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De Groene Long, een groen eiland in een zee van beton en asfalt en een mooi voorbeeld van 

wat “Natuur in de stad” kan zijn, werd officieel in het patrimonium van Kuurne opgenomen op 

4 september 1999. 

Dat Kuurne als sterk verstedelijkte gemeente bewust koos voor natuur door alle gronden te 

kopen en de bestemming van de bodem te wijzigen van woonuitbreidings- naar parkgebied, 

was helemaal niet vanzelfsprekend. 

 

Halfweg de jaren ’90 van de vorige eeuw ging aan de aanleg van het park een periode van 

studie en ontwerp vooraf. Zeer belangrijk bij dit ontwerp was het streven naar een evenwicht 

tussen de ecologische, educatieve en sociaalrecreatieve functies van het toekomstige park. 

 

Het park bevindt zich in een eilandsituatie, wat de vestiging van planten vanuit de omgeving 

quasi onmogelijk maakt. Daarom werd ervoor gekozen om bij de aanleg (1997-1999) éénmalig 

een aantal wilde bloemensoorten in te zaaien. 

 

Sindsdien is het park van om en bij de 7 ha in volle ontwikkeling en in vergelijking met de 

eerste jaren opvallend geëvolueerd. Dit heeft onder meer te maken met het consequent 

uitgevoerde beheer, dat werd vastgelegd in een beheerplan volgens de principes van 

Harmonisch Park- en Groenbeheer. 



 
 

Groen eiland in zee van beton en asfalt. (foto onbekend) 

 

De Leievallei in Zuid-West-Vlaanderen werd al zeer vroeg door de mens in cultuur gebracht. 

Landbouw werd, mede door een bloeiende vlasindustrie, gevolgd door industriële activiteiten. 

Hierdoor werd de regio welvarend en dichtbebouwd, maar ook natuurarm. 

Een vergelijking van de kaart van Ferraris (1777, kaart NGI) met de huidige situatie toont de 

opmerkelijke evolutie tijdens de voorbije 250 jaar. 

 

 



Wandelen in het park: een verademing. 

 

Het plan van het park lijkt op een kleurplaat, waarmee de grote verscheidenheid aan klein-

schalige biotopen wordt weergegeven. Op de kleine oppervlakte is een grote structuurvariatie 

en biodiversiteit aanwezig, wat het park erg aantrekkelijk maakt voor zijn bezoekers. 

Elk van deze minibiotopen vraagt zijn eigen beheer. 

 

 

 
 

 

Een uitgestippelde wandeling vertrekt aan Het Slot en is op 

het terrein aangegeven met bordjes. Het streven naar 

integrale toegankelijkheid kreeg onder meer vorm in de 

heraanleg van de vlonderpaden. Deze en een alternatieve 

route moeten ook minder mobiele mensen de kans geven om van het park te genieten.  

De gemeente Kuurne wenst u een boeiend en aangenaam bezoek toe en vertrouwt er op dat u 

het park alle respect betoont waar het recht op heeft. 

 

 

Info: 

 

De Groene Long – NEC Het Slot 

Oudstrijderslaan 40, 8520 Kuurne 

056 44 02 05 / 0476 93 68 71 

groene.long@kuurne.be 

www.kuurne.be/leefomgeving/natuur-en-groen  

 

Milieudienst 

Marktplein 9, 8520 Kuurne 

056 73 71 46 

milieudienst@kuurne.be  

mailto:groene.long@kuurne.be
http://www.kuurne.be/leefomgeving/natuur-en-groen
mailto:milieudienst@kuurne.be


 
 

Wandelen op paden doorheen een bloemenzee. 

 

Grasland: op speelheuvel en wandelpaden wordt een intensief gazonbeheer gevoerd, 

hooiland wordt twee keer per jaar gemaaid en ruigte slechts één keer om de drie jaar. In de 

boomgaard en de weide worden machines dan weer vervangen door grazende schapen en 

ezels. 

Deze verschillende “graslanden” ontwikkelen, mee bepaald door de vochtigheidsgraad en 

voedselrijkdom van de bodem, elk hun eigen vegetaties. Droog en voedselarm grasland 

herbergt een andere vegetatie dan nat en voedselrijk grasland.  

Extensieve begrazing van weiland door ezels zorgt voor een andere vegetatieontwikkeling dan 

door de mens gemaaid hooiland. 

Afvoeren van het maaisel is een sleutelbegrip bij de ontwikkeling van bloemrijk grasland. 

Hoe voedselarmer een bodem, hoe meer soorten de kans krijgen om zich te vestigen, te 

handhaven en uit te breiden. 

 

 
 

Tussen akker en bloeiend hooiland. 



Op de kleine akker worden gewassen geteeld zoals graansoorten (tarwe, rogge, gerst, …), 

aardappelen, bieten, erwten, vlas, boekweit, … en een aantal (keuken)kruiden. 

Dit akkertje is tevens nagenoeg de enige plek in het park waar vertegenwoordigers van de 

typische akker(on)kruidenflora zich kunnen handhaven. klaproos, korenbloem, bolderik, 

kamilles, … hebben namelijk een jaarlijkse bewerking van de bodem nodig om zich in stand te 

kunnen houden. 
 

 
 

Klaproos en korenbloem tussen haver op akker. 

 

 

Hoogstamboomgaarden waren vroeger typische landschapselementen, die dikwijls bij boer-

derijen voorkwamen. 

Deze boomgaard, omgeven door een meidoornhaag, de natuurlijke voorloper van 

prikkeldraad, herbergt 35 hoogstamfruitbomen van vooral oudere appel-, peren-, pruimen- en 

kersenrassen. Hier staat ook de oude lokale Kuurnse “zoppeer” Fondante de Cuerne. 

 

 
 

Bloeiende hoogstamboomgaard, niet aan de andere kant van het land maar in het centrum van Kuurne. 



De poelen in het noordelijk deel van het park zijn (her)uitgegraven omwallingen van een 

vermoedelijk reeds in de 14°-15° eeuw (zie ook kaart van Ferraris) voorkomende hoeve. 

Poelen herbergen een schat aan leven dat meestal aan het oog wordt onttrokken, maar 

niettemin zeer boeiend is. 

Amfibieën zoals kikkers en salamanders, libellen, allerhande waterkevers, … leven, voeden zich 

en planten zich voort tussen de water- en moerasvegetatie van waterviolier, aarvederkruid, 

grote waterweegbree, … 

 

Hou er rekening mee dat alle amfibieën door de wet worden beschermd! 

 

 
 

Een heidelibel. 

 

De vijver is een langgerekte waterpartij die de ruggengraat vormt van het park. Sierlijke 

vissenlijven slingeren zich tussen de waterplanten. Waterhoen, meerkoet en wilde eend 

grondelen of duiken naar voedsel. Een eenzame blauwe reiger of een sierlijke ijsvogel jagen 

naar vis. Helaas krijgen we hier ook te maken met de hardnekkige aanwezigheid van 

zogenaamde invasieve exoten.  

 

 
 

Winterlandschap met knotwilgen. Zicht op de bevroren vijver vanuit de observatiehut. 

 

Knotbomen, houtkanten, hagen kwamen vroeger in ons landbouwlandschap veelvuldig voor 

en werden door de mens kunstmatig in stand gehouden wegens hun nut als (brand)-

houtleveranciers, veekering, windscherm, … Mechanisering van de landbouw, gebruik van 

prikkeldraad of verminderde houtbehoefte zorgden mee voor het verdwijnen ervan. Toch zijn 

ze van groot belang voor fauna en flora in ons verstedelijkt gebied. 



Bos is de oorspronkelijke, natuurlijke vegetatie van onze streken Ophouden met menselijk 

ingrijpen betekent dat bomen en struiken na verloop van tijd de bodem weer in bezit nemen. 

Bossen vormen gesloten levensgemeenschappen met een eigen microklimaat.  

Bij het beheer van bos nemen dunningen een belangrijke plaats in. De concurrentie tussen te 

dicht op elkaar geplante bomen wordt gestuurd en natuurlijke verjonging krijgt meer 

kansen. Ook dood hout is onmisbaar voor heel wat organismen in het bosecosysteem. 

Naast het klassieke hooghoutbos kan je in het park ook kennis maken met hakhoutbos en 

struwelen of bosjes struikgewas. 

 

 

Holle wegen komen voor in heuvelachtig gebied en zijn in de loop der tijden in het landschap 

uitgesleten door veelvuldig gebruik door de mens en door erosie. De noord- en de zuidgerichte 

helling vertonen een verschillende vegetatie. 

 

 
 

Holle weg tussen hooiland en weiland. 

 

De geleidelijke overgang van open water naar land vertoont op de drassige bodem een 

typische moerasvegetatie, waarvan riet, grote lisdodde en liesgras wijzen op een voedselrijke 

situatie. 

 

 
 

Bloemrijke moerassige oever. 



Om ook andere moerasplanten zoals dotterbloem, waterviolier, grote kattenstaart, … een kans 

te geven en om verlanding van het open water tegen te gaan, moeten de sterk uitbreidende 

rietkragen regelmatig worden aangepakt. Toch vormen ook deze rietkragen structuur-

elementen die de biodiversiteit in het park verhogen. De kleine karekiet bijvoorbeeld brengt er 

zijn jongen groot. 

 

 
 

Fata morgana of oase in de bakstenen woestijn? 

 

In de speelzone kunnen de kinderen zich na de wandeling uitleven op de speelheuvel, de 

evenwichtsbalken over het water en in het aangrenzende speelbosje. 

 

 
 

 

 

NatuurEducatief Centrum Het Slot werd in 2000 opgetrokken en is niet alleen een mooi 

gebouw, maar ook een goede uitvalsbasis voor natuur- en milieueducatie. 


