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Het Heulebeekdomein langs de Heulebeek is het oudste domein in de gemeente waar meer aandacht 

geschonken werd aan natuurontwikkeling. 

 

 

Van hooiland tot beekbegeleidend bos. 

In het domein evolueerden de historische natte hooilanden langs de Heulebeek na de beplantingsacties 

in de jaren ’70 stilaan tot bos. Een gevolg hiervan was dat de typische vochtige hooilandvegetatie dreigde 

te verdwijnen.  

Om de diversiteit in het domein zo groot mogelijk te houden, werd er tijdens de voorbije 15 jaar 

plaatselijk ingegrepen om meer open plekken te creëren en in stand te houden.  

Monotone wilgen- en populierenbestandjes werden deels omgevormd, waarbij andere soorten werden 

ingebracht. Open plekken en ruigtes worden jaarlijks gemaaid met het oog op een zo groot mogelijke 

biodiversiteit. 

 

 
 



Het domein fungeert ook als overstromingsgebied voor de Heulebeek. 

 

 
 

(Zie ook https://www.kuurne.be/leefomgeving/natuur-en-groen/heulebeekdomein) 

 

 

Op naar 20 jaar Groene Long: van monotoon patattenveld tot biodivers natuurpark. 

 

 
 

In september 2019 zal het 20 jaar geleden zijn dat de Groene long officieel ingehuldigd werd door 

toenmalig minister Vera Dua. Sindsdien heeft het park, onder de impuls van Moeder Natuur en 

bijgestaan- en gestuurd door enkele van haar mensenkinderen, een hele evolutie ondergaan. 

 

 

https://www.kuurne.be/leefomgeving/natuur-en-groen/heulebeekdomein
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De op het plan voorziene graslanden ontwikkelden zich als gevolg van een aangepast maaibeheer 

(maaien en afvoeren van het maaisel) van voedselrijke verstoringsvegetaties tot voedselarmere, 

bloemrijkere hooilanden. 

Het aangeplante bosgoed is zijn peutertijd ontgroeid en ontwikkelde zich gestaag tot een allegaartje van 

opgeschoten met elkaar concurrerende tieners. Begeleiding van bos en struweel door middel van gerichte 

kappingen in de oorspronkelijk te dichte aanplantingen leidde tot een grotere variatie, gelaagdheid en 

structuurrijkdom. 

 

Comfortabele wandelpaden (er wordt gestreefd naar zo integraal 

mogelijke toegankelijkheid) leiden bezoekers langs ruigtes, een zee(tje) 

van akkerbloemen op de akker, een ’s zomers door schapen begraasde 

hoogstamboomgaard die bij wijlen doet dromen van een uitje naar 

Haspengouw, poelen met kwakende kikkers, vijvers met moerassige 

oevers waarover libellen scheren, knotbomenrijen, weiland met 

grazende ezels, mysterieus bos waarin tientallen vogels huizen, bloeiend 

struweel, bloemrijke hooilanden, een holle weg, …  

 

In elk seizoen valt altijd wel iets te bewonderen … 

 

Kinderen kunnen zich na een wandeling met ouders of grootouders nog even uitleven op de speelheuvel 

of in het speelbosje. 

 

  
 

(Zie ook https://www.kuurne.be/groene-long) 

 

 

De Vlindertuin en het Vlaspark zijn de jongste telgen van het stijgende natuuraanbod in Kuurne. 

 

De Vlindertuin op het plein naast de bibliotheek krijgt verder vorm. Verhardingen werden aangelegd, 

hagen, struweeltjes en fruitbomen aangeplant in samenwerking met Stadlandschap Leie en Schelde, een 

gracht uitgegraven, de padenstructuur uitgemaaid. De eerste, schuchtere resultaten van het inzaaien 

van zadenmengsels van wilde bloemen lieten zich al opmerken … 

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


 
 

In 2018 wordt werk gemaakt van de volgende stappen in de ontwikkeling van deze insectenvriendelijke 

tuin door aanplanting van vaste bloeiende planten en de aanleg van kleine akkerpercelen. 

 

 
 

(Zie ook https://www.kuurne.be/fotoalbum/plantdag-nav-geboortes-2014-2015) 

 

Ook aan de ontwikkeling van het Vlaspark wordt gestaag verder gewerkt. 

 

Deze rijpende groene parel aan de Kuurnse kroon zal onder meer de “golden river” Leie en de Heulebeek 

als historische levensaders van de gemeente opnieuw in de kijker plaatsen. 

De aankoop in samenwerking met Leiedal van de vlasroterij Sabbe begin 2018 was een volgende 

belangrijke stap in de verdere uitbouw van het vlaspark. In de lente van 2018 worden ook paden 

aangelegd, zitbanken geplaatst, … en wordt het park officieel voor het publiek opengesteld. 

 

https://www.kuurne.be/fotoalbum/plantdag-nav-geboortes-2014-2015


 
 

(zie ook  http://delva.la/projecten/winst-vlaspark-kuurne/ 

https://www.kuurne.be/vlaspark 

https://www.kuurne.be/vlasroterij) 

 

 

Niet te vergeten is er de aan de overkant van de Leie, op de historische grens van Kuurne met Harelbeke, 

de Oude Leiearm, beheerd door NP De Vlasbek. 

 

(Zie https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/oude-leiearm) 

 

 

Zelfs op het in september 2016 geopende bedrijvenpark Kortrijk Noord II kreeg de natuur haar 

plaats in de vorm van waterpartijen, moeraszone’s, hooilanden, struwelen, hagen en (knot)bomen.  

 

 

Maar ook andere groenzones zoals ’t Erf ondergaan in de mate van het mogelijke een 

natuurvriendelijkere gedaanteverwisseling. 
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