RESERVATEN
IN DE KIJKER
De Leiemeersen(Oostkamp)
De naamIÁeneenertr{ereei naarbetiuierfe deZuidleieoÍ RÊie,dehirÍ1rirchebowrlooplan deBragteReiex.Ix deulbi uandeZuilleie aerd wtta,f
de 13eeeualtet kaxaal Gent-Bttgget/iÍgegrann,aaafil aatt beideTjjdzn
aanltetkaxaal relidet tralíedlugmslaxdm, laagnnnoeTarenasdeanzex
uandeZaidleiebewaadbla'en.Het is reedsitt 1981 datNat rp ttt baaf
oogliet ,allefl ap een(loen3 Aagmat)Iaagueengebiedje
0? deknkeraehrMn
lJetkana!4 net rtraomEaaaftr MaefiMge. Atítleel bebeettNattltn? nt
Oortkat?Qhier n, 12,3 ha natznreseruaaíDe uauble 4 jaar is doarde
,eredgtt& netftattatële sfu 4 M4 deNV Watefl,egetet Zeekanaal(de
bebeerder
wn heí kataal), dePmuinde We$-Vlaatderen,het R4gitxaal
Lzndscbapenha gememtebertu
t; ,ee/e ergiegeÍopÍ i fiatt&rlJenleb?/aat
regelen
en eengeitht at/tt rbebeerDe I ziemeeml makendeel uit wn het
acaeeJ 37 ha gmte natturresetuaat "Va//ei uan de Zddkie" *
Oottkaz4/Bunen, tvaaflafi grote dden aok intemationalebescheming
getielenalsHautafirbtb gebied,In aaigenummersaanDe Spillekaanen
deauerige
àulgebiedex
reedsaan bod:delYaratdqxften, I *iemeenenNaonl
enGetbttr-No1ftl lVe beper/e.n
orc hier d* íot heÍgebiedpaar het,oo/ de
Vallèi un deZaidleie25jaar geledzxallenaal bgon.

delijk door de landbouw verlaten.
Hiddoor konden ook riedand d mesottoof eizenbroekbos zich ontwikkelo.
In de i,ren zestig liet men hela6 met
minder goede bedoelngen zijn oos op
de Leiem€erceo rzlen. 2 hà werd inge
palmd als huisruilstort voot de gemeente
oos&amp Ruim 3,5 ha wrd in gebÍuik
genomen àls stortterrein voor b2ggerspecie, hoofdz,llelijk afkomstÈ ]m de
Brugse Íeien en het Minnewtei
Omstteeks 1860 weÍden ieeds 1,5 ha
ian het moeïas opgehoogd met specie
aftomstig rá de rerbreding van het
k2mrl tot op ziin huidige breedre-Y/at in
1981, bij de opÍichting rzn h€t reseràat
nog testte, was 3 ha onaangetas! maar
rerÍutd hooil,nd en moera! en een am
tal intensief bemestes'eilánden mer nog
slechts bepeike natuuïsadde.

Een referentiegebied voor
succesvol natuuÍhe$tel
Ontstaansgeschiedenis
De IÉiemeeNen voÍmen één vm de
legst gelegen plaatsen vd d€ \4amse
zmdsreek. Met 5,5 merei boven de
zeespiegel bevindt het gebied zich
amper bovetr polderniveaÈ De Zuidleie
stÍoomt hier %n oudshd d
ràssig gebied. De ontwikkeLing vàn een
voige bodem wcd nog gestimuLeerd
door de aanvoeÍ rm hrel- en sn\Íwàter
afkomst* van eqp pleistocoe dekzmdrug (Siulvenberge), her inteduvim
tusseo de ril]ei van de RivieÍbeek en de
Zuidleie. Doordat dieper gelegen,l{enge,
teÍÍaire bodedrlag€n g€leideiijk in de
íchtiry Im het kanaal naar beneden
dujken, komt het geinfiltreeíde nee$lag
water ondeÍ de vorm rm grondrater
nad boven in de làagselegen kom van
de Leiemeersen. Het gtondsateí À njk
^
.).^. tzer en bicdbonaat. Dank zij
deze specifieke smensteling kon een
zeer specifieke efl ftgion al zeldzme
florà en fauna \an opo wate! nátte

schraalgÍasldden, dott€rblo€mgaslmd
en gÍote zeggenvegetatles ich in het

Tot jn de iffen viiftE vd de voíise eeuv
werden de Iri€medsen door boerar
met de zeis gemaaid (en met bonenstako o p.2rd e$ kar vedo de hooioppers uit het geb;ed gedJageí). Dit
gebÍuik verd ná \)ío II economisch niet
meer rendabel en het gebied \rdd gelei-
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De natuuroítwikkdings\r'dk€n
in de
I-eierneeísen,in ea sucesverháal. Het
\ras in de periode1992 1994éd vh de
eeÍste gebieden in VlaandeÍm vad
gÍootschalig aàn natuurherstel verd
gedm. Met de hulp van het l4ads
gewest weÍd 1,8 ha opgehoogd teffein
terw aqegïaven tot op de ooÍspÍonkelijke veenbodfi.. De resultàten wrren
verbluffod. In de onverstoorde veen-
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bodem bleek nog een kiemklachtige
z2àdvoorÍMd 2mwezig vd tal mn ftt
dwenen of zeldzme plantensoorten.
ook vmuit de 3 ha, die nooit werden
opgehoog4 kondo heel \\1t gpiscàe
sooÍten de afgegavo zone opÍtleuv
koloniseÍ€n. Het succes vas een strmulms om €en rcledig natuurheístelplan
uit te voeÍen.Tussen2002 en 2005werden
i e overige opgehoogdete!Íeinen in hm
oolspronkelike staat hersteld en 0,4 ha
huisnilstoÍt \r€rd vonedig geMneerd.
Het resterende 'gÍoot huisruístof, de
en{e kchmdviek díe nog in het gebied
2.1 achtdbliiveo, wdd begin 2006 ook
betc afgedekt o hydtologirh geiioleetd
zodat de negatieve nvloeden voor
natuu bepdkt blijvo. De $aslanden
die doot bemesting of vetÍuigjng rraar
m biologische kwallteit inboetteíi, weÍden door een vasdralod
maaibeheer
zondet bemesting seleideliik teÍug
bloenïijkei Da.l zij het volgehouden,
gerichte beheer en het succesvolle
natu!Íherstel heeli het gebied gadde
veg de status van teferentiegebied
gekÍegen voor veíschjllende natuorq?es, zekeÍ in een \X/est- d oost

Ii/a Ki't D{bet: Lti.ntv,

De oude aÍ1! %%%%%%%%%%%%%%%%n
de Zuidleie en de poejn
gebied
ten het
hebben - in veígeliiking
met het omgevende gebied - een goede
sÈterLealiteit en dft r€Ítadt zrch in een
djke wateInol" en -fauna. Opvalmde
sooíie àjn gele plomB vitte watedelie,
wàterïiolier, \ratdorlie
Gm dÍlvend
levdmosie) d diverse zeldzde foo
teinkruido (zoals drijvend o gianzig
fonteinkruid) en andere zeldzaan eden
zoals pijlkJuid. Eén van de exclusivite;
ten van het gebied is het loos blaasjeskíuid, een in Maanderen zeet ze]lJz m,
'vleesetend' wate+lántie.
Plaatseliik
komt een grote populátie van het
gevoon kransvieí voor Er ziin fliet
minder dan 24 soorten libelen bekend
uit het gebied en daarmee is het voor
deze soorten#oep één \an de rijkste
bLàszegge ertusseq in Íurgere zones
gebieden \an de síeek (hoe$€l niet ,Ie
tÍeedt oe€fzegge (sxmen met sooÍten
ich
vooÍtrr,nid).
soorten eÍ
Èarlijks
als leveÍkruid en blauv glidkrlnd) op de
Onder de visfamà zijn o.à. sinoek,bitteÍ
voogond,
te$iil langs oerers hoge
voorn, vetie eÀ alrer het vermelden
qpeÍzegge
en zeldzamere soorten ,ls
rvaad. Goene eo btutne Liklers, pad en
el,enzegge 2mrvez8 ziin. Lkeal konen
gewone en alpenwt€rsalamander voelen zich hier thuis- a)ude getuigetussen voomi in dc Íugtre zones een aantal
interessarte sooiteo vooÍ áls zsaÍte bes
ut de longe eeuw vernelden ook het
en rcot de stteek grote zeldzaanheden
\ooÍkomen .m de kmsàlamdder
als moeràskuiskÍuid en nelkeppe De
tjn het leefgebied vd1
q?ische vogelsooÍten als tietgors,
blauwboÍst, kleine k rekiet, \qtetÍal en
het zeldzme potseleinhoen, dat cle laat'
ste jren jaatlijl<s in het gebied v'oÍdt
gezier De snor is een voofm, ige
broedvogel die gíàag in moerasrgetà
ties met dergeliike gevaJiedde sóuctuur
vettoeft en die tijdens de vooriarstek
a nog af en toe zijn zmgpost heeft.
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Hotspot voor biodiversiteit
op de huidEe 12 ha komt ongeved één
vijfde vd de
mse floÍa yooÍ. Dit is
te ddten aan de unieke abioiische ken
merko en gÍadiëlto in het gebied en
het voorkomo vm vasolillmde natuut
gpes Mdin d Im zeldzame soorten
plznten en dieren nog €en toevluchtsoord
vinden. HieÍonder volgt €en orerzicht
ran de belàngrijkste natuurttpen.

De meest dtassige plel<Len ziin gekennerkt door een vegetatie gedomineeid
door det eo grote lisdodde. Pl2àtselijk
komen ook Lleine lisdodde, mattenbies,
bosbies, tzlmoes en gïote en ldeine
eselskop voor. Op oe1€rs en hoger op
de \-och€adiènt rnnden divene soortd
zeggen hu tlpische stmdpleats.
Scherpe zegge neemt grote delen .m de
hooilmden ia hier en da ook met

Natte schaalgraslanden en
dotterbloemgraslandèn
De faam die de If,ieneersd geoieten, is
echter gÍotendeels te da*en an de
bloetrijke hooiLnden met vooral de
oÍchideeirpncht begh mei DÈenden
brede orchisen kleuÍen dan de natte
schJaalgÍaslanden.In 1981 raJen ter
vergelijking - nog slechrs ed dettigtal
bloeiende erenpláten geteld. Het vol'
gehoudeo maaibeheet en vooial de
natuuron6!'ikkelingsverken hebben tot
de sterke uitbreiding bijgedÍágen.
Daarnaastkonen ook gÍote aantà.11en
met bÍede
detorchrs (én de kusirg

