit tot gevolg dar am
vankeliikheelwr soortenlan roedseLijkesituties (oÀ !íitbo! wine klaver,Ridderzuring)
eengesloteÍ\ monotone !€getatiemrmden Mdin plàntenvm schralebodemsnauwetijks
kiemingskansenkregm. He1 lokaal kappenm vilgenopslag en de begrzing leverenechter schittermde Íesuhaten.Mooie gradiëntenkomd tot uiting rm voedselarmnaar iets
voedselÍijke4dJ@g.?{ nàt en meer of minder begÍaasd.Op de dÍogft plekkd vinden
we eengazrge vegetatiemet veel Reuleras,cívoon ÍÍusgras of Sóapegru met opslag
vm BremsÍuikeÍ, (mét bremapen). Op de voedselaÍnstepl,Ísen komen Voselp@+ d
Huenpootie massiatvoor, lo|aal velgezeld lan rJ jm mdft soonen zoalsKÍuipwilg
Goone mlllarer, Spune, Oode{grondse ldave! c€streepte klavd, Ál*ervjooltje,
Zaodmuu en N{annetjeserepriis. Ti?ische ,oomsoorteo zijn Boslarhyrus en
Schtrnihavikskuid. Jacobskujstruid ruk sterk op Op de opd pleklesffden we bel<ets
mosseÍ! Ddnsterr€tjesmos en andere interessmte mos, en l<ontmosoonen. De natte
deprcssreszien s totaal Àíders uit mer tusen de crote lisdodde, Rier, wkenopslag en
Pitusbulten heelwr onver\ïachte soortenzoalsMattenbieqg€vone waterbies,Zomprus,
KnolÍus, Fiine m GÍore $"termonkel. In 1998is op éd plaatszelrs\,lottende bies aangetroffen, maardatunaniet meerN,,rgenomen.
ln de sndzone van de nafte depresíes tjn nog
Veldruq Z${Íte zegge,Hz@egge, IJle zegge,
Tengere rus,. Gewoon duizendguldenkruid,
Wàterposrelem en Bleekgete drcogbloen
seÍ]nden. ongetwijfeld ziin eeo gtoot deel m
d€zesoorto aÍkomssg uir een zaad\oorred in
de bodem, die bij de afgnving ]s aargesneden.
Vetmedelijk moet op dezeplaa* oou eenmoe
rassrge,voedselrme depressiegeleg€nhebben
in de ialei mo de Lijsterbek (die het gebied
besÍmst. NieBvkone6 zijn BÉde orchis en
Grcte ntelaar, die \rrnoedeljk via beheers- tua Knt Dek, : OtuànMta

Het hele gebjed wordt beheerd via
serzoosbegtuing ouni-november) met
GaloÍay rmd€m. Voor dergelijkrelàtief
voedsehrm gebi€d wordt de gnasdÍu.k
borust wij hoog gehoudenon de wilgenopsl,g in toom te houd€n €n pionieÍrcge
tatis Im opm zandiqemilieus re b€houden. via Haphekkensbehoud€n rqnde
laarsriie tftg"r€ tor de kalualbeïm. De
mooiste periode rcr een verkenrade
vEndeling is apd-mei $meer caweldoom en Brem bloeien.Het is ook tof om
de gÍzend€ Íllnder€n !.in dichtbij te
obs@ereÍ! op vooi\aaÍde dat je hen nier

In de natuuronrril<kelirgszone woÍdr
dod lok r.l kapbeh€ertiidens m ja,íijl$e
beheaswe*dzg meegeholpen aan het
tengdiiryen vm wkenopslag Op de
zonnig€ kanàalbeÍm zdf is menselijk
1ngflipen momeÍteel nog \rcnselijk om
ove$,oekeringdoor bramm te vernijdei'
zodat marinale ruimte gecreèerd\rordt
rcoÍ he$tel\,an de oorsFonkelijke sdrÍà
l€ grasl^ m o breÍr- en gaspeldooÍ1struweld In okober 2001 $€rden met
dit doel door onze veroiging de dichte
bramstruwelen gÍotendeelstauggedmn:
gar en werd de humeu:e toplaag indusief
brameÍwonels verwíjderd- Dit g€beude
m€t e€nrupsl@r (heel\rát sn€Ier en efÊcienter dan rn€t de hosma2ierl).
Mom€nteelis nrz oÍg nog noodzakelijkon
hetgoei Írn achterg€bl€Ê1 bÍarnawrtels te beperheÍ! De vawaóting is dat
beide beheeïsingÍep€n i'!r de toekomst
achters€gezL o Lmen blijven.
Ten behoer€ val] d€ oeverdalwen km,
no eo deel\,.ande afgekarde (Fers r.rij
genaákt wrdo @ owrbargende vege
tatla E€n langebaLsteno tlmel onder de
kmadb€Ím za1nog wordo ilgericht ats
@dninteringsplaatsrcor vlesmuizm.
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