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In de Vlaamse Ardennen vind je het 
natuurgebied Middenloop Zwalm. Het 
prachtige gemengde heuvellandschap van 
bossen, weiden, akkers, kleine landschaps-
elementen, bronbeken en kwelgebieden is 
vooral bekend om het Mijnwerkerspad, waar 
je heerlijk kunt fietsen en wandelen. Ook de 
Boembekemolen klinkt wellicht bekend in 
de oren. Een ander deel van Middenloop 
Zwalm, de Steenbergse Bossen, is een 
minder bekende parel van de Vlaamse 
Ardennen. 

Rivierdonderpad
De vallei van de Steenbergse Bossen bevat 
vele kalk- en ijzerrijke bronnen en kwellen 
(oppervlakkige bronnen). Al het water is van 
bijzonder goede kwaliteit en komt via kleine 
bronbeekjes terecht in de Traveinsbeek, die 
uitmondt in de Zwalm. Het zuivere bronwa-
ter vormt een ideale woonplaats voor allerlei 
waterdiertjes zoals kokerjuffers, steenvlie-
gen en haften. Hun larven zijn het voedsel 
van een bijzondere vis, de rivierdonderpad, 
die in de grotere stroompjes zit. Het water is 
ook van levensbelang voor allerlei planten, 
zoals verspreidbladig en paarbladig 
goudveil, bittere veldkers en wrangwortel. 
Maar de kleine bronbeekjes zijn jammer 
genoeg sterk vervuild door huishoudelijk 
afvalwater en door inspoeling van meststof-
fen en pesticiden. Hierdoor staan de beken 
constant onder druk en is de toekomst van 
het waterleven onzeker.

Begin november kocht Natuurpunt twee 
percelen grond in Middenloop Zwalm van 
het OCMW Gent. Het grootste perceel ligt in 
de Steenbergse Bossen en is een populie-
renbos bovenaan de vallei. Deze vallei is 
zeer belangrijk, want het is net daar – in de 
beek – dat onze rivierdonderpadden zich 
voortplanten. Deze vissoort is in heel 
Vlaanderen zeer zeldzaam en wij doen er 

alles aan om de populatie te behouden. 
Door deze aankoop hopen we de toekomst 
voor deze toch wel speciale soort iets 
rooskleuriger te maken. 

Ook natuurgebied  
Steenbergse Bossen 
groeit door OCMW Gent
Bij de grote OCMW-aankoop heeft Natuurpunt in laatste instantie ook twee 
percelen in Zottegem aangekocht. Dit betekende een besparing op notariskosten en 
was voor het OCMW Gent een leuke meevaller. Bovendien kon Natuurpunt Gent 
op die manier een schitterend project van Natuurpunt Zwalmvallei in de Vlaamse 
Ardennen een extra zetje geven. We stellen dat mooie project hier graag even in de 
kijker.

Chris Nuyens, conservator Steenbergse Bossen

Om dit prachtige project te kunnen realiseren, hebben we hulp nodig. 
De kosten van deze aankoop bedragen circa 4.000 euro. Die hopen we met 
giften te kunnen dekken. Wil je ook helpen om de Steenbergse Bossen te 
laten uitgroeien tot een paradijs voor al deze bijzondere soorten?  
Dan kun je een gift overmaken op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van 
Natuurpunt met vermelding ‘project 6160’. Vanaf 40 euro ontvang je een 
fiscaal attest.

Op de website www.natuurpuntzwalmvallei.be  
vind je de activiteitenkalender voor 2015. Iedereen is welkom!

Hulp gevraagd !


