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 $aslanden
die doot bemesting of vetÍuigjng rraar
m biologische kwallteit inboetteíi, weÍden door een vasdralod
maaibeheer
zondet bemesting seleideliik teÍug
bloenïijkei Da.l zij het volgehouden,
gerichte beheer en het succesvolle
natu!Íherstel heeli het gebied gadde
veg de status van teferentiegebied
gekÍegen voor veíschjllende natuorq?es, zekeÍ in een \X/est- d oost
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De oude aÍ1! %%%%%%%%%%%%%%%%n
de Zuidleie en de poejn
gebied
ten het
hebben - in veígeliiking
met het omgevende gebied - een goede
sÈterLealiteit en dft r€Ítadt zrch in een
djke wateInol" en -fauna. Opvalmde
sooíie àjn gele plomB vitte watedelie,
wàterïiolier, \ratdorlie
Gm dÍlvend
levdmosie) d diverse zeldzde foo
teinkruido (zoals drijvend o gianzig
fonteinkruid) en andere zeldzaan eden
zoals pijlkJuid. Eén van de exclusivite;
ten van het gebied is het loos blaasjeskíuid, een in Maanderen zeet ze]lJz m,
'vleesetend' wate+lántie.
Plaatseliik
komt een grote populátie van het
gevoon kransvieí voor Er ziin fliet
minder dan 24 soorten libelen bekend
uit het gebied en daarmee is het voor
deze soorten#oep één \an de rijkste
bLàszegge ertusseq in Íurgere zones
gebieden \an de síeek (hoe$€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

orchis) qror, nmt enkele exemplaïen
vm de later bloeiende gevleke oÍchis.
Het gpische dotterbloeógÍ2si,nd komt
vooÍal voor op de iets voedselÍijkere
plàatser! met soonen ,ls pinlsteÍbloem,
echte koekeksbloenl eg€lbote$loem,
MteÍkuiskruid, gote Íatelaaí, íode lda!er, modaswà.lslÍo o tweriiig€ zgg€.
org€reet de helft lm de hooilanden
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bestaat uit een voedseládete \tuimq
gedomlnead door veldrus met bieen
knoppen en veel klei.e zeggesoortd tr
tussd (o2. ge\rene zegge,blauw zegge,
geekrooe ,esse, bleke zesge, haz@
zeese d zegtoene zeggê). Het is ooL
de geptefeteerde Liemplek voot o.a. kale
jonlker, tormentí en kÍuipend zene
gioen. Tot in de iarei 1960 Í"!en uit het
gebied nog aÍdere soonen !"an 'blauwgrasla$d-achtige' vegetaties gekend,

zoals mnpluis, blauwe knoop m kleine
1aleiiaÀ1. Piipestrootje komt v€l nog
heel plaatseliik voor. Andere bijzondeF
heden die jn het gebied {toreÍen zijn
moeÍaskaÍtelblad (veÍmo€deliik de gÍootste populatie 1an \4aander€n) en paddenrus. O$diep stagneÍend \rater wordt
in de I-eiemeetso opvallend geLoloni
seerd doot gewone m slmke ratetbies
en holpijp. In deze verlandingswegetaties
vinda w zeldzamheden als MteÍdlieb1ad, ze€goene muÉ, kl.everig 'alstro
en sahïdeÍepÍijs Zonder maaibeheeÍ
maken ze snel plaats voor gÍote zegge
vegetatiesd Íiel Op de droogste kopies
vm de nêtte hooilanden is het rcul€Ías
in vole uitbreiding De bloenrÍiike hooi
landen tjn een geprefeÍeerd€ pleistdplaats 1ooÍ de $?teÍsnip, die hier uoeger
ook tot broeden kvam. In vole bloei
gonzen de hooilrnden van de dagvlio
den ftnr. bÍuin en oÍdje zandoosjo en
mdae insecten Ardere opvallode soot
ten zijn de vijfstippte Sintjansvlinder
(Íups op noeÍásrolklave4 en een $ote
populatie van de moeÍassprinkhaan,
onze gÍootste inlandse veldsprior+2m
(edge vindplaats voot de provincie
\í€sd4enderen).
Natte Íuigtes
Zonder maaibeheeÍ evolueren grote
delen Ían de hooilanden naar een
bloetuiike ÍuBte gedominedd doot
modasspiÍeà. Dàartussen g1oeio soor
tm,ls engekott4 echte qleÍiaar\ veld
la6)rus, gwon€ sdetib noer"sandoorn
etr kale jonleÍ. MeeÍ nos dan in de ja,Íliiks één of twee maal gemaaidehooilánderl komt in deze bloem o sttuctuut
riike vegetaties een gÍote diveÍsiteit aan
ongew€ri€lde dieÍen voor. Een klein
spjnnetj€, het noeÍastongpalpje, is biivoorbeeld mM van 2 vjndphatsen in
heel
andetd gekdd. Het is dm ook
en add2ótspmt
in het behe€ï om
bepaalde zona niet jaadijks te mmien
MesotÍoof elz€nbÍoekbos
Slechts een kleine oppervl*te vrn het
gêbied bestá2t àcrueeluit ed $mchrutijk elzen of wilgmbroekbos. omdat
niet ale zones kuÍnen g€Íniaid worden,
À dit vegebtieg?e jÍr Ítbreiding Het
gaat om veÍbossingen van mind€Í dan
50 jàar oud en \renicht tjn ze dàardooÍ

(nog) niet eÍg soorteffijk TpÀche soorten zijn bosbies, gele lis, bitteÍzoet en

Droge zoomveg€tatiês
Langs de houtkmten rm url. émstijlig
meidootr! die lmgs ha kaÍaal zijn aÀ1gepl"nt, komen plaatselijk interessante
soorten 'an dÍoge zomen voo! zoals
dubbelkel! maÍgÍiet en vilde agdnonieDe Bohebeek
De Bornebeet, die in het Bulskampreld
@eemem) ontsptingt, mondt t€i hoogte
qn de ki€meersen in het kanaal uit.
Enkele peÍcelen in de valei Im het
benedensboomse deei maLen evenees
deel uit lm het nàtuuteser%t o voÍ
den ars bbenrijk hoonmd beheetd.
omdat de provincie de beek niet meer
actief fn€t de lÍaan Íuimt, ontvil,kelt
zich opniew e€n ge€rieerde beekstructuur met erosie- en sedlmentabePmces
seÍr en stmomLuilenpatÍoflen. smfl
met deze nàtuulijke memdeÍjÍgsptocesso is ook de vateÍplartenont'ikleling hieÍdoor positi€f geëvolueerd. In
deze beek, met rcor de stÍeek $og Íelatief zuir€Í $ate!, komen biizondere vis-
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sootten rcot zoals betmpje (eÏl ook een
tot nu toe éátlnálige, voor de pÍovincie
unieke vondst \an de koplooÍn), naast
een Íijke, oflgevervelde wêteÍfaua.

Bedreigingen
Wate*lÁÉliteit en -kwantiteit .l,ormen de
voornmmste
knelpunten voor de
Leieneerso. De aanvoet vd ijzetÍijk
kwel- o sturr?ateÍ is rermindetd doot
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dsimge o vdhatding r"àn het infiltÍàtiegebied'Snrlwdberge'. Het drainagewatc vm de intensief gehuikte landbouwgonden is bovendieo aangeÍi,kt
met nutiiënten o pesticid€n en er treedt
een vennelde aÍïoer op van het regenwater sr
de laga gelegen rallei. De
toegoomo peilpieken op het kao,l en
een Íecot hogeÍ iÍgesteld kmaarpen
vooÍ de scheepváatt benoeilijkd gÍavi
taire afvaterjng 1an de kiemee$en.
Deze €ombinatie mn Íàctoren leidt el
toe dat het nàtuuÍgebied geleidelijk mÈ
ter vordt en dat steeds med lmgdutige
ove$tÍomingen optreden. Dit heeft een
càscàdeaan negêtieve effecten. Het sttgnerende regenwatet drult het gÍondsater naaÍ beneden, wddoor de Esicochemie van de boden &astisch wiiztt.
De vemindetde invloed ran kwel- o
sruvs'ateÍ maaLi het gebied voedseLij
Ld doordat er m€er fosfa2t en nitraat itr
de bodem voor planten beschikbaaÍ
komt, nog a$ge\ruld met nitrateo en
oogewenstehetbiciden die afvloeim vm
de iotensieve landbouw op de rqlleiíank
lan StuF€nberge. Het eindÍesultaat is
dat riedand en hoge zegg€nvegetaties
opn*ken ten koste vm de orchideeënÍiike sdmalgÍàslmden en dat het baaibeheer aanzielliik woÍdt bemoeilijkt
door em toegenomen biomassaproductie en hogere \raterpeilen. Niet a]le
zones kl]men dMtdoor nog genaaid
wordo eo het maaisel is niet meet
bruikbaar als hooi. Nocht ns is màaied
de oige mnier om de eutÍofiitng nog
enigszins te tempe€n. Natter k io een
natuuÍ€ser'laat dus niet .lrijd slnoniem
met beterl VooÍ de Botnebeek dient,
naast de aangrenzende intensieve lindbouq nog de àdvod rm ongezlrverd
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plek*en moet het madsel nog mmueel
'naharmrden rerwldetd ovetal blijft
ken' nog nodig om het maaisel dat de
m,chim onrennijdeti'k nog achtedaten
zo veel mogdlh te verwijderen. Maaisd
dat achte$liift, dllagt il]mers bii tot
eutioÊèring en veÍhitrddt de kieming
vÀn de !€]e plántensooÍto díe in oÍlze
en op
sd€ek n€ooeg zi,n Etdwnn
voedselarne bodemcondities ájn aangewezo. Het werk is voor d€ vrijviltige$
dus al bij al lichter geFordo, nar met
iaarlijks ongeveer 7 ha re Maio is er
meer dan werk genoeg De il%t vm de
raiiviligds bij het hooien blijft dls nog
steeds onootbeedijk vooÍ het loonbe
stam vm dit topnÀtuurgebiedI
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Íioolweter uít eeí deel van de
GelaartsestÍMt.ls knelpmt veÍnoend

Een standbeeld vooÍ de
honderden Natuurpuntvrijvr'iligeÍs

Toegankeliikheid

De l,eiemee$en zouden er niet uíÍzien
zoils nu, zonds de iflet vd rele tie11ta.ldie, nu a125jaat lang, een
len uijwi\as
hmdje lvamen toesteken bii het hooi
lmdbeheel jn juli en septmbeí
^anvankeliik verd eÍ nog met de zeis
gemaaiden het maziselmet zw,Íe beÍÍies
afgedragen. Ook de meest verstokte
Ledenr"n de bàedssreÍkgroep treuen
ondertussen níet dat ei een zekere
men\diserlÍlg is gekomen, eeÍst met
bosmMier en madbalk, l2teÍ met lichte
trEctoren met speciale lagedrukbmder
die de schàde aan de bodm beperk€n.
Het mrchinepÍÈ Im Natuurpmt is
oodertussen ook uiqebÍeid met ed ge
soasticeerdehooikeerdeÍ en hooioprutr
sagen, een b,lenpers d kipkd. Àleen
op de narxte m noeilijk toegd <elijke
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Door de gtote kw€tsbaarheid kan het
reÍein helaas oret vrij toegrnkelijk
gesteld wrden voor vÀndelaaÍs of
natuurliefhebbe$. Eik iàd wordd i. de
Spile g€lukkig geleide bezoeken in de
toppeliode ámgekondigd en deze zijn
ook op Mnwaàg mogeliik. Vanaf het
iàagpd lmgs het kanaal heb je op vd
sohilende punten ook al een goed uit
ziót oÊr het gebied. Wmeet op ter
mln het gebied richting Stulrenbetse m
oppervlaL|tezou lamd toenanen, ontstaat eÍ één ecologisch tunctioneel
geheel,met mooie kansen om de unieLe
natuurpotenties hier te onwrikkelen en
tegeliik de publieke toegang te verbete

Hooidag€n 2106 op zaterdasen 22 en
29 jrÍi etr 16 september: áe kalende!
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