
RESERVATEN IN DE KIJKER

Leiemeersen-Noord
Met de iefuat ueemde naan pnrlett de lLiemeersen bedaeld rlie langt de recb-
Íerc,uer van bet kanaal Gent Brugry gelegen 7!t. De naam ltiemeercen reJe-
fte1't 0p haar bel.fft naar l)er fi enje de Z/tidleie aí Reir, de btÍoirrhe baren

laop wt de Brugse Ràen. In de wllei tan de Zttidleie wenl aanaf de l)e eerw
het kanaalGent-Bagy tgegraien, waarbl aan hàle 7ljdu un Lel kanaal
relicten nat* ralleigraslawlen en aràe armen wn de Z dleie hepaard bhuen.

Nat/trryltnÍ Oarthlrap beheen biet inds bxlaar 2400 a gercer 7 hd fialt/tr-
rererradt aL,er ee le gte u t 2 kn. Het beleer gebevt )n samennerk)ng neÍ
de beheerfur wa beÍ kanaal, tegenaoanlig tle NV Vaten'egen en Zeekanaal.
De mofiie l jaar is daor de ,erenigin& met f nanciële Ílew ,ai dë Pra nde
VeÉ-Vlaafiderefi, heÍ Rzgianaal Landrhap en het geneellÍebeitltr, reel ener
gie gextapt h natuarl)aÉelnaalregelefi, een geichí nataarbeheer en de itith-
ting aan het gehed aaar wandelaars. I-,eieneerserNoord naakl deel ait aan
het ratusrretcruaal "l atlq uax dp Zridhie".

Fakt KJir Dk/.è/: Heí ut",tuktuaí "ILihuft."-N

bnr w MhànAA, paie.d d & Katalth (B(n?z).

Itr het terrein Lurmen rolgende zones
worden ondersch€iden, elk met hm
eigen natuurwaarde:

het jagpad

de Coupurebeek en àfg$ncden mean
de$ 1aÍ de Zuidleie
de door ijzerrijke hvel beinvloedde natte
gaslandenomzoondmetknotsihetuiier

- de opeehoogde of holtd gelesen tenei-
nen met een mozaiek rzn gasland en
sÍNeelorfuikkeling
ren slotte 2 piepkleine bosjes

Jaagpad
Het jaagpad rs over de v.r edrge leógte ldj
toesaltelijk \@Í mídelaan en de trumq
sponievde en natuurrÍr;mdde Setser \lm
op een smal en kronkelend orverlwd w.n-
delpadie kan op het iargpàd met vonc rcu
gen lan het pmchtige lana en
kimeersedmdschap genoteowrden.H€t
jmgpad heefi zer @k em zeer hoge natuur-
waarde. Dit rs te dzn*en aln het h€Íopge'
staÍte maarbehe€Í (ééí maaibel(t eind sep-
tember) en de gote vadale n boddcondr
ties. tuwordt ook een arndeel ruigte en stru
seel gevniwlud. In het \ooried is her
genieten lan de bloeiende Ídgo eo slee
doornstÍuweld, eo eeumê meidoorn,
wirre velden fluitenkuid en ve$preide
brarstdto. Tot h de làte zomer is de
vegetàtle ,€er bloetrlik met looral malg{iet,
knoopkrutd, peen, bcnl,lauw en boeren-
wormkruid. De aandacltjge wandelair zal
ook rcs meer biizondere soonen opmeften

zoals dubbell<eJ\ glote ntelaar, slmsenlool!
hazenpootje. ghd $nlstro, grote ber€mel,
reldladilrus, gtrshfiyrus, tude ogentroost,
gelvoíe mlklaver gelone ignmonic, karte
doorn en goudhàler Grdiënt€n rm mt
nÀar droog voedseLijk nm locdsclarm en
kalkdn naar kelknik(er) kooren \o.r
Sonmige plekjes zijn zeer hretsbur roor
oi€6etr€ding De bl.,emdikdon en !ooÍ.1
de vel€ schermbloenigen cn bnmsÍu\r.
len Íeklen \'eie Ílinders am zoats omle en
bron zmdoogF, lmdloarrje, icerusbl.u\le
en nm'Intutje. Zcld,M€re sooi€o zijn
omjetipje, kom,agimepagq brun bhs\rle
en de liifsdppl$ St. Jansllodei \'ernel'
dmswud ájn ook het ioorlomcn r ,r de
op\a[ende djgerspin en pi,nla\\mt\ bei
den zuidehil..e soorten die recent hm \tr
spreldr,a$ft aal noordwaarts Llrbrcidden. ln
de rreeldetlge bnamstrusrlen reroett de
gehejmrloniee brahensp;nkhdn. De
jÍdrukwekkende ril lan 100 iMr oude,
majestueue Mdll,ndica popL iercn op het
j,,gpd behoren tor de fnàstc die er tn de
streeL nog re dnden ,iin. Hopeliik zin ze
nog eo lang levetr (ca. 50 laar4 b€schorcn.
De oude bomm zijn riik an nicrostÍDc
turs zoaLs holtes, dodc Ékken lan ,Iedei
formrat er een diep gegroefde schors Eke
booh is een nini ecos] Íeem op zio\ze1f als
leefplaats voor kostmosen, díEse soonen
zwormen en holtebellonende \ogels o
lleernui,€n. In het hout lelen de imo \En
diveÍse sooiten boktorren o !'d de ,eldza
me p;rote rrspvlindc (de rdwssn vlindet

gelijlr op ftn hooinaar en heeft doorrchí
ge vleugels). Iíaar i'ooÍ de leiligh€id bomm
moeten rorden geleld, Íordt er naar
gestreefd oh de d;Ike stim te Lltm Íggen of
de onderste stonP te laten stazn.
OndeftNsen is NatuuÍpuit reeds gestrt
met de ,mplenr lan toekomstbomen-
I herliij \iel de keuze op zomeek, \mscge
dc lmeerc lercosduu, nnder t hbreuk en

erotere namuNaarde (een grota aantal
nsecten en prddestoelen áin met ejlen
geassocieerd d het njo gelieftoosde foen'
geerylmtsen voor vleermulzeni bo\€ndien is
het eo logische voort etEóg vm de zomtr
eik amplmto die jn het vulengde oveol
stroomopvarts langs het kdaál werden uiL

Couputebeek en oude arrnen
Zuidleie
\íd mogelijk weiCen oude dnen va! de
Zurdlae, dr€ rqldd of opgmnd wren,
door Nàruu+mt terug hersteld (áe o.a. De
Sp e 2004 tr 4). De CoupuÍebeek is m feit€
een sloot die werd gegnlen om het ovdtol
lEe wter mn de natte $arlrnden in de vàllei
rc vcamelen en naar eo stroomaF,vaans
geleg€Ír punt in het kd,al af te voeÍe!. Nlet
de aff eg vm her Imd koo immels ruet
rcchtsÍeeks med geloosd worden in de
Zudlcie Delo vafl de CoupLEbeek heb
bo nog steeds een watemtuoaode inctie
1@Í de landbou{'grondd die aao de Íeser
\aatpercelen gÍ@d, zodat de satedve
lite't helaas niet optimad is. Gelukkig werd
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PodÍb.  a l r  s  r  do.dd-  i i  Na Lr
prr  . Íge ur  \ tarmogel1 l .  d  er  r -
gc '  rLr fd,nt  Cc i "  rn rn de o de Z,  d le.
dmen bdslogisdl tc solecn, zodat een
.  pmJe !  ,e  h"" t  er  k f  'u .d.n sela. , td .
zonder de wtenÀoerorde tunctie te belem-
n ï ' D  ' . d l r j l i  ( \  r ' \ e È e n g "

Mterplanrenvegetaties l!)et voord grof
\u"r Èld..Lnl,r ur eae.t .rger'nnte

ktuid, leelwortelig kroos, Hein krcos en
g o. d er'eegbïe. \ïrr dP \,6hv"I-il
be 'er  i  u  dei  Uer i  , .  gMon r-
rntrco' r. oo | $rrc1ork
oo d- roorgord o .ooíoo,g z'rn dr ,md-
p)a"nen'm e e le pact ;e.  \ \c  bee.  er
lou\bL.  r  ku jd uË , ( rkbeÀeig ^p

een p)us w,dr  dc vr l  q  ur  ta .  r . '  . r
reLr  boeÍ ,  Tu - l le  '<r  o( lede -o" ,

ál een arnt l iaÍen met succes bestieden. In
Je oe'F?n.P rinde. !e loLil $d.

bloen, kalnoes, geie lis, beekpunge, groot
va-oorkrud.  - ,9  de

u r - lopm l ,on.o /onen t r  boerui ' .e
tuhe rgrn \oor nc' oolen al. mun.
. p r e " .  .  I  c  \ , 1 1 r ' , i  m " e r . r l k l a . e .
poehult, noeasmdoorn, wedenk en engel-
sonel: ̂ (r lou .ce' d. cl gra,p L d^doF
\eBP , lbre e\e.  ge1"e1, l :ooo ror
dr t  rn5r t r " f ien n, le  Fee.  de do" l
\ r ' '  up f l  u-d.n Jg 'g/vP-.  Vd dF
$ref  m,  \  te ' r .  -og $.ng b. \ , "d
md de àmt,Ien groene kilter m H€in€
latersaLrmndc o de divcrsiteit m libellcr
nemen elleszins toe.
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flooilanden
Voonoplg zjn de door kwel be,irLoedde
graslander nog een ntnder uttbundige rnn
mt rm de lf,iemeese! op de lhlooertr
lm let loua1 die al rel hnger 1n beheet
zi;n mn Natuurpunt. Toch zijn de positlo'e
effecten \an een velxchJalend muibeheer (2
matbeLrten teÍ iaaí) reeds dudeliik óerk'
b!'ní;i de jmrliiks toeiemende bloendrijk
dom. Op de n.tste en lddbouskudE
lroegd nnder intensief gebmikt€ percelen
,iin zecr mooie resultatcn \u hcstellend
dotterbloeogreslard zchtbar. Oplallode
soorten zijí ller gÍote ntelxar. echte lloe-
koeksbloem, tinksterbloem en scherF
boterbloem. Ándere soorten rjn oa. sche.
pe zegge! ̂ rdte zegge, rcLdJus, dotter
bloem, kxle ionl,er rveterlvÍskruid, reuk
gns en ld6'eig sdstro. Ook de eerste brede
.,rchissen ziin reeds gesignxleerd. Opmlend
is dn de nltte gnslinden iÍ de vnter op een
"natuurLiike" s'ijze lxersÍomen, wmneer
het kmá,l buiten ain oe\€6 teedt en het
j,ágpd ovestroomt. ond,nk de Drncg
w hct krnaal heefr het lmdschap daardoor
oog altiid iets m eo netuunijke íiienalei.
Somlge ldone hoollmdpetceelties ziin nog
net authentieke knotwilgedjd otu@nd.

Jadliiks komen hier ox. steenuil en geknag
de roodstart tot boedo. Vele notalLen bij
komende hotwilgen scrden door
Nxtuurpunt aangeplant wu dat landschap'
peÍjk en ecologisch wnselik ms, op de
dÍogere mnden ook met e€n bijmenging van
éénstilige modoorn dre tot struwelen moe
ten hm€n ui€roeien. Somige dden vm
de hoollmden zijn droga m ontwillelen
zich order nvloed vm het maábeheer tot
bloehnjke gldsharcrhooilando met \€el
mrgrler en knoopkud.

Overige terÍeinen
Bii de laatste lerbred1ng 1an het kanaal
omstreeks 1850 Íerden delen van de mlei
opgehoogd met de víigebmen specie. Hrer
komen lenige tot ,mdige bodems voot die
r;jk zijn ,,n subfosslele schelpen.
oospro.lelijk Írrd .Ie speoe in ldgwc
pige hovels (dijko) lÀrgshen her Lraal
gestapeld. Drt blijkt ondermea Lnt de outte
topogïdsche kaaften i€n de Depot de
Guerre van onsreeks de j,ien 1900.
NÍonenteel komen dergeLijke heuvels entel
nog hier over een bep€Íkte lengte vror en ze
!'ormen stille getuigen ran de ont\iikkeLngs
geschledenis van het kan,,llandschap.
Ecologlsche en culruubrstorische bdmgd

gam tur opncuw hard h hud. De dichte,
productierc gaszoden, aÍkomsíg 1an het
roormaL[e ntenslen landbouwgebruik op
de,e tcrreiÍen, \'erden door NltL,u+dt
xfgephgd. Eeo beperkte oppen'l.kte \oor
lnllljge malsakker kon spontd ontwil,l,elen.
Om pr.ktische redden kon noil nier gcstdt
sorden met de rooziene dtensi6'e begn

zng (geplmd in *nmstrktng met loka1e
lmdbou\'ftt en dit resuLteerde op dèze teF
reiflen !,r massale $'ilgenopsl€ Streefdoel ls
een ge!"JÍieerd no7-.1?kiandscháp met nat en
droger gnslmd d lrrspreide stru$den !m
brmeq wilgen en mdere bomen or strui
ken. Dc plagwerkzaa eden resulteeÍden i'l
elk ge\al r,a een antll interessante 1'ondsten,
zoxls '2n de ,eldame gestreepte klàver en
!-rder ook nog liattedoorq ndgriet, knoop
kruid, bleekele drcogblod, echr duized
guldenkud, brd, biggekuld en goone
veldHes opvallend sas de talrijle beming
vm brmo op de \oormalige maliakker
vcmcdelijk zrad meegebncht door n4els
.tie vrceg€r in d€ más kwmen slapen.

Toekomstpetspectief
Nàtuupmt iusr nog niet op he lauweren.
À{ommt€el is het natuurïesen'aat eikel een
snral Ínt lan maaimad 60 m breed. In
srmenwerk;óg met ioLále eigd,,rs d lmd
bouwers of d@r a,nhopd wil NatuuÍpmt
hier op teinijn een meer rcbuuste o
smenhmgnde oppewlakte oatuu in de
Valei m de Zuidleie rcik stellen. Dit zal
het lmdschap nog aaítrekkelijker malen
voor de vele gpische planten d diden en
\oor de vele .mdelam die het gebied nu al
meer en meer begiÍrnen te ontdel*en. E€n
bezoekie zeteÍ sqardl oot àhid welkom op
een Nanrnfmt-\rerkdág n dit Ílaàie gebied.
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