
Wondelgemse Meersen
Ontwikkelen van een groene recreatieve as en kleine natuurkern langs “het Lieveke”



• Biotiek (levende factoren):
– Verwijderen of onder controle houden van uitheemse soorten
– Ontwikkeling kleinere natuurkern die bestaat uit een robuuste 

bosstructuur (Elzenbroekbos en Elzen-vogelkersbos)
– Begroeiing ontwikkelen van struiken (gedoornd struweel)
– Versterken van de leefplaats van prioritaire soorten (sprinkhaan, 

lieveheersbeestje, hagedis) in bloemrijke ruigte
– Lokale natuurverbinding door water en oevers, langs de Lieve
– Ontwikkeling van mesotroof water in de oude veenput met een 

natte zoom en ruigte
– Ontwikkelen plasdras (grasland met laag water) en de oude 

veenput herstellen

• Abiotiek (niet-levende factoren): 
– Behoud van meersen-/veenrelicten, zoals niet-veraard veen
– Minimaal verstoren van ondergrondse stortplaatsen
– Ruimen van de Lieve (Farys)
– Opvolging van restvervuiling en opbouw waterkwaliteit van de 

Lieve

• Beleving en gebruik:
– Toevoegen van kleine recreatieve en integraal toegankelijke 

elementen, zoals struinpaden en een picknickzone
– Aangename fietsroute
– Medegebruik voor werknemers bedrijventerrein en bewoners
– Verwijderen of aan het zicht onttrekken van storende elementen

• Cultuurhistorisch:
– Behoud van tracé kanaal De Lieve en zichtbaar maken van het 

kanaal
– Behoud oude veenput



Inrichting



Architecturale schanskorven gevuld met rode
baksteen ter hoogte van de toegangen naar 
de groenas.

Afwerken van bestaande betonnen koker met 
een houten dek en eenzijdige borstwering, 

Inrichting deel 1



Forse takkenwal voor het afbakenen van de 
verharding aan de pyloon, waardoor de zone 
de tijd krijgt om spontaan te verbossen.

Door het afgraven van de noordelijke zijde 
van de haakse afwateringsgrachten op de 
Lieve, wordt een amfibievriendelijke oever 
gecreëerd. 

Inrichting deel 2



Toevoegen van een zwevend terras. Verbreken verbinding tussen de vijver en de 
Lieve. Aanleg van een dijklichaam in klei, om 
vervuiling vanuit de Lieve te vermijden.

Inrichting deel 3



Spontane vegetatieontwikkeling ter hoogte 
van de plasdras aan de Lieve, waarbij delen 
worden gemaaid in functie van 
natuurbeleving/struinen.
Sinusbeheer (ecologische maaimethode 
waarbij een deel van het gras blijft staan) 
langs het pad.

Inrichting deel 4


