


Voorgeschiedenis
• 7 ha ‘woonuitbreidingsgebied’, gekocht door gemeente Kuurne

• eerste bosaanplant in 1992

• nadien: goed onderbouwd inrichtingsplan

• In 1997-1998: inrichting van hoogstamboomgaard (met oude rassen appel, peer, kers 
en pruim), bloemrijk grasland, vleermuizenkelder, eikendreef, knotwilgenrijen, 
waardevolle hoogstambomen, houtkanten, diverse water- en moeraspartijen met 
vlonderpaden en andere bruggetjes, een ijsvogelwand, rietpartijen, een holle weg, 
akker met graangewassen, vlas, aardappelen en akker(on)kruiden, weide begraasd 
door ezels,  en karakteristieke inkompleintjes. 

• de percelen grasland rond de boomgaard werden ingezaaid met ‘veldbloemen’; 
achteraf werd nog Grote ratelaar uitgezaaid. De ook talrijke Heelblaadjes kwamen 
vanzelf.

• enkele percelen werden oppervlakkig afgegraven om de vruchtbare toplaag te 
verwijderen: 10-30 cm er af; dit geeft nog altijd een zeer goed resultaat naar 
bloemenrijkdom

• één terreintje werd met kalkhoudende grond opgehoogd (ca. 20 cm), maar de forse 
plantensoorten groeien daar door en bereiken zo de vruchtbare ondergrond

• sommige niet geplagde graslandpercelen zijn na 15 jaar verschralend maaibeheer nog 
altijd niet echt ‘schraal’ te noemen, andere wel



Beheer graslanden
• Danny Depypere is de ‘domeinvader’, tewerkgesteld bij de gemeente Kuurne. Hij 

doet niet alleen het beheer maar ook veel educatieve taken. Door het feit dat hij 
zeer ervaren en gedreven is, met veel oog voor detailbeheer, worden hier heel 
mooie resultaten behaald.

• de graslanden worden 2x per jaar gemaaid: na 15 juni en eind september

• het maaien en het afvoeren van het maaisel gebeurt i.s.m. een sociale 
leerwerkplaats

• de maaier heeft de opdracht om rond bloeiende planten te maaien 

• het maaisel wordt afgevoerd naar een composteerinstallatie

Informatie, plannen en foto’s van vroeger tot nu: 
zie https://www.kuurne.be/groene-long

https://www.kuurne.be/groene-long


Bloemrijk grasland: alom tegenwoordig in de Groene Long. Hier met orchideeën die 
er overal talrijk voorkomen (vnl. Riet- en Brede orchis). Ook Grote ratelaar voelt zich 
er thuis en verkleint de hoeveelheid grasmaaisel.





Zone met ruigtebeheer: wordt om de 2 jaar gemaaid.
Boerenwormkruid en Heelblaadjes zijn redelijk dominant.



Overal is er structuur in de randen en overgangen met veel gekartelde randen. 
Nergens rechte lijnen.



Berm van wandelpad wordt 2x per jaar gemaaid. Duidelijk verschillend van ruigte ernaast.
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Kleine reliëfverschillen en verschillen in expositie zorgen vanzelf voor variatie in de vegetatie.



Er zijn heel wat poelen en een grotere vijver met helder water en veel waterplanten.







Riet ‘ontsnapt’ via lange wortelstokken uit de vijveroever naar het bloemrijke hooiland.
Dilemma: Riet onder controle houden door te maaien in late voorjaar, d.i. wanneer andere 
planten bloeien, bv. Echte koekoeksbloem… Anders verstikt het Riet later in de zomer de rest 
van de vegetatie.



Zone met rietopslag.
Was bedoeld als ruigte met 1 maaibeurt om de 3 jaar, 
maar is niet vol te houden door het oprukken van het Riet.



Gracht: ‘s winters nat, ‘s zomers droog.



Door ezels begraasd weiland.
Her en der ruigere terreindelen dragen 
bij aan de variatie.



Prachtige poel, maar na jaren met Kroosvaren(*) te zijn bedekt, 
is het nu Watercrassula die als exoot de kwaliteit bedreigt.

(*) Kroosvaren verdween vanzelf door vraat van soortspecifieke snuitkever



Dit kleine plantje is Watercrassula. Leeft zowel in het water als op het 
land en kan zeer dichte tapijten vormen die het ander leven ‘verstikken’.
Is niet voor 100% te bestrijden.

In de Groene Long wordt een controlebeheer gevoerd: regelmatig 
excessieve vegetatie verwijderen. En hopen dat het niet overal begint te 
woekeren…



Ezelweide met hier veel Kruipende en Scherpe boterbloem en zelfs een paar orchideeën.
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Heel wat oude knotwilgen werden behouden, 
en er werden nieuwe bijgeplant.



Perceel voormalige akker met heel veel Groot streepzaad, Grote ratelaar 
maar ook met Heermoes die hier na vele jaren maaien nog altijd talrijk blijft.
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Voormalig weiland dat links tot 30 cm werd afgegraven, rechts werd niets 
afgegraven.
Het verschil is na 18 jaar nog altijd duidelijk zichtbaar. 
Waar niet afgegraven werd is het botanisch resultaat nog altijd pover 
(Glanshaver en Veldzuring -> ons advies is: vroeger maaien, d.i. eind mei).

tot 30 cm afgeplagd

niets afgeplagd,
dus voedselrijke zode nog aanwezig



“Holle weg”
Links meer beschaduwde zijde.
Rechts zonnige kant.
Een groot verschil !



Zelfde als vorige maar zicht in andere richting.
Zonnige berm staat nu links in beeld.



Vegetatie gedomineerd door Veldzuring, Glanshaver en Zachte dravik, met in de 
ondergroei Biggenkruid en Smalle weegbree.

Dit perceel is goed op weg naar iets bloemrijkers, maar het gaat traag.
Ons advies: vroeger maaien (tweede helft mei).



Zelfde als vorige



Gracht met kwelinvloed



Waterviolier (wit) wijst op kwel 
= dagzomend grondwater



Er is ook een meer formeel (speel)gedeelte met gazonbeheer.
Aangelegd in spiraalvorm.



Een uitgekiende compartimentering met hagen, struwelen, bomenrijen en bosjes 
zorgt er voor dat je het gevoel hebt in een veel groter domein dan 7 ha rond te lopen.



Bezoekerscentrum ‘Het Slot’.
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Conclusies:
Een zéér mooi domein!
Heel hoge natuurwaarde dankzij 
een goed basisontwerp, het gebruik van 
inheemse soorten, een ervaren aannemer, nauw toezicht bij de inrichtingswerken en vooral ook 
een goed beheer !

Een dergelijke topkwaliteit kan enkel bereikt worden als de beheerder zelf over ruime 
natuurkennis beschikt. Dit is in provinciedomeinen (en zeker bij uitbesteed maaibeheer) moeilijk 
haalbaar, maar een na te streven doel.
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