KREKEN VAN LAPSCHEURE

Platte Kreek
De Platte Kreek is een moerasgebied dat zijn oorsprong vindt tijdens de overstromingen van
de Zwinvlakte in de twaalfde eeuw. Stelselmatige inpoldering en ontwatering veranderden het
uitzicht van de streek sterk. De historische geulen en kreken zijn echter nog steeds herkenbaar
in het landschap en vormen vaak zeer waardevolle biotopen.
Tussen de weg en de polderwaterloop de Zevengemete treffen we een verruigd rietland aan
met uiteraard veel Riet maar verder ook soorten zoals de Gele lis, de Waterzuring, de
Zeegroene rus en de Zwanebloem. In het rietveld broeden een groot aantal typische vogels
zoals de Rietgors, de Rietzanger en de Blauwborst.
Aan de overzijde van de Zevengemete bevindt zich een slikplaat en een zilt grasland. De
slikplaat wordt het ganse jaar door bezocht door tal van steltlopers; de Kluut en de Kleine
plevier komen er regelmatig broeden. Het zilte grasland bestaat uit een open vegetatie met
ondermeer de Zilte schijnspurrie, het Melkkruid, het Moeraszoutgras en de Aardbeiklaver. In
het najaar pleisteren er vaak tientallen Watersnippen.

oppervlakte: 0,9 ha in eigendom
Rudy Deplae, 050/37 50 73, 0476/88 71 33
conservators: Piet Lozie, 050/37 08 92
Robrecht Pillen, 050/39 06 84
startdatum:
aard:

1991
Kreekcomplex met zilt grasland

bescherming: EG-Vogelrichtlijngebied/Beschermd Landschap
ligging:

Ten oosten van de baan Lapscheure-Hoeke, nabij
Vlienderhaag

toegang:

Toegankelijk tijdens geleide wandelingen, goed te
overzien vanaf de weg

Blauwe Sluis
Het complex van de Blauwe Sluis
bestaat uit een smalle kreek met
oevervegetaties, die vrij abrubt
overgaan in hoger gelegen graslanden
en akkers. Op de perceelsgrenzen
komen vaak zeer oude knotwilgen en
restanten van polderheggen voor.
De oevervegetatie bestaat uit een ruige
rietvegetatie met hier en daar
onbegaanbare drijfzomen.
Naast de typische rietlandsoorten
noteren we ook de voor de streek
zeldzame Waterpunge en de Smalle
stekelvaren.

Baggerwerken enkele jaren terug hebben zware vernielingen aangebracht aan deze zeer
waardevolle drijftilvegetaties .
Het perceel weiland bevindt zich in een waardevol graslandcomplex met restanten van
polderheggen ( Eenstijlige meidoorn ) en een vrij oorspronkelijk reliëf. Het is een typisch
kamgrasland dat extensief beweid wordt. We treffen er ondermeer het Kamgras, de Grote
vossenstaart, de Vedgerst en de Aardbeiklaver aan. In de overgangszone met de kreek komen
meer zilte planten voor zoals de Zeebies en de Zilte rus.
In het kader van het boomkikkerplan werden in 1998 twee poelen aangelegd als stapstenen
voor de verdere verspreiding van deze zeldzame amfibieën in de Zwinstreek.
oppervlakte: 1,2 ha in eigendom
Robrecht PILLEN, Braambos Oost 11, 8200 Brugge
Sint-Andries, 050/39 06 84, econservators: mail:Robrecht.Pillen@skynet.be
Rudy DEPLAE, Schijfstraat 90, 8310 Brugge, 050/37 50
73
startdatum:
aard:

1991
Kreekrestant met zilte vegetatie en kamgrasland

bescherming: Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
ligging:

Tussen Lapscheure en de Damse Vaart

toegang:

toegankelijk tijdens geleide wandelingen

