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geologie
Uitgestrekte meersen
Het vroegere Gaverlandschap bestond uit laaggelegen wei- en
hooilanden met rijen knotwilgen of dito elzen op de perceelsgrenzen en populieren langs de ontsluitingswegen. Op de natste stukken werden bindwilgen, de zgn. wijmen, geteeld. Toen de mandenmakerij minder opbracht, plantte men snelgroeiende populieren.
Het landschap van de Gavers was kleinschalig. De vele gebruikers
bezaten of bewerkten een of enkele percelen. Ze waren begrensd
door beken en in de weiden lagen drinkpoelen. De Gaver-, Pluimen Keibeek traden er ’s winters regelmatig buiten hun oever en
zetten honderden hectaren blank. In de laagst gelegen hooilanden
had zich door de eeuwen heen veen gevormd.

Een droge zandrug
De vroegere afwatering van de Gavers verliep via de Gaverbeek
richting Waregem. Een zandrug waarop Harelbeke ligt, vormt
immers een brede dam tussen de Leie en de laagte van de
Gavermeersen. Op deze droge zandrug vestigden zich de eerste bewoners van de streek en ontstonden de wegen, latere
Heirbanen en E3.
Het grofkorrelige, lichtgeel zand werd in de 19de eeuw-20ste
eeuw regelmatig afgegraven voor het bouwbedrijf. De diepere
winplaatsen werden met afval opgevuld. Rond 1960 bouwde
men door de zandrug een collector naar de Leie. Het water
van de Gaverbeek liep daarna rechtstreeks naar de Leie en de
Gavermeersen werden droger.
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geschiedenis
Een Germaanse naam en een
oude nederzetting
Het toponiem “Gavers” vind je op vele plaatsen in Vlaanderen. Het
is afkomstig van het Indo-Europees woord “ghabhar” wat uitholling of diepte betekent.
Het meersenlandschap van de Gavers was weinig geschikt voor
bewoning. Daarentegen was de zandrug tegen de Leie dit wel.
Nomaden uit de Oude Steentijd (9000 v.C.) verkozen deze zanderige gronden aan de rand van de Gavers als kampplaats. Na
sporadische vondsten van vuurstenen startte men in 1975 met een
opgraving en met een grondige studie van de vindplaatsen.
Voor de eerste echte vestiging van een gemeenschap moeten we
tot omstreeks 1800 v.C. (Nieuwe Steentijd) wachten. Vondsten
wijzen op een permanente bewoning van zgn. klokbekerlieden.
Twee opgegraven bronzen bijlen en talrijke ijzeren voorwerpen
laten vermoeden dat de streek ook tijdens de brons- en ijzertijd
bewoond was.

De Romeinse bewoning
Tijdens de Romeinse tijd lagen in de omgeving van de Gavers
meerdere woonkernen. Historische vondsten en recente opgravingen onthulden het Romeinse verleden van Harelbeke. De belangrijkste vicus lag in de Collegewijk en was 6 ha groot. Resten van
huizen en 12 waterputten werden er ontdekt.

Het Goed ter Gavere
Na de Romeinse tijd werd het eeuwenlang stil rond de Gavers. In
de Middeleeuwen ontstonden enkele bloeiende landbouwbedrijven
aan de rand van de meersen. Op de grens van droog en nat profiteerden ze zowel van de droge gronden om akkers aan te leggen
als van de natte gronden om het vee te weiden en een wintervoorraad gras te hooien.
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Twee vermaarde hoeven uit die tijd bleven tot in onze dagen
bewaard. Het gaat om het Goed te Gavere te Deerlijk en het Goed
ter Halle te Harelbeke. Deze laatste hoeve, die tot de 13de eeuw
teruggaat, werd in 1969 gesloopt om plaats te maken voor een
woonwijk.
Het Goed te Gavere bleef gelukkig gespaard. Het ligt net tegenaan het provinciedomein. Vroeger was het een goed met opperhof
en neerhof. Op het opperhof stond eertijds een 13de eeuwse
bakstenen woning op een mote met walgracht. De familie van
Gavere, een geslacht dat hoge ambten bekleedde in Harelbeke
en Desselgem, woonde er. Op de huidige hoeve bleef niet veel
bewaard van de twee walgrachten rond opper- en neerhof. Enkel
van de buitengracht zijn er nog herkenbare resten te vinden. De
toegangspoort, waarvan de pijlers resten, werd in de 18de en 19de
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eeuw opgetrokken, het woonhuis in de 19de eeuw. In 1985 werden
er rond de site van het opperhof opgravingen uitgevoerd, waaruit
bleek dat het om een woning van bijzondere kwaliteit ging, althans
voor de 13de eeuw. Tegen einde 1400 werd dit opperhof verlaten
en verviel het tot puin.

Ingrijpende werken
De aanleg van de E3, de latere E17-autoweg, situeerde zich
gedeeltelijk in de Gavermeersen. Ongeveer 5.000.000 m3 ophoogzand was er nodig. Een goede kwaliteit werd in voldoende hoeveelheden in de Gavers gevonden. Binnen de onteigende winplaats
van 80 ha begon men in augustus 1968 de eerste gronden weg te
zuigen. Door de sterk variërende kwaliteit van het zand ontstond
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de grillige vorm van de vijver met landtongen en inhammen. Tegen
eind 1970 was 4.000.000 m3 zand weggespoten en het oorspronkelijk landschap verdwenen. In de plaats lag er een waterplas van
62 ha.

Naar een uniek provinciedomein
De intercommunale vereniging Leiedal werd de eerste beheerder van de vijver en liet bepaalde infrastructuurwerken voor de
watersport uitvoeren. In 1974 nam het West-Vlaamse provinciebestuur het initiatief over: de vijver werd van de intercommunale
E3 gekocht en de gronden van Leiedal. De totale oppervlakte werd
in de loop van de jaren uitgebreid tot 184 ha. Door bebossingen,
natuurontwikkelingsprojecten en recreatieve uitbouw ontstond
een gevarieerd geheel waarin natuurbehoud en bosbouw harmonisch samengaan met actieve watersport als zeilen, surfen,
duiken en zwemmen.

Het structuurplan en de inrichting van de site zuid
Begin de jaren negentig werd een structuurplan voor de Gavers
opgesteld. Dit plan voorzag in een bos- en natuurgebied in het
oosten, deels noorden en westen van het domein. Een bestemming die als dusdanig ook was aangegeven door gewestplanwijzigingen. De site zuid, waar het vroegere BLOSO-gebouw stond,
werd aangeduid als activiteitensite. Voor de heraanleg van deze
site werd een “prijsaanvraag voor ontwerp” uitgeschreven. Een
architectengroep uit Brussel werd de laureaat.
Een eerste ingreep was de oprichting van een zwempaviljoen,
daarna volgden de duikersite, de omlegging en de meandering van
de Gaverbeek. Wat later werd een nieuw onthaalgebouw en een
sportloods opgetrokken en de omgeving en de parking werden
heraangelegd.
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Aan de waterkant
Lisdodde en riet staan met hun voeten in het water. Dichter bij de
oever krijgen ze het gezelschap van gele lis, grote zegge en biesachtigen. Op de oever zelf vinden we harig wilgenroosje, wolfspoot, moerasandoorn, watermunt, bitterzoet, koninginnenkruid,
grote kattenstaart… en nog vele andere.
Het harig wilgenroosje, dat plaatselijk frequent voorkomt, vertelt
ons iets over het oevermilieu. Het is een veeleisende plant die zon
en voedselrijkdom verlangt. Ze groeit waar organisch materiaal
vlug afgebroken wordt en zorgt er voor een roze inkleuring van de
zomer.

Slijmerd en stuiverd
Geschubde inktzwam en reuzenbovist zijn twee paddenstoelen
van graslanden in de Gavers. Geschubde inktzwammen houden
elkaar graag gezelschap: veelal vind je meerdere exemplaren op
eenzelfde plaats. Met wat geluk kun je in zo’n groepje de hele evolutie van de inktzwam volgen: van klokvormige gesloten zwam via
de tot “inkt” vervloeiende hoed tot een kale steel met wat donker
slijm bovenaan, een echte slijmerd dus.
De reuzenbovist ziet er heel anders uit: een grote, witte, afgeplatte
bol die tot 60 cm diameter
Geschubde inktzwam

kan halen. Zijn sporen, zo
maar eventjes tien biljoen,
vormt hij middenin de
bol. Ze worden verspreid
doordat de reuzenbovist
van de grond loskomt en
gaat rollen, waarbij de bol
openscheurt en de sporen
vrijkomen en door de wind
worden verstoven.
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flora
In het natuurreservaat
De graslanden van het reservaat bezitten een grote plantenrijkdom. In mei-juni worden de vochtige gedeelten door duizenden
bloeiende orchideeën, hoofdzakelijk rietorchissen, opgevrolijkt.
Daarnaast vinden we de aardbeiklaver, de moerasrolklaver en de
koekoeksbloem. Ook de prachtige parnassia is van de partij. De
kalkhoudende zandbodems, die wat hoger liggen, vertonen een
ijlere begroeiing. Sint-Janskruid, duizendguldenkruid, bitterling
en rood zwenkgras kleuren de vegetatie.

Een jong bos
Een ontluikend bos vormt naast het water en de graslanden de
derde bouwsteen van het provinciedomein. Gedurende 25 jaar
werden regelmatig nieuwe bospercelen aangelegd zodat de
Gavers nu ongeveer 65 à 70 ha bos telt.

Sleutelbloem
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De oudste bossen zijn de twee populierenbossen en het wilgenbosje die we in het oosten van het domein vinden. Belangrijk is er
de struik- en kruidvegetatie: meidoorn, vlier, braam, klimop en
brandnetel groeien er naast interessantere soorten als slanke
sleutelbloem, vogelmelk en kraailook.
Bij de herbebossingen werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van
inlandse loofbomen. Eik, els, es, esdoorn, schietwilg, beuk, berk,
boskers… staan er op grote oppervlakten. Op de zandige gronden
in het noorden groeien er ook naaldbomen: grove den en lork.
Onder de oudste bosbestanden vormt zich reeds een spontane
struikvegetatie: we herkennen de vlier, de kardinaalsmuts en de
hulst. Het zijn besdragers die door besetende vogels verspreid
worden.

Aardbeiklaver

Rietorchis
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De fuut
Het hele jaar door is de fuut aanwezig op de vijver. Enkel als het
water dichtgevroren is, verdwijnt hij tijdelijk. Het mooist is hij in
de lente. Op het water voeren man en vrouw dan hun typische
paringsdans, balts genoemd, uit. De balts bestaat uit verschillende bewegingen als kopschudden, schijnpoetsen, kathouding,
pinguïndans… Dit waterballet vormt een inleiding op de paring, die
op het nestplatform plaatsvindt.
Van zodra de jongen geboren zijn, kruipen ze op de rug van hun
moeder en nestelen zich onder haar vleugels. Het vrouwtje zwemt
er mee rond terwijl het mannetje voedsel aanbrengt. Na een week
zwemmen de kuikentjes zelfstandig rond. Met hun gestreepte kop
en hals lijken het wel dobberende narretjes.

Fuut

Slobeend
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D e a a l s c h o lve r
Deze zwarte viseter is een vaste gast in de Gavers. Vanuit de
observatiehut bij het natuurreservaat kun je hem bekijken ofwel
zie je hem vissen ofwel zit hij uit te rusten of te drogen op een
paal of vlot. Tegen de avond komen de aalscholvers uit de wijde
omtrek naar de Gavers om er ongestoord te slapen. Vandaar dat
de bomen op het eiland en in het noorden van het reservaat er wit
bescheten bij staan.
De aalscholver behoort tot de pelikaanfamilie. Het is een grote,
prehistorisch aandoende vogel die al duikend achter vissen jaagt.
Om zijn veren achteraf te drogen, spreidt hij zijn vleugels uit.

Allerhande eenden
In de herfst en in de winter zit de Gavervijver soms vol met
eenden. Met een goede kijker kun je ze vanuit de observatiehut

Smient

Wintertaling
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bekijken. Naarmate het kouder wordt, komen meer watervogels
de rust van de vijver opzoeken. Krakeenden en kuifeenden vervoegen de wilde eenden, meerkoeten en futen. In het rietveld
houden zich bergeenden, smienten en pijlstaarten schuil.
Eind december, begin januari kan de populatie wilde eenden
oplopen tot 2.000 stuks. Daarnaast vind je er de volgende soorten:
smient, wintertaling, slobeend en tafeleend. Als het hard wintert,
laten de grote zaagbekken, nonnetjes en brilduikers zich van
dicht bewonderen. Op de oevers van de vijver foerageren dan honderden meerkoeten.

Va n w a t e rs n u f fe l e n p l a t b u i k
Libellen en waterjuffers zijn trouwe gasten van zonnige zomerdagen. Plaatsen met veel oeverbegroeiing en waterplanten vormen
hun favoriete stek. De waterjuffers zijn de delicaatste van het
gezelschap. De watersnuffel, helblauw met een zwarte tekening,
is er één. Hij houdt zich bij voorkeur op boven drijvende waterplanten.

Karper
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De libellen, forse jagers en echte vliegkunstenaars, zijn goed uitgerust om insecten te verschalken. Onrustig vliegen ze langs de
oever over de waterplanten in de vijver of soms jagen ze aan de
bosrand. Ze luisteren naar namen als keizerlibel, paardenbijter,
oeverlibel en platbuik. De fel blauw gekleurde keizerlibel is de
grootste, de paardenbijter behoort tot dezelfde familie maar is wat
kleiner. Ook de oeverlibel en de platbuik zijn verwanten. Men treft
ze aan op de rand van de vijver. Het lichtblauwe mannetje van de
oeverlibel verdedigt er zijn territorium.

Vissen en vissers
Het heldere, zuivere water van de Gavervijver vormt een optimaal
biotoop voor een keuze aan zoetwatervissen. Veel krijgen we er
meestal niet te zien. Enkel bij het kuitschieten in de lente komen
karper, brasem en voorn dicht bij de oever en laten er zich observeren. Ook de scholen van jonge visjes houden zich in het ondiepe
oeverwater op. Aan de hand van wat de hengelaars bovenhalen,
krijg je een beeld van wat het viswereldje te bieden heeft: 1 m

baars

Snoek
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lange snoeken, kilozware karpers, gladde palingen, massa’s
blankvoorn en baars…
De vissers onder de vogels, zoals dodaars, fuut, reiger en aalscholver specialiseren zich in soorten en afmetingen. Dodaars en
fuut stellen zich tevreden met het kleinere grut. Voor de reiger of
de aalscholver mag de prooi wat groter zijn.

Een reigerkolonie
Aan de oostkant van het domein in een oud populierenbos heeft
zich sinds 1976 een reigerkolonie gevestigd. Het aantal broedende
vogels nam jaar op jaar toe, maar viel op de helft terug na de drie
Siberische winters van 1985-1987. Daarna herstelde het zich en
thans ligt het aantal bezette nesten rond de zeventig.
Het is de enige kolonie van Z.-W.-Vlaanderen. Overvliegende reigers in het Kortrijkse houden meestal de richting van en naar de
Gavers aan. Een reiger is niet kieskeurig, naast vis, amfibieën,
kevers, larven en mollen staan ook muizen, ratten en eendenjongen op zijn menu.

Blauwe reiger
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Te w a t e r
Een vijver met glashelder water van ongeveer 65 ha en plaatselijk
tot 15m diep lokt heel wat recreanten. Diverse watersportverenigingen bieden er hun diensten aan: de provinciale sportdienst, de
windsurfclub, de zeilclub, diverse duikersclubs, de hengelaars
en de zeescouts. De sportdienst biedt er ruime accommodaties.
Tijdens het schooljaar en de vakantie worden allerhande cursussen voor diverse sporten ingericht zowel te water als te land. De
windsurfclub en de zeilclub beschikken er over eigen clublokalen.
De duikersclubs vertrekken van een nieuw duikplatform.
Jaarlijks gaan diverse wedstrijden en evenementen door: watersportdag, 24-uren van het Gavermeer, driedaagse voor gehandicapten, zeil- en surfwedstrijden… Gedurende de zomermaanden
juli en augustus en tijdens warme weekends van mei, juni en
september kan in een bewaakte en uitgeruste zone aan de voet
van de grote landtong gezwommen worden. Een volledig uitgerust
zwemgebouw staat er te beschikking. En als het ooit nog hard
vriest, wordt het nodige gedaan voor de schaatsers.

Te l a n d
Wandelaars, joggers, oriëntatielopers, fietsers, mountainbikers en
ruiters…,zowat iedereen komt in de Gavers aan zijn trekken. Voor
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fietsers, dus geen bromfietsen, en voor ruiters zijn afgescheiden
routes aangelegd. In de omgeving ligt de bewegwijzerde LeieSchelde fietsroute en het fietsroutenetwerk.
Een uitgebreide gids voor de Gavers met ondertitel “Wandelen en
natuur ontdekken in het provinciedomein de Gavers” wordt te koop
aangeboden voor 3 euro. Zowel in de nabijheid van de parking
west (Stasegemsteenweg) als van de parking zuid vind je een cafetaria, waar je na een recreatieve activiteit rustig kunt verpozen en
van het unieke panorama genieten.

Natuurbehoud en –educatie
Samen met het provinciebestuur zetten de vzw natuurwerkgroep
de Gavers en natuurpunt Gaverstreek zich in voor het natuurbehoud in het provinciedomein. Hiertoe worden diverse delen van het
domein en van de vijver als natuurreservaat beheerd. Een deel van
de vijver kent een zomer- en wintergrens. Binnen de door boeien
aangegeven vijveroppervlakte wordt geen watersport toegelaten.
Tijdens de winter van 1 december tot 15 februari is elke activiteit
op de volledige vijver verboden.
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Om de watervogels beter te zien werden op twee plaatsen
observatiehutten voorzien. De provincie, de natuurwerkgroep en
natuurpunt organiseren geregeld geleide wandelingen. Dergelijke
wandelingen kunnen ook aangevraagd worden.
Eind 2009 werd het nieuw onthaalgebouw en bezoekerscentrum
van de Gavers afgewerkt. Zowel de provinciale sportdienst als
natuur- en milieueducatie vinden hier een onderkomen en staan
in voor het onthaal en de informatie van alle bezoekers en gebruikers van de Gavers. Je kunt er ook terecht voor brochures en
publicaties.
Het Gavermeer is niet enkel de grootste waterplas van WestVlaanderen maar werd vanaf 1995 ingeschakeld voor de drinkwaterproductie. Schelde-water komt via het kanaal Bossuit-Kortrijk
in een waterzuiveringinstallatie in Stasegem terecht. Na een
zuivering tot zwemwaterkwaliteit wordt het via leidingen in het
Gavermeer gebracht. Een heel eind verder in de vijver wordt het
opgepompt en terug naar de installatie in Stasegem gevoerd. Hier
ondergaat het nog een behandeling tot drinkwater en komt daarna
in het distributienet terecht.

De Koutermolen
In 1978 kocht de provincie de totaal vervallen staakmolen,
die reeds, vanaf het einde van de 19de eeuw op de Kouter te
Harelbeke had gewerkt. In de Gavers werd een nieuwe maalvaardige molen gebouwd met de Koutermolen als voorbeeld. Vanaf
een zes meter hoge belt domineert de op 19 september 1987 ingehuldigde molen de zuidkant van het domein. De molen kan gratis
bezocht worden van juni tot september op zon- en feestdagen
van 14-18u. Voor groepen kan een speciaal bezoek aangevraagd
worden.
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