RESERVATEN
IN DE KIJKER
De \Warandeputten
(Oostkamp)
Ook kt4?[h2tdtigonfita,tenal urgehieden
kannen in eenmam tuxfitijd grate
natuuruaar/ekijgery nitt eengqarte inithting ex beher Het ltuendebewijt
uotmefide Waraxde?&Íten,
ge/egen
laxgsde lixkroeter uan bet kanaal CentBmgge,aan de bmg wn Moerbragy. Mx de fup adnhet Vladmre Gelrerí,
uenlenopgeEoanteneinenendichtgeslibdebez"inkhgq/lÍtetdaarNatuaryunÍ
orlgetarerdtoÍ een10 bagmot, waardetalnaeras-engraslandgebied,
prachÍig
pubbek ia aanÍrekkdijkekxappepadenenkjjkbul.
o?engetÍ.eld
mar bet brede
te17.
De WatufidePtltuntarmen!fu uandedeelg:bieden
diNNaÍ rPrnÍ behurl
in deValli wn deZaidleie,waatix beÍkattaal Gent-Bmgge
fu tgegrawn.
De
"De
naam,etaijrÍ fidar hetadtgtetTerdebosgebied Warandy''.
De ontstaansgeschiedenis
In de pdode 1987-1990wtuïl door het
Vlmse Gslest de doortocht vd het
kanaal Gent Brugge te Moerbrugge
gehetkalibreenl op een 2000 too gabdet
en et wetd en nieurve bmegbm lng
gebouwd. De kraakrbrediíg
laet toe
dàt gÍote containeAchepene {aaÍ kunnen
kuisen. Om À e \rijsekomen gond le
kmen belqen !€rd xan de monding mn
de RividbeeL tussen de spooíreg en het
Iola:i eo 10 há groot lzleEebied onteigeod en opgespoto door de tennai{e
r\dministràtie \nhtNego
o Zce\r€zen
(AIíZ). Na uitvoering vm de sarLen kon
de mtuu spontam beit nmen m het
gebied. Op de opgevoerde cn rnet
bemeste bodem (ovemegend zandige
leem,pLaatseliiltmeer lemlq zand) ontwiL
kelde tch langamerhand een vrij iíteressantegnslandvegehtie. ln een aanti put
ten of depressiesble€f neelslrgwaterstag
raen en onrstond een ge!ftiee1Íl geheel
vm op€n mter, moerÀsm \rngmbos.

Natuuí:prmt in actie
Begin1993krcegNatuur?!Íuruim 2 ha
vm de \X/.randeputtenin beheer,d.vz. de
zone het dichtst gelegen tegd de spoorveg Het tdrein Ndd lngericht voor
exte$ieve be81zing en bÉde houÀmten
met vd. sleedoorq eenstiike meidooff,

Narte els o gewone es verdo Íondom
het gebied a,rgepldL !íar 1oka1 em
voedseltijle slibbodem dagzoomde werd
deze met ed la€ rm rcedreldmce
Mter
$ond àfgedek. Om peírmmt
voor de grazers te \ÉrzekeÍ w€rd een
grote !€edr;nr"oel nngelegd.
Io 1999 keeg Naruuput 7 hà in beheer
tr bii, tot,rn het kanaal.Ool< kon er eo
ovdeenhonst $orden àígeslotenmet de
Afdelng Vàter voor het beheer var de
dijk lanS de Rivierbeek.À1es smd goed
voor 10 ha te ontrvitkelen natuur
GelukkÈ $ns het Vlaamse Gmst ool
bereid om in 2002 de 7 ha mec optlrual
in te dchten voor natuq toegmg rcor
vandehrrs eo natuureducatie. Een
gedeelte \'d het opgespoten terein aan
her km,21 e€rd 2fgegÍa\,€nvoor de ont$'iL\eling \m moemsen opo w2teí Zoh
300 n houteo knuppelpad rvacl door
dezezone mgelegd, dat toegíng geeft tot
2 f,zaie vogelk!],nuftd- NÍeteen ook het
ÍsitekaaJtje \m het gebied voor de \€le
Eetsersl2rgs het kmaal. De orcrtohge
grond s€rd vestrkt ln ren geluids'al
iangsde drukke M.,erbrugsestraat,die ver
volgeos net stftekeigen struweel Írtd
ingepldr. Len Ek 0ndom de centÍale
noeras en open sàtetone moet de rust
in her grbied v@eLeren. In de besramde
bezlnlingsputten dic tot dm roe elke
zomer droog rnebr! strd de zeervoedsel
riike ondenvxterbodeh ftffiiided
en

A'tle b'<kkj,Ittt,d ttl
tgtaktn b t ooi
tkrttry/tftt Ddfn.iê uul' u u.bolnr,,qetune
veÍs€rkt in een stibhcur-eL.Zo kon de
waterk\Ji,alteitdlrsrsch Írrbeterd en is
jáÍond open vater imvezig. De oeve$
wdden ,achthelend geprofileerd om de
mtlrilkelrlg vm sater o oeve+l,nten
te stimulftn. Nabij één !m de kijklutten
werd experimcorcel ecn oeveavaluv
wand aengelesd.Het nodige zaod werd
hieftoor grotendeels aangeloeld q]nu;t
het baggerspeciedepotvd AWZ in
Beemem StJoris. Len gedeelte \d de
oorspronlelilLc Rivicrbeekvallei wed
terug henteld door afgraràg vm opge
spoten gÍonden. ÀIet deze (elàtief !r]edseldme grond werd de slibheuvel afgedàt, zodat zich ook hier eer interessante
vegebtie lon oniNikkelen. Rondom en
dooÍheen hcr gebied {ed een bÍeed vm
delpad en her en der ccn brcde houtlmt
aangelegd.À{et uiÍzondei,tg v2n de moe
rlls' en open Íater zone Íerd het terÍern
ten slotte àfgensterd om e\teosiele begÍazmg moscllk Lem.len. Ook een kleine
pictdclzone ricrd amgeLegd.C! 2a en
25 mei 2003 konden de \rlarandeputten,
ondef vcel posiíqe belingstelling fe.-ste
lijk geopend soden a]]or het p$liek.

Variatie aan levensgemeenschappen
De tÍoef vm het gebied is de !€le ladatie
,d bodemqpes en \och€Íadiêntd, ontstad teogoolge Ím de opspuiting of
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bosíetzangff eo laste bÍoed!.ogel en
ook koekoek houdt zich gra€ in deze
omge!Í€ oP
MoeÍasbos
Sommige delen l.:rn het moeras mogen
spontaan verbossen tot een nat vilgo,
broekbos met !'Í . schiet\rllg Ve|ezcht
rcÍdt dat hier in de toekomst ook zlfure
els en gewone es zulen uitbteiden. In de
ondergÍo€i koÍnm ttpische bÍoedvogels
licor als tjiftjaf en z\raitkop Itrgs de
spooffeg en de Rmpe komen nog
fÍàaie fJagmentenlan oudes mesotroof
eLdbíoekbos vooí met in de ond€r
gÍoei sooÍten a.ls lmterviolid, dotteï
btoerq gele liE iile zegge en elzwegge.
De roesLqeurrm het Mtd wljst hier op

d@Í àcEe!.eveÍgràving en herpÍofilering
Begtuiigs- eo nietsdoar behed spetel
veÍdèr op dezeEiatie in. De koloíri$tie
door plmtefl en dieren is uiteindelijk bijzonder snel .!€rlopen met veÍÍassendook
heel vàt zeldzameoí bedreigde sooÍren.
Het betreft meestàl mobiele soorto die
zich gemakkeliik vdspreiden er zo
geschikte pia2tseo lnmen kolonisda1
Ándeízijds \ltÍd dooÍ Egraving ook de
zaadvooÍÍaad aangesprohd van histoÍi
sóe plantengoei in de Rivierbeelíalei en
ook het opgespoten zand o slib lrit h€t
kana,l be\.ette kidnk"chtige ad€n lan
aledei mter- eo @erptanten. SoÍrmiqe
sooÍten tin pionieÍs die nidien wer 1.€r-

Periodiet overstroomde $onden en
oevos van plassar wtden gekoloniseeÍd
door em mcràsvegetatig met Írl. rier en
gÍote lisdodde. Haatseliik dook ook bos
bies, gote egelskop, kleine lisdodde,
oevet2eggq gele liE heen o mttenbies
op Moens(gels zoals kleine ldelier en
lieqo$ vindeÍ' his ed geschitte bÍoedstek \vateral is eo vàste wintergast en
komt wEllicht in de ro€komst ook tur
broeden.op doortrek $oÍden o.a.blau\'botst (toekomsdge bÍoedvogei?) en
baàrdmaÍmetjegdoteerd. Eo àctief kap
beheer wordt lolral toegepasr om de
openheidvr het mens te verzekco. in
de buu1t \m &"t stÍuikewas is ook de

Open MteÍ
De Mterplarsen en poeienvrÍden uitslui
teÍd dooÍ nee$lag o grondwter gsoed
d hebb€n hiddoor eo.goede wteÍiqr.lllite1| Het gebied is opr.a end Íiih am
\r'átelplántensooíten, zoals zamichellia,
gekoesd, tenger, glinzk en duirend
knoopfonteinlÍui4 sriire en gmte eater
monkel aerrcderlnid, steÍre|Íoosoorteq bronmos (een z€ldzme onde€edoten mossodg en kÍmswietloorten
(Nitela fleriïs/opàca en chda ,rukÀris).
Àm6bische soorten tin o.a. $orspoot,
\'nerpostelern, gÍoot moerasscherm,
\ratertoÍ|ruid, moeÍas en gele MrerkeÍs,
\raterrÍMg blaanrekkende botabloen\
gewone wateÍbies, goudzuring, grote

sareÍveegbree! grote katrenst2rt en
veenmnel Ong€twijfeld zijn tr nog
mdere oddelklng€n te doen. Door h*
opÍlrritende det, beg! zing !"l1 me€rtoeten en omrcelirg door gMd m bodem
om\roelerde vissen hebbo sommige
soorto het elenwel moeiliik om stand te
houder De lib€IenfàDnais uitqmte rlik
De meest brzondde soonen tjn plasÍosrbauq broine winteÍjuffe! gEwone m
z$'en€nde pmrreÍjuffer d lileine rood
oogjuffer. Elk 'd \iarÍden nos niewe
soortd onnlekt cro€ne kitlers zijn alom
tegenwoordig€Ír gwo op Íarme zomeíalonden hm €on@g terwijl @td en
tosse vieamuizen het vateroppewtah
afspeuren nd prooi. Álpenwatersala
nudd en kleine n"ÀteísalzmdeÍ ur o
het Llassiele diqe rm amnbieth m. D€
Íoodwd€scbildpad is en exotisóe veelrÍaat di€ zich iammergooeg in het gebied
gevesEd hefL Ondet de vissen ullen
vooral de enoÍme concaltÍaties van gÈbe1
op, ed zee(opportdistische vissoon di€
massaalin her kmaal voorkomt. De hog€
visdichtheid srelt het zoet*aterpJa*ton
7Í!aÍ op de proef MddooÍ er peÍiodieke
alg€nbloeiId opnelen o \r"reÍplmto
het no€jlijk kijgen. ÀÍdde tàlÍijke vis
soorten ziin iietvooín eÍr tiendoornige
stekelbaars,
VerdeÍ tjn ook zeelgbaan en
blanlrcorn .!"sqesteld. Om d€ populatie
giebel Mt onder controle te houdo vedo enkelesnoekenuiqeei Dit moet de
k"nsen Íror de \raterplantenr€getatiesm
een mee! evenwichtigyisbestmd ve$ete
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De wt€rpaitii€n trekken zov"t ale noge'
Iijke soorten w.tenogels aan. tpische
broedvogels ziin wt€rhoen, meerkoet,
wilde e€nd loifeend, taf€leend,dodazls en
fuut. In de steile oeÍen bÍoedt elk jad
steevast1 oí 2 kopp€lsiisvogel.De popula
tie oe!'erzwluw is arn qpische mtd
schormeliigm onderhevig h 2004w"ien
zo'n 35 koppels aamezQ, io 2005 slechs
eendrieuL El! jaar vordt de ooetnzluw
md in het rcorjaar raij gemaakt lan
begmeiingon het de rcgek zo \€el mogeïjk naar hm zin te naken. Vanuit de kiikhutten zi'n zo&€l oevelzealuw ab iisvrgel
mak spectacdaiÍE"aí te Íremenen ze stam
in hor de nond-m-mond rclane ondet
de \€le mgeliefhebbels in heel\4rddeten.
Vaste plejsterendercgels tjn oa. blauwe
rete!
kleine znveÍeiger, aálscholve5
slobeen4 betgeen4 wintdalns, wte$nip
o bokje,ldeineplevier,ooedoper wiqatje
s groenpootruite. SomswoÍd€n ook zeldzaarhedm wngenomeo zoals visaÍend,
purpeneiget, totrdonp, lqelazr, ooieiaaí,
hl4t ?'ardopmeu\l1 ternminckstÍandloper, poiseleinhoeí, zomeÍtaling, witoog-

Foto ra' DdzÍr: G./ku!-B't/tnn
ao/g!" n' nt
War.,1!4,tttt" tuot dt fraiê ,aaaiek M" tt4.biL
b"d. sràlk"dAN n 1tu,41

GrÀslanden
Dooí het voorkomen !"n \rrschnbnde
bodemgPeno ,Ie mog€Ijkevochqndiih
tenkono heelsat gnslmdgpen in mozaiek
mt elkarÍ v@r Op Mtte plaatm m hrgs
oerets vindm w dotrerbloemgaslmdmet
mnd a1sbosbies,dotterbloan, egelbotcrbloem,pintsteÀloern,echtekoekoeksblem,
\ddÍus, kuip€nd zeÍr€gro€n rcde ldalEË
tÁrerijige zegge,lr.le joÍ'ker, moerasvalsti]
en ha?enzeggePlatselijk komen polen m
biezer}nopper! pibus d zeegt(ne Íus
v@r. In trappelzonespionien Sidgbies,
zonPtus eÍ! echt dujzendguld€nkÍuid.
ZeldzÀnesoonenziin blekezeggÊ,z€egÍoene zegge,geelgoene,egge,zvaÍte zeggeen
plattens In 2005werdetred t\retal den
plaro bredeorchisiDhet gebiedoÍtdek Op
moeràsrolda\€í en ge.;one 1olda\'& leeft
een Íïnle populatievafl de rjifrtippige StJansvlnder.Op pinksteÍbtoenlevrn de tutr
senvm het ot njetipje.
op drogete plaatsm komm w in eeÍr
glmshavergtaslmdqpe tereót met reel
peo, fluitenlruid, beteillauq, rnargii€r
looopkruid, schape boterbloem, veldzudÍs, he€lbladies en bijzonderesoolten als
glad ralstÍo, boshaviksl'-roiden 6assáál
gaslath]Íus" Ch de vochtigsteplratsenvin
den wE de hál&ansier rcde ogmtroost
Veel vooftommde grasoonen zijn zachte
haw! reui€Ías en kmgÍas,
Op de droogste,meerzandte plaatsd vin
de! we qpische soÍtm rm meet zrue
rhtaalgÍàsl,ldeo zoalssdnp€'zurins, sas
peld@m, brerq hazqpootje, gesone sp!ÍÍie, vlasbekie,ftv €lgeet-mii-nietje en op
éen plrats ook tormentil en bosa?Ídbei.
Dou rclgraving verscheneÍrher €11der
aledei pionierplanten1{o meeÍ veistoorde
bodem, zxls dubbelkelt gedelte tupsHa
ver, hondstong, gevlekte rheetling,
koningskz*s en slangenltuid. Deze soort€n komen en gr2n. Plaatseliikkomen ook
voedseliike nigtes rroor mei alketdistel
Grerh venaindeÍd naarmte de bodem
mes tot rust Lomt), gote brmdlet€t ko
ningimekÍui{ boslathltus en beeÉlauw
met ooh minder aheÍnoe sooneÍr zoals
,aóte hennepnetd Sprinkla2nzang€r is
hier e€Í' onÍegelÍrDtige en grasnus e€n
laste broed\Dg€I.Op het dist+luis komo
knelr gÍoerlingen put'd foeï,geto.
Doot dtensieve begtazing ontstat een
atuisselng rm lrorte en hogerebegoeiing
met h€í en der ruigte eÍr strulrcelsoortenàls
eeostiilig€ meidoorn en hondsÍoo$ ook

zÁane elsbreidt Ír Zo komt geleideiiikeen
paÍkachtig\,"stinelándschapt,rt stand met
ed gÍote wiatie m lemsgenetrdEtr
po. Voor de begtazingmrden de winig
kieskeutige en de publieksvrieídeli'ke
Galowy-rlnd€ren \an NatuuÍpunt ingÈ
zer Ze beE€denhet terÍein pas lznaf hrlf
juni, zodat de rae€steplrnten in sr,át tin
om te bLoeienen zaadte ztto. De grote
bloemerijMom trekt gmte mtallo irxeten ár+ met opulod hoge concentraties
rm spÍiltJuflen (vnl- ntelaar) eÍr dagvlindeÍs zoalsbluin en omnie zando€e ook
zeldzamelesoorteqalsbruin blauv'tje pbn
tm ách m het teÍÉin vooÍr De meeÍe
mdae insectenfmilies zijn nog niet syste1mtisó onderzoó! hoe$€l ook onder de
nrchtvlinders, zwÊeFli€gei, $apenvliegen
en bij€n en wespenreedshe€]$at intefts
santesoonen z,n genoteerd.

Toegankelijkheid

De WaJandeputterzijn ptrIrmst toegankelijl vou het publiek op de a1ns€ziqe
pado. Eo m de twee kjkhutteo is ook
toega'heliik \oor rolstoelgebruÈers.
Natuuryunt is erg te\Íeden met de grcte
belangÍelng en wàddeting voor het
gebied,zosd vm de plmtseli,kebevolking
a1srmwege de rcle Eetsmeristenlangshet
k rEal. v/e \àden her immeis belangriikdát
menseneí \'oonl de jongerenin de scholeq
ro leel nogeliik net de MtuuJ hmen in
codrlct komen.Het is de bedoelingom het
educàiief beheerin de toekomstnog meer
te oriàteÍen nd scholen en het teÍein
mk nog mttekkelljker te ma}d \iooÍ
educaiief $ateronderzoek.
Voor geleidebe,oeken km contàct opg€nomen vorden net Am D'Heedene, tel.
0498/32;74.71.

