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Op 24 september 2017 lokte het feestelijk startevenement van het project ‘Natuurpark
Levende Leie’ ruim honderdtachtig bezoekers. Op drie verschillende locaties konden
in totaal acht groepen wandelaars tegelijk op stap met een natuurgids.

De Leiesteiger in het dorpscentrum van Sint-Martens-Latem vormde
het startpunt voor vier natuurwandelingen, respectievelijk twee in de
Keuzemeersen en twee in de Latemse Meersen. Het Wij-land in de
Assels was het startpunt voor twee wandelingen in de Assels en ook
in Deinze vertrokken twee groepen, aan het kerkje van Bachte. Keuze
genoeg dus.
Wie koos voor een wandeling in de Keuzemeersen, werd eerst naar de
overkant geroeid in een replica van een traditionele Leiepont. Kern
Deurle-Latem was destijds als partner betrokken bij de bouw van deze
pont (zie Snep! 2015/1 en 2015/2). Na afloop werden de deelnemers
tot groot enthousiasme van de wandelaars en de roeier keurig weer
naar de oever in Sint-Martens-Latem gebracht.
De deelnemers die op verkenning trokken in de Latemse Meersen, staken onderweg de Leie over met behulp van de gemotoriseerde pont
tussen het voormalige gehucht Baarle-Frankrijk en Baarle-Drongen.
Natuurpunt Deinze-Zulte gaf het startschot van het Natuurpark Levende Leie met wandelingen langs de oude Leiemeander van Astene.
Deze meander werd in 1867 afgesneden van de natuurlijke loop van
de Leie en is nu een plek in de vallei waar heel wat watervogels voedsel, nestgelegenheid en rust vinden. Het omliggende landschap is
divers: hooilanden, weides, kleine bosjes, houtkanten en knotwilgenrijen wisselen er elkaar af. Binnen de meander beheert Natuur-
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punt ongeveer 15 hectare natuurgebied. De ooit intensief gebruikte
graslanden krijgen een natuurlijk beheer, zodat schilderijen van
Emile Claus en andere Leieschilders als het ware weer tot leven
komen. Vlinders en heel wat andere insecten genieten van de herstelde Leieflora. Het veer in Bachte verbindt de binnen- en buitenzijde van de meander en is op zomerse dagen een toeristische
trekpleister. De mensen moeten die veerpont zelf bedienen, tot groot
jolijt van de kleinsten.
De deelnemers aan de Gentse wandelingen in de Assels staken de
Leie niet over, maar passeerden wel een veer – het voetveer van Afsnee, schilderachtig gelegen aan de Sint-Jan Baptistkerk van Afsnee.
In de Assels kregen zij uitleg over de vele hectares natuurgebied die
Natuurpunt daar de laatste drie jaar heeft aangekocht. Daardoor ontstaan geleidelijk aan steeds grotere aaneengesloten natuurgebieden. Een mooi voorbeeld dat we ook nastreven elders in het
Natuurpark Levende Leie.

Uitleg, film en taart
Alle wandelingen werden begeleid door ervaren gidsen. Die kaderden de bezochte natuurgebieden ook telkens in het grotere geheel
dat Natuurpunt wil verwezenlijken met het Natuurpark Levende Leie.
Het was wel leuk om vast te stellen dat bewoners van de buurgemeenten een kijkje kwamen nemen in een ander - voor hen - grotendeels onbekend gebied. Zo was er in Deinze hier en daar een Gents
accent te horen en waren er in de Assels bijvoorbeeld verschillende
aanwezigen uit Deinze. Van kruisbestuiving gesproken!
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Na de wandelingen kregen alle deelnemers op de drie eindplaatsen
nog een extra toelichting over het project. De ambitie om tussen
Deinze en Gent een aaneengesloten natuurpark van 1.200 hectare te
creëren, kon overal op veel enthousiasme rekenen. Ook het filmpje
dat Gust Bilcke maakte met de hulp van een drone, oogstte veel bijval. Het is dan ook een ideale promotiefilm voor het Natuurpark Levende Leie!
Daarna volgde op de drie locaties nog een feestelijke receptie met
drank en taart voor iedereen. De wandelaars konden er napraten

over het verleden en de toekomst van het mooie stukje van het natuurpark dat ze die dag hadden bezocht.
Bijzondere dank gaat uit naar de gidsen - Lydie Faseur, Marc Depourcq, Tom Embo, Geert Spanoghe, Joost Buyse, Kristel Keppens,
Koen Houthoofd en Jan Kindt - en naar Marnix Aerssens, die alle wandelaars in de Keuzemeersen veilig en droog van wal tot wal roeide.
Ook Gust Bilcke willen we nog eens van harte bedanken voor zijn
schitterende film. En bakkerij Suffys verdient als trouwe sponsor
onze oprechte waardering. De taart was heerlijk!
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Brochure Natuurpark Levende Leie
Bij deze Snep! vind je de nieuwe brochure
‘Natuurpark Levende Leie’ van Natuurpunt
Gent en Natuurpunt Deinze-Zulte. We geven
al onze leden graag dit eindejaarscadeau als
dank voor de steun die we de voorbije jaren
mochten ervaren. Naast jullie (soms jarenlange) lidmaatschap konden we ook rekenen
op heel wat giften, inzamelingsacties en
zelfs legaten voor de uitbouw van het Natuurpark Levende Leie.
De brochure geeft kort de visie van het Natuurpark weer en beschrijft de verschillende
natuurgebieden met de vele schitterende

wandelmogelijkheden en zelfs een heuse
fietstocht doorheen het hele Natuurpark.
Op deze manier vullen Natuurpunt Gent en
Deinze de slogan ‘Natuur voor iedereen’ heel
concreet in. Wij willen graag dat onze natuurgebieden toegankelijk en genietbaar zijn en
blijven. Daarom willen we het typische Leielandschap met zijn vele natuurwaarden verder beschermen en waar nodig ook
herstellen. Dat doen we in de eerste plaats
door grond aan te kopen en indien nodig in
te richten als natuur. Die natuurgebieden beheren we op een manier dat planten en dieren er goed gedijen en dat wij er tegelijk

volop van kunnen genieten. Door samen te
werken aan een mooie Levende Leie, krijgen
we de kans om onze batterijen weer even op
te laden als we het nodig hebben. Bovendien
zorgen we ervoor dat onze kinderen en kleinkinderen straks ook nog die mogelijkheid
hebben.

Het Natuurpark Levende Leie is
een riviervallei om te ontdekken,
te proeven, te koesteren en
te beschermen. Geniet ervan!

Nieuw fonds voor Natuurpark Levende Leie
Natuurpunt Gent (met zijn plaatselijke werkgroep kern Deurle-Latem) en Natuurpunt Deinze hebben grote ambities in de Leievallei tussen Gent en Deinze. Het is de bedoeling om nog veel meer gronden aan te kopen en in natuurbeheer te brengen, zodat een aaneengesloten robuust natuurgebied ontstaat dat nog veel meer natuurrijkdom en wandel- en fietsplezier kan bieden. Daarvoor willen we ook
op een andere, grootschaliger manier geld inzamelen. Naast de plaatselijke aankoopprojecten waarop natuurlijk elke gift nog zeer welkom is, willen we met één fonds voor het Natuurpark Levende Leie een instrument creëren waarin legaten, giften van donateurs die dit
gemeenteoverstijgende project willen steunen en sponsoring van bedrijven een plaats kunnen krijgen. Op die manier hopen we ook voldoende middelen te ontvangen om heel grote aankopen mogelijk te maken.
Aan het einde van elk jaar beslissen de twee afdelingen en de kern in overleg hoe ze het geld dat in het betreffende jaar met het fonds is verzameld, zullen verdelen (aan projecten die die middelen het meest nodig hebben).
Donaties op dit fonds zijn welkom op het rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer. Gelieve bij elke overschrijving
het fondsnummer en de naam te vermelden. Het nieuwe fondsnummer is

F-04024 -Natuurpark Levende Leie.
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