LEGENDE

De Lage Moere is een natuurgebied van een kleine 500
hectare en ligt op het grondgebied van Meetkerke en
Houtave (Zuienkerke), Varsenare (Jabbeke) en SintAndries (Brugge). Het is een open polder met een gevuld
verleden. In de bodem zit per uitzondering weinig klei.
Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert hier een
kleine 250 hectare. In de waardevolle hooiweiden vinden
we echte koekoeksbloem en waterkruiskruid. Grutto,
scholekster en tureluur leggen er hun eieren en in de
winter springen de wilde ganzen in het oog.
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In de Lage Moere broeden meer dan dertig soorten vogels. In het
kooibos en de omliggende ruigten broeden aalscholver, blauwe
reiger, blauwborst, en sporadisch boomvalk en wielewaal. In
de vochtige hooi- en weilanden nestelen de graspieper, grutto,
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In 1999 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een
eerste perceel in de Lage Moere. Het was de prelude van
het natuurinrichtingsproject onder leiding van de Vlaamse
Landmaatschappij (van eind 2001 tot 2009). Hooilanden,
hooiweiden, laantjes en de eendenkooi werden hersteld. Het
gebied werd opnieuw vernat en op een aantal waterlopen
werden stuwen gezet om het waterpeil te verhogen.

Dankzij het natuurinrichtingsproject kunnen planten en dieren
nu opnieuw goed gedijen in de moeren. Vleeskleurige orchis,
echte koekoeksbloem, waterkruiskruid en wilde bertram kleuren
de waardevolle hooiweiden. Je vindt hier ook een relatief
groot aantal dagvlinders zoals bruin blauwtje, oranjetipje en
citroenvlinder.
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roodborsttapuit en veldleeuwerik. De kleine karekiet en de rietzanger
zijn dan weer typisch voor de met riet begroeide sloten.
De Lage Moere vormt tevens een aantrekkingsplaats voor overwinterende ganzen, vooral kleine rietganzen en kolganzen. Het gebied
is eveneens geliefd bij wilde eend, smient en slobeend. Ook tijdens
de trekperiodes kun je speciale soorten aantreffen, waaronder de
goudplevier, kemphaan en regenwulp.

Beheer
De belangrijkste werken zijn het maaien met nabegrazing, het
knotten van bomen en het onderhouden van poelen en laantjes. Het
beheer gebeurt in samenwerking met de lokale landbouwers.
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De eendenkooi
Eendenkooien zijn iets bijzonders. Het zijn door bomen
omgeven waterplassen waar, vaak al eeuwen lang, met behulp
van een vanginstallatie eenden werden gevangen. De oudste
tot op heden bekende verwijzing naar een eendenkooi komt
uit het Oost-Vlaamse Bornem, anno 1318. Onderzoek toonde
aan dat in Vlaanderen ten minste 25 sites met eendenkooien
hebben bestaan, een deel in de polders en de meeste in de
stroombekkens van de Durme en Schelde. Ook in GrootBrittannië, Ierland, Noord-Duitsland en Denemarken zijn
er tientallen eendenkooien geweest, maar Nederland was
hét land van de eendenkooien. Nergens ter wereld vind
je er zoveel. Door de ruime aanwezigheid van water en de
groeiende vraag naar gevogelte telde Nederland aan het einde
van de 16e eeuw al 1000 stuks. Na de 17e eeuw nam dat aantal
af door de inpolderingen, de intensivering van de landbouw

