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DE GROENE LONG 

Natuur in de maak

Plattegrond

Hoogstamboomgaard
Vleermuizenkelder 
Eikendreef
Knotwilgenrijen 
Hoogstambomen
Houtkanten
Water– en moeraspartijen met 
Vlonderpaden en bruggetjes
Ijsvogelwand
Rietkragen
Holle weg
Karakteristieke inkompleintjes
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Verbreding van de lange gracht die
de centrale as door de Groene Long vormt.

Gerichte aanpak van de naburige milieuvervuiling.

Gemeentelijk natuurdomein :
oppervlakte 7 ha.

Aanleg Groene Long tussen 1997 en 1999.

Beheersplan werd opgemaakt door
Natuurpunt De Vlasbek i.s.m. 
Milieuraad Karmina.

Opstellen Politiereglement. 
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Hooilanden  
Grachten  
Knotwilgenrij
Holle weg  
Kalkheuvel
Boomgaard
Ijskelder
Akker

Uitgraven waterpartijen
vijvers en poelen
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Aanleg van vijvers en
moeras

• Verbreding van centrale gracht tot 
een vijver met zachte en steile
oevers.

• Voor aanleg van vijver- en
moeraszone en holle weg werd
ongeveer 7000 m³ grond
afgegraven.

• Een groot deel werd gebruikt voor
de aanleg van de speelheuvel.

Waterviolier
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Verschralingsbeheer
door afgraven

Ten zuiden van de centrale gracht, op de relatief
ongestoorde en weinig bemeste weilanden, werd
15 cm afgegraven.

Ten noorden van de gracht, op de voedselrijke
percelen werd de bovenlaag 30 cm afgegraven.

In totaal werd ongeveer 3000 m³ teelaarde
verwijderd.

Biologische
geschiktheids -

kaarten !
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De inzaai van 
inheemse planten

Noordelijk deel : 

verschillende bloemenmengsels van 
gemengde inheemse kruidachtige
planten werden uitgeprobeerd

Zuidelijk deel :  

op de relatief ongestoorde en weinig
bemeste zones werd na verschraling door 
afvoer van de bovenlaag, gerekend op de 
spontane ontwikkeling van planten uit de 
aanwezige zaadbank.
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Akker

• Een educatief ingerichte akker
waar verschillende graan – en
cultuurgewassen geteeld worden.

• Ieder jaar wordt er per strook aan
vruchtwisseling gedaan en wordt
het effect op de spontane
akkerflora nagegaan.

Kalkheuvel : 
Een schoonheidsfoutje…

Om kalkflora te verkrijgen, werd
plaatselijk dolomiet aangebracht.

Wegens een te geringe dikte van de 
kalklaag (met uitspoeling tot gevolg), 
leverde deze ingreep niet het 
verwachte resultaat op.

15

16



9/03/2023

9

In het noordelijk deel werd een
hoogstamboomgaard van 2663 
m² aangelegd met 35 
fruitbomen van vooral oudere
appel-, peren-, pruimen- en
kersenrassen. 

De boomgaard, tijdens lente en
zomer begraasd door schapen, 
werd omgeven door een
meidoornhaag en in de zomer
een droogvallende gracht.

“Fondante
de Cuerne”. 

Pluk begin september. 
Consumptie: september.
Groeikrachtige boom. 
Streekeigen ras voor de streek Kortrijk "–" Kuurne(Cuerne). 

Sappige zoete dessertpeer met wijnsmaak. 
Groen, bij rijpheid tot citroengele schil. 
Vrij gezond ras, dat bovendien vrij vruchtbaar is.
Plaatselijk in Kuurne noemt men ze “ZOPpeér”
(= sappeer) of Wynpeér (= Wijnpeer).
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Aanleg van een ijskelder

ijsvogelwand - en
kijkwand

• Observeren van de 
aanwezige vogels.
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Luchtfoto’s 
Groene Long
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Niet allemaal 
rozengeur en 
maneschijn

Invasieve exoten zijn 
moeilijk te bestrijden.

Grote kroosvaren,   
Watercrassula en 
Waterteunisbloem…

Schijnaardbei, Spaanse   
hyacint, Bonte gele dovenetel…

Geel – en roodwangschildpad.

Verkeerde vissoorten uitgezet 
(karper, giebel…).
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Back to the 
future…

• De “Groene Long” is een buitenbeentje qua 
groenvoorziening en is een groene open 
ruimte.

• Het vormt een stukje gevarieerde natuur
met een grote bio-diversiteit.

• Heeft een grote sociale betekenis in onze
sterk verstedelijkte omgeving.

• Er worden regelmatig beheerswerken
uitgevoerd in overleg met Natuurpunt “ De 
Vlasbek ” en in samenwerking met de 
gemeente.
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