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Leiemeersen & Gevaerts (Oostkamp-Beernem)

met steun van

In het welkomstpakket vind je ook een
CD met de meest voorkomende vogelgeluiden.
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De gegevens die via deze folder worden verworven, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en
communicatie door Natuurpunt vzw. Raadpleging en correctie is steeds mogelijk conform de wet i.v.m. de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan ons contacteren via privacy@natuurpunt.be.

wandel- en fietspad 11 km

0

0,5

Bo

eb
rn

r ug

-B
en
t

Ka
na
al
G

Warandeputten

E40

ge

1 km

Leiemeersen

Geuzenbeek

k

Moerbruggebrug

Jonkheresbeek
Warande
ru g
<B

Oostkamp

CD met vogelgeluiden

ge

Je kan – met het hele gezin – gratis
deelnemen aan alle geleide wandelingen en
fietstochten van Natuurpunt.

Je ontvangt een welkomstpakket met daarin
onze fraaie Fiets- en wandelgids met 33
uitgestippelde wandelingen en fietstochten in
de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen
en Wallonië.
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Wandelingen en fietstochten

Fiets- en wandelgids
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Alvast bedankt voor je lidmaatschap!

Je geniet 10% ledenkorting bij aankoop van
boeken, t-shirts, verrekijkers e.a. in de
Natuurpunt-winkel.
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Indien je kiest voor domiciliëring volstaat het deze strook ingevuld terug
te sturen naar ons secretariaat. Een overschrijving is dan niet meer nodig.

De plaatselijke afdeling nodigt je uit om deel
te nemen aan haar activiteiten. Je blijft op
de hoogte via een nieuwsbrief of een lokaal
contactblad.
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Afdelingstijdschrift
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De domiciliëring van jouw lidmaatschap bespaart ons jaarlijks heel
wat administratie én dus kosten. Het bedrag dat we zo besparen,
wordt integraal besteed aan het natuurbehoud.
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Lid worden? Overschrijven is oké,
maar domiciliëren is nóg beter!

Je ontvangt 4 x per jaar Natuur.blad, ons
ledenblad boordevol informatie over de
natuur in Vlaanderen.

10% korting in de Natuurpuntwinkel
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4 x Natuur.blad
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Gratis!
Jouw geschenk
als nieuw lid.

Merlebeek

keersluis

Gevaerts

Je geniet van volgende voordelen:

V.U.: Willy Ibens • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen. • Foto’s: Vilda/Verlinde-Willocx, Yves Adams, Natuurpunt archief, Vilda/Yves Adams
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Vallei van de Zuidleie
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Samen met ruim 90 000 gezinnen geef je zo een krachtig signaal aan de overheid. Jouw
lidmaatschap stelt ons in staat om méér natuur te beschermen. Het lidgeld bedraagt
24 euro voor het hele gezin.
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Je mooiste avontuur begint hier...

Oedelem

Word lid van Natuurpunt!

plaatsen (vooral rechteroever) zijn ze uitzonderlijk

containerschepen van en naar Zeebrugge. In 1995-

bloemenrijk en trekken ze veel vlinders aan.

1998 gebeurde dit ook ter hoogte van het gehucht
Gevaerts, in combinatie met een bochtafsnijding

De Leiemeersen: voor Vlaanderen unieke natte

van het kanaal en de bouw van een ‘keersluis’ om

graslanden en moeras

Brugge tegen overstromingen te beschermen. In

Het toponiem ‘Leiemeersen’ verwijst naar moeras-

2002-2003 volgde nog een lichte bochtafsnijding

sen en natte graslanden in de vallei van de Zuidleie.

ter hoogte van Beernembrug. Deze aanpassingen

De zeer lage ligging (tot amper 5,5m boven de

hulp van de overheid (in het bijzonder Waterwegen

voorkomende soort. De bloemenrijke graslanden,

en Zeekanaal) werden stortplaatsen en baggergron-

doorsneden met vele houtkanten, oude armen van

den gesaneerd of de voedselrijke toplaag van sterk

de Zuidleie, slootjes en fraaie beken zijn prima vanaf

bemeste akkers en weiden afgevoerd, telkens met

het jaagpad te overzien. Eind april-eind juni is de beste

verbluffende resultaten voor de natuur. De natte

periode om van de uitbundige bloei te genieten.

hooilanden worden gemaaid met speciaal aangepaste
machines; waar het kan wordt er samengewerkt met

Gevaerts: een zandrug doorsneden

lokale landbouwers. In de meest moerassige zones

Net stroomopwaarts van de keersluis verandert het

moeten de vrijwilligers van Natuurpunt in de maand

landschap drastisch: het kanaal versmalt en doorsnijdt

juli en september een handje toesteken om de unieke

een zandrug met imposante afkalvende oevers tot

orchideeëngraslanden te behouden. In Gevaerts

6m hoog. In het meer heideachtige landschap val-

zorgen grazers voor een structuurrijke mozaïek van

len weelderige brem- en gaspeldoornstruwelen op,

grasland en struweel. Natuurpunt werkt ook samen

afgewisseld met droge schrale graslanden. Solitaire

met het provinciebestuur, de gemeentebesturen en

zandbijen en zandloopkevers vliegen voor je voeten

het lokale polderbestuur.

uit. Met wat geluk stoot je op een hazelworm. In het
landschap liggen poelen die eerder aan vennetjes doen
denken met een rijke libellenfauna. Zomertortel, kneu
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Nieuw lid via Leiemeersen

HANDTEKENING
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DATUM
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brug van Moerbrugge aangelegd voor de grotere

orchideeënrijkdom, met de brede orchis als talrijkst

I

worden jaarlijks gemaaid en zijn onbemest. Op vele

houtkanten aangeplant en poelen aangelegd. Met de

Mandaat sepa Europese domiciliëring voor een terugkerende invordering
Meer info:
www.valleivandezuidleie.be • valleivandezuidleie@telenet.be

Door dit mandaat te ondertekenen, (a) geeft u toestemming aan Natuurpunt Beheer vzw
(BE58ZZZ0409423736) een opdracht te sturen naar uw bank om uw rekening te debiteren;
en (b) staat u uw bank toe om uw rekening te debiteren volgens de instructies van Natuurpunt
Beheer vzw. U hebt het recht op terugbetaling door uw bank volgens de voorwaarden die in uw
overeenkomst met uw bank zijn vastgelegd. Elke aanvraag tot terugbetaling moet voorgelegd
worden binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd.

E

werd nog wel een brede kruisingsplaats aan de

meanders van de Zuidleie werden in eer hersteld,

nog in de Leiemeersen voor. Uniek is de enorme

L

zien. De bermen van het jaagpad langs het kanaal

elders in Vlaanderen vrijwel zijn uitgestorven, komen

A

voor het laatst omstreeks 1850. In 1987-1990

De Leiemeersen zijn Europees beschermd onder de Habitatrichtlijn.

I

zijn nergens in Vlaanderen nog in lijnverband te

ding ‘gift Leiemeersen – project 5506’. Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.

Sinds 1981 is Natuurpunt in het gebied actief: oude

V

verschillende fasen is het kanaal sindsdien verbreed,

Natuurpunt en partners slaan de handen in elkaar

van laagveenmoeras en bloemenrijke hooilanden, die

D

100 jaar oud zomen het kanaal af. Dergelijke kanjers

zuur tot licht kalkrijk. Vele typische planten en dieren

I

waterweg gaat die de loop van een rivier volgde. In

Je kan dit project steunen door een gift op IBAN BE56 2930 2120 7588 (BIC = GEBABEBB) met vermel-

ontstaan. Bovendien variëren de bodems van licht

L

het water. Monumentale populieren van meer dan

maand mei gratis geleide bezoeken georganiseerd.

U W

in het kanaal te zien dat het hier om een zeer oude

ook de Warandeputten kunt bezoeken.

E

een schel “tsie-tsie” geluid scheert de ijsvogel boven

de steile kanaaloevers broedt de ijsvogel.

nog 5km fietsen tot aan Moerbruggebrug, waar je

we rekenen op je begrip. Jaarlijks worden hier in de

N I

af geraakte. Nog steeds is aan de flauwe bochten

grondwater, heeft hier unieke veenbodems doen

zonder kwetsbaar en daarom niet vrij toegankelijk:
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eend, kuifeend, fuut, meerkoet en waterhoen. Met

en braamsluiper zijn hier typische broedvogels en in

Brugge ligt op 400m van het kanaal en dan is het

G E B A B E B B

duren vooraleer het kanaal Gent-Brugge (42km)

zeespiegel), in combinatie met opkwellend ijzerrijk

van Beernem is 15min stappen. Het station van

aantreft. De Leiemeersen op de linkeroever zijn bij-
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Op het kanaal vertoeven o.a. aalscholver, wilde

ezels: verstoor de dieren niet als je ze op je pad

B E

en economische tegenspoed zou het nog tot 1625

Beernembrug (halte Bloemendale); het station

E-MAIL:

Natuur op en langs het kanaal

van de brug verwijderd. Bus 28 en 63 stoppen aan

najaar tussen vriendelijke Galloway-runderen en

POSTCODE EN GEMEENTE:

Deinze). Door schermutselingen met de Gentenaars

Noord loop je als wandelaar in de zomer en het

STRAAT - NUMMER - BUS:

waterwegverbinding naar de ‘echte’ Leie (richting

het station van Oostkamp is slechts 7min stappen

Schuldeiser: Natuurpunt Beheer vzw
indentificatie BE58ZZZ0409423736
Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen
Contractnummer: 2010112122622365513

kanaallandschap bewaard konden blijven.

nem. Bus 21 en 79 stoppen aan Moerbruggebrug en

brugge en de keersluis, is onverhard. In Gevaerts-

B E

Brugge begonnen met de graafwerken voor een

de Leiemeersen op de rechteroever, tussen Moer-

✓ GEZINSLIDMAATSCHAP

gelukkig toe dat grote delen van het waardevolle

Er is parking aan de brug van Moerbrugge en Beer-

NAAM EN VOORNAAM:

beschermen en verkennen waard!

geldt ook voor fietsers, maar het jaagpad doorheen

BIC:

bovenloop van de wereldberoemde Brugse Reien: beslist het

Reeds in de dertiende eeuw werd door de stad

werkdagen. Interesse? Laat het ons weten…

IBAN:							

de Brugse Reitjes in het Zwin uit. Natuur en landschap in de

aan de noden van de moderne scheepvaart lieten

Verder is het gebied toegankelijk tijdens hooi- en

draagt 11km. Wandelaars hebben vrije toegang in
het hele gebied op het jaagpad langs het kanaal. Dit

historische bronnen ook wel ‘Reie’ genoemd, mondde ooit via

Een van de oudste kanalen van West-Europa

De totale afstand van het aangeduide parcours be-

Graag in drukletters invullen en onder gesloten omslag terugzenden naar
Natuurpunt • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen

Bericht van domiciliëring

armen resten aan beide zijden van het kanaal. De Zuidleie, in

Voor groepen zijn die ook op aanvraag mogelijk.

........... euro

een historisch riviertje waarvan nu alleen nog een aantal oude

Praktisch

GIFT (Giften vanaf 40 euro, bovenop het lidgeld, zijn fiscaal aftrekbaar)

der. Het kanaal is hier uitgegraven in de vallei van de ‘Zuidleie’,

24,00 euro

Het kanaallandschap tussen Brugge en Beernem is heel bijzon-

