Project Levende Leie
in opbouw

De Leievallei tussen Deinze en Gent is al van oudsher befaamd. Veel kunstenaars
van de beroemde Latemse School lieten zich inspireren door de pracht van de Leie.
Momenteel probeert Natuurpunt Gent in dit deel van de Leievallei een ambitieus
natuurproject met de veelzeggende naam ‘Levende Leie’ te realiseren.

De voorbije jaren heeft Natuurpunt in de eerste plaats getracht om veel
grond aan te kopen. Dat gebeurde enerzijds onder regie van Natuurpunt Deinze in de Ooidonkmeersen en de Leiemeersen in Astene en anderzijds onder regie van Natuurpunt Gent in de Latemse Meersen, de
Keuzemeersen, de Beelaertmeersen, de Assels, de Hoge Lake en de
Hoge Blaarmeersen. We deden dit omdat we ervan overtuigd zijn dat
grond aankopen nog altijd de meest structurele oplossing is om de natuur in en rond Gent veilig te stellen. De meanderende Leie fungeert als
slagader die de verschillende deelgebieden met elkaar verbindt.

Vereniging

Meer dan natuur
Het project Levende Leie is echter niet enkel een natuurproject. Zo
willen we bijvoorbeeld ook mensen en verenigingen betrekken bij
het behoud van en de zorg voor het Leielandschap. Naast het streven
om letterlijk over de gemeentegrenzen heen te kijken, willen we ook
figuurlijk grenzen slopen. Want naast een levend natuurgebied willen we ook een levendig draagvlak en grote betrokkenheid van alle
actoren in dit mooie gebied: zowel bewoners als bezoekers, overheden en landbouwers, cultuurminnaars en horeca-uitbaters, wande-
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laars, fietsers en pleziervaarders. We geloven heel sterk dat ook
landbouwers – en voor Natuurpunt dan liefst bioboeren! – hier als
medebeheerders mooie kansen kunnen vinden voor hun bedrijfsvoering. Het project Levende Leie geniet alvast de steun van de steden
Gent en Deinze en de gemeente Sint-Martens-Latem.

Veel toegangspoorten
Er zijn vele toegangen tot dit mooie project. Vanuit de stad Gent vormen de Bourgoyen-Ossemeersen met het Natuur- en Milieucentrum
(NMC) en het Natuurpuntcafé de toegangspoort bij uitstek. In het
voorjaar en de vroege zomer is het hier heerlijk wandelen en genieten van de natuurpracht. De soortenrijke graslanden vol grote ratelaar, echte koekoeksbloem en zelfs zeldzame orchideeën verbazen
elke bezoeker. Naast deze ‘wilde floraliën’ heeft dit veelzijdige gebied in alle seizoenen wel iets te bieden. Zo kun je in de herfst, de
winter en het vroege voorjaar genieten van een groot aantal overwinterende watervogels als slobeend, krakeend, smient en wintertaling.
Ook de oude abdij in Drongen vormt een goed vertrekpunt voor een
ontdekkingstocht – te voet of met de fiets – door de Leievallei. Deze
historisch waardevolle site is op zich al een bezoek waard. Eenmaal
je de Assels en de Hoge Blaarmeersen ingetrokken bent, vergeet je
alle drukte van de stad.
Verderop in de Leievallei is er ook een prima startplaats bij het oude,
deels romaanse kerkje van Afsnee aan het veer. Je kunt je tocht ook
aanvatten aan de Goedingebrug in de Keuzemeersen. Hier kun je
niet enkel de natuur in de Keuzemeersen verkennen, maar ook de
landschappelijk schitterende Beelaertmeersen en de Goedingekouter, een van de laatste vrij ongeschonden koutergebieden van Gent.
Vanop het mooie dorpsplein van Sint-Martens-Latem kun je op ontdekkingstocht trekken in de Latemse Meersen en ook een bezoek
brengen aan een van de vele interessante musea in de streek, met
kunstwerken die de Leievallei prachtig tot haar recht laten komen.
Verderop biedt het bijzonder imposante kasteel van Ooidonk een
ideale vertrekbasis voor een ontdekkingstocht. Ten slotte kun je ook
vanuit de stad Deinze de Leiemeersen in Astene bezoeken.

De nieuwe fiets- en wandelgids van Natuurpunt, die te koop is in het
NMC De Bourgoyen, vormt de perfecte gids voor een dagje Leievallei.

Extra vrijwilligers welkom
Natuurpunt Gent is op zoek naar bijkomende vrijwilligers die mee
hun schouders willen zetten onder het ambitieuze project van de Levende Leie. Want er is nog veel werk aan de winkel. We zoeken vrijwilligers die mee het structureel overleg willen uitbouwen tussen de
betrokken actoren: Natuurpunt en de verschillende lokale afdelingen, de recreatiesector, de horeca, landbouwers, grondeigenaars, de
stad Gent en de betrokken gemeenten, de provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaams Gewest. In 2014 ondertekenden Natuurpunt Gent, de
stad Gent, de stad Deinze, de gemeente Sint-Martens-Latem en de
gemeente Nevele al een intentieverklaring, die onder andere de volgende doelstellingen vermeldde: het versterken en herstellen van
het typische landschap, het ontwikkelen van de riviervallei, het verbinden van natuurelementen in het landschap, het versterken van de
eigenheid van de dorpen en de streek en de uitbouw van het netwerk
van trage wegen en alternatieven voor autoverkeer. Die intentieverklaring vormt al een mooie basis, maar moet op het terrein nog veel
beter hard worden gemaakt.
In het kader van het project Levende Leie wil Natuurpunt Gent elk
jaar twee tot drie activiteiten organiseren in het projectgebied. Ook
hiervoor zoeken we nog vrijwilligers met creatieve ideeën die zin
hebben om de Leievallei nog levendiger te maken.
Tot slot zoeken we ook bijkomende ‘reclamemakers’ voor dit prachtige gebied, die in het kader van onze vereniging de Levende Leie
mee willen promoten. Een actieve en positieve communicatie over de
Leievallei vormt een van de pijlers van de werking die we in het gebied willen ontwikkelen.
GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met het secretariaat van Natuurpunt Gent
via 09/227.22.94 of met Bart Vangansbeke,
bartvangansbeke@telenet.be.
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