
Ten westen van Gent ligt een waardevol natuurgebied dat ontsnapte aan de verstedelijking...  een paradijs 
voor planten en dieren! Het is 220 hectare groot. Het gebied is vrij toegankelijk op de wandelpaden. Via drie 
routes maak je kennis met verschillende biotopen, onderweg kan je het landschap en de vogels observeren.

 Welk type waterlopen vind je in of aan de rand van het gebied?
 ¢¢ rivier ¢¢ sloot ¢¢ vaart   ¢¢ gracht
  kanaal  greppel  stroom    beek

Stedelijk Natuurreservaat
Bourgoyen-Ossemeersen

Voor informatie kan je terecht in het stedelijk bezoekerscentrum aan de rand vvan het reservaat: het 
Natuurcentrum Jan Hublé.. Dit is een passiefhuis met aandacht voor het doordacht gebruik van energie, 
water en grondstoffen.

In de onbemeste graslanden is er een grote verscheidenheid aan planten. Kleurrijke kruiden zoals gewone 
dotterbloem, echte koekoeksbloem en grote ratelaar. vergezellen er de grassen, zeggen en russen. Samen 
met de sloten vormen de graslanden een geschikte leefomgeving voor vogels zoals bergeend, kievit en 
grutto.  In de rietkragen broeden rietgors en kleine karekiet. De sloten bieden voldoende zuiver water voor 
salamanders, kikkers, vissen en ongewervelden zoals waterschorpioen, bootsmannetje, eendagsvliegen, 
geelgerande watertor en libellen.

‘s Winters loopt het laagste deel van het reservaat onder water. Dit maakt het een aantrekkelijke plek 
voor watervogels. Smient, wintertaling, slobeend, krakeend en pijlstaart komen hier overwinteren. Vanaf 
maart zakt het water geleidelijk. De plassen en modderige slikveldjes die overblijven zijn ideaal voor 
watersnip, wulp en kemphaan. Zij komen er baden en voedsel zoeken. 

Eén van de meest typische landschapselementen is de knotwilg, een woonplaats voor steenuil, holenduif, 
ringmus en diverse mezensoorten.  De elzen en wilgen verdragen hoge waterstanden goed en herbergen 
talrijke zangvogels en ongewervelden. 

De bloemenrijkdom van ruigten lokt vele insecten. Vlindersoorten zoals atalanta, gehakkelde aurelia, 
distelvlinder,... vinden hier geschikte voedsel- en waardplanten. Op de spoorwegdijk groeien planten van 
drogere zandgronden, zoals wouw en ijzerhard.     

toegang met infobord

kijkhut

Bourgoyenpad 5,9 km - 2,5 uur

Meerskantpad 3,4 km -  - 2 uur 

Spoorwegdijkpad 2,3 km - 1 uur

Een rijkdom aan planten en dieren



De Bourgoyen-Ossemeersen ligt in een riviervallei uitgeschuurd door de Leie op het einde van de laatste 
ijstijd (13000 - 10000 jaar geleden). Het deel van de vallei ten noorden van de rivier heet de Bourgoyen, ten 
zuiden ervan de Ossemeersen. 
Natte valleigebieden zoals hier worden bij ons meersen genoemd. In de meersen is de bodem kleiig. Bijna 
centraal in de Bourgoyen ligt een natuurlijke zandige hoogte of donk met daarop het historische Valkenhuis. 
Aan de Meerskant (bij de Vliegtuigkouter) zit in de ondergrond nog een ander bodemtype: veen. Die bestaat 
uit halfvergane plantenresten. Als je er op de grond stampt, voel je de bodem trillen.

In de Middeleeuwen werden vele sloten gegraven om het gebied te ontwateren en geschikt te maken voor 
de landbouw. Ook werd een hoosmolen gebouwd. Behalve op de donk bleef het gebied voor akkerbouw 
echter te drassig. De droogste graslanden gebruikte men als graasweiden, de natste als hooiland.

Een eerste maatregel is de aankoop van het gebied, zodat het als één geheel kan beheerd en beschermd 
worden. De totale oppervlakte bedraagt 220 hectare. Nu is 95% stadseigendom.
Op het bestemmingsplan zijn de percelen hoofdzakelijk ingekleurd als natuurreservaat en natuurgebied en 
het grootste deel is ook als landschap beschermd. 
De laatste jaren werden er in samenwerking met de Vlaamse overheid heel wat inspanningen geleverd om 
de natuur in het gebied meer kansen te geven.
 Vul zelf de resultaten in.    

Bij inwendig beheer wordt de natuur van het gebied in stand 
gehouden of hersteld. Dit kan o.a. door maaien, begrazing, het ver-
wijderen van wilgenopslag, het knotten van wilgen en het afgraven 
van bodem. Het dagelijks beheer van het deel in stadseigendom 
gebeurt door de stedelijke natuurarbeiders. 

Natuurbeheer

Landschap

       =  Het geheel van maatregelen en werken om de verscheidenheid aan wilde planten en dieren te 
 behouden, herstellen en vergroten.

Inwendig beheer

inspanningen resultaat
aanleggen van wandelpaden

ruimen van sloten en grachten

aanleggen van een gronddam

afgraven van opgehoogde percelen

aanleggen van een vleermuizenkoker

kappen valkenhuisbos

In het natuurreservaat zijn vele overgangen aanwezig van de ene bodem naar de andere, 
van hoog naar laag, van droog naar nat. Dit noemen we gradiënten.

Die zijn goed voor de biologische rijkdom van het gebied.

Uitwendig beheer

Waterhuishouding
Optimale waterschommelingen en waterpeilen én een goede waterkwaliteit zorgen voor variatie in fauna en 
flora. Vanaf half oktober wordt het regenwater opgehouden, waardoor de meersen langdurig overstromen. 
Vanaf maart wordt het water via een sluis en een pomp geleidelijk weggelaten. Zo worden de vroeger van 
nature voorkomende overstromingen van de Leie nagebootst.
Graslandbeheer 
Beheersovereenkomsten worden gesloten met landbouwers met als doel fauna en flora optimale kansen te 
geven. De graslanden worden ofwel gemaaid (hooilanden) ofwel beweid met runderen (graasweiden) ofwel 
gemaaid en nabeweid (hooiweiden). Het vee mag op de weiden vanaf 1 mei en op plaatsen waar weidevogels 
broeden vanaf 1 juni. De hooilanden worden gemaaid vanaf 1 juli. Mest- en sproeistoffen zijn niet toegelaten 
en het maaisel wordt afgevoerd. Dit bevordert de bloemenrijkdom.
Houtkanten en bosjes
De uitheemse Canadapopulieren worden geleidelijk verwijderd, in de plaats worden streekeigen soorten 
aangeplant. Knotbomen bieden een ideale nestgelegenheid voor tal van dieren waaronder de steenuil. Soms 
worden elzen en wilgen tot op de grond afgezet, waardoor een dichte haag ontstaat. 
 Geef een voorbeeld van de ecologische waarde van heggen: 
Wegbermen
Om een bloemrijke vegetatie te krijgen, worden bermen 2 maal/ jaar gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd.
 Waarom is dat belangrijk? 
Schadelijke organismen
Een aantal planten en dieren worden door de wet schadelijk geacht. De Canadese gans is een uitheemse 
soort die grote schade toebrengt aan natuur en landbouw. Ze worden weggevangen tijdens de rui en vergast. 
Dit is de meest diervriendelijke manier om het probleem aan te pakken. Ook meerkikkers, muskusratten, 
roodwangschildpadden en planten als de grote waternavel zijn soorten die het evenwicht verstoren.
 Kijk terug naar de tabel. Welke maatregelen vallen onder uitwendig beheer?

Uitwendig beheer is vaak heel moeilijk, omdat het het gebied tegen 
invloeden van buitenaf probeert te beschermen. Voorbeelden van 
dergelijke invloeden zijn lawaai-en lichtvervuiling, het oppompen 
van grondwater, het binnenkomen van meststoffen of vervuild 
water en recreatiedruk. 


