Zoektocht naar een rivier

De Leievallei
in Komen Wandelgids

Als je op zoek bent naar verloren hoekjes die helemaal in de vergetelheid geraakten, dan moet je afzakken naar Komen-Waasten.
In deze faciliteitengemeente, waar de Leie de grens vormt tussen
België en Frankrijk, wachten restanten van natuurlijke en historische pareltjes op hun herontdekking. Met deze wandelfolder in
de hand kan het niet misgaan. Laat je verleiden door de Leie en
ontdek de eeuwenoude graslanden die nog altijd dienst doen als
natuurlijk overstromingsgebied. Maar ook de sprankelende natuur
rond het nooit gebruikte Kanaal
Ieper-Komen zal je
aangenaam verrassen…

1. De Leie, zowel grens als schakel
De Leie vormt de grens tussen België en Frankrijk, maar
schept tegelijkertijd ook een band tussen de twee landen.
Op Belgisch grondgebied ligt de gemeente Komen, er vlak
tegenover, in Frankrijk, ligt Comines. Al eeuwen vormen de
twee gemeenten één agglomeratie met de brug over de Leie
als verbindend element.
Beide gemeenten hadden in een nog niet zo ver verleden
trouwens een bloeiende gemeenschappelijke industrie van
lintweverij. Die industrie ontwikkelde zich op beide oevers
van de Leie, maar heeft intussen erg veel van haar pluimen
verloren. Vandaag zijn er nog enkele bedrijfjes over, samen
goed voor een honderdtal arbeidsplaatsen.
Zoals op zovele plaatsen word je ook hier op gebied van
architectuur geconfronteerd met een amalgaam van stijlen, de
ene al beter geslaagd dan de andere. Gebouwen in neogotiek
staan er naast huizen in eclectische of ondefinieerbare stijlen.
Toch gaat er van de openbare gebouwen rond de pleinen van
beide gemeenten een zekere harmonie uit.
De Leie is een tamelijk druk bevaren waterloop. Tussen
Komen en Wervik is de diepgang beperkt tot 2,5 meter. Er zijn
aanpassingswerken voorzien om dit tracé aan te passen aan
het Europees gabariet. Het waterpeil stroomopwaarts van de
sluis bedraagt 13,18 meter, stroomafwaarts 11,83 meter 1 .
Aan beide zijden van
de sluis van Komen
kunnen schepen aanmeren. Het meest
aangewezen is de
kade net stroomafwaarts de sluis op de
linkeroever (België).
Die kade is 195
meter lang. Het sas
zelf is 12,5 meter breed, wat naar Belgische normen vrij
aanzienlijk is. Deze sluis werd volledig gerenoveerd en op
16 augustus 1983 opnieuw in gebruik genomen.

2. De Kortekeerbeek

Wandeling

van ongeveer 1u +/- 3 km
Stafkaart 28/7-8 (1/20 000)
Vertrek aan de sluis van Neerwaasten
(Station op 15’ loopafstand)

Prijs: € 0,50

Als je de kade verlaat,
kom je op de Sluisweg.
Sla rechtsaf, richting
Komen centrum. Je ziet
op je linkerkant al onmiddellijk een eigenaardige
constructie: de stuw op
de Kortekeerbeek, die er
uitmondt in de Leie 2 .

De naam Kortekeerbeek is goed gekozen: op de kaart zie
je de ontelbare kronkels van dit sympathieke waterloopje
doorheen het landschap (zie foto voorkant). Hier, helemaal
op het einde van zijn kronkelend parcours, hebben de
Kortekeerbeek en de Leie in de loop der tijden een
uitgestrekte vallei met lage weiden uitgesleten 3 .
In die laaggelegen weiden is de
biodiversiteit groot. De kans is
reëel dat je een reiger ziet op zoek
naar kikkers, een biddende kleine
torenvalk of zelfs een ijsvogel
die even verderop zijn nest heeft
in de oevers van de Leie tussen
Komen en Wervik. De reiger
komt haast zonder twijfel van het
natuurreservaat van Ploegsteert
waar een reigerkolonie van
verschillende tientallen koppels
broedt.
Onlangs besloot de gemeentelijke
overheid een stuk van het gebied
op te offeren aan de industrie.
Nochtans is het broodnodig om
de laaggelegen weiden van de
Kortekeerbeek in hun huidige staat
te bewaren. Al van oudsher zijn
het immers natuurlijke en gratis
overstromingsgebieden. Zal het
principe van de communicerende
vaten indruk maken op de beleidsmakers?

3. Het verwezen Kanaal Ieper-Komen
Iets verderop zie je links een brede waterloop: het ongebruikte
of verwezen Kanaal Ieper-Komen.

Een beetje geschiedenis …
Ooit droomden ingenieurs en planologen ervan om het
Leiebekken met het IJzerbekken te verbinden. Schepen
kunnen op de IJzer niet verder dan Ieper varen. De Leie,
die amper 15 kilometer verder ligt, kunnen ze niet bereiken.
Om hieraan te verhelpen werd in de 19de eeuw een kanaal
gegraven en tot aan Wereldoorlog I geloofde men ook in de
goede afloop van de onderneming. Maar door de specifieke
geologische situatie slaagde men er niet in de scheiding
tussen de twee bekkens te passeren, ook niet na zestig jaar
niet aflatende initiatieven van allerlei aard. Getuige van die
grote droom is het ‘verwezen Kanaal Ieper-Komen’, waar wel
nog plaats is voor talloze natuurwonderen.

Sla twee keer linksaf, zodat je naast de oever kunt wandelen
met zicht op de lage weiden die zich uitstrekken tot aan de
Kortekeerbeek. Je loopt hier langs het gedeelte van het
Kanaal Ieper-Komen dat de naam ‘Visserskanaal’ kreeg. Het
waterpeil is er relatief constant, in tegenstelling tot andere
panden van het kanaal.
Gaandeweg stijgt de weg want je verlaat de winterbedding
van de rivier 4 . Volg opnieuw de Vaartlaan, tot aan de
drukke Waastenstraat die je oversteekt. Rechts bemerk je
een gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers van de ‘Bataille
du Canal’ die hier eind mei 1940 gestreden werd.
Voor het gedenkteken heeft men niet alleen het kanaal over
een lengte van enkele tientallen meters volledig gedempt,
maar ook een oude sluis die een voortplantingsplaats van
verschillende salamandersoorten herbergde. Het is terecht
dat men de soldaten van Wereldoorlog II herdenkt, maar
jammer genoeg vergat men het natuurlijk en cultureel
patrimonium van de sluis in eer te herstellen.
Bij lage waterstand zie je onderaan uit de oevers een
bruinrood water lopen. Dat is het kwelwater dat het kanaal
gedeeltelijk voedt. Een andere belangrijke waterleverancier
is uiteraard de regen. Daardoor schommelt het waterpeil hier
voortdurend.
Volg de waterloop tot je op een fietspad komt, in feite een
oude spoorwegbedding.
Met de fiets langs het water …
Van hieruit kun je noordwestwaarts zo goed als tot aan zee
fietsen, richting zuiden bereik je Frankrijk. In Wallonië heet dit
soort toeristische infrastructuur het RAVEL-netwerk (Réseau
Autonome de Voies Lentes). In Vlaanderen bestaat het
vergelijkbare initiatief van de Trage Wegen.

Maak rechtsomkeer
en keer terug via de
andere oever van het
kanaal 5 . Hier zie
je veel veenwortel.
Die staat zowel in
het water als op de
oevers en doet zijn
wetenschappelijke
soortnaam (Polygonum amphibium) dus alle eer aan.
’s Zomers gonst het van de libellen boven het water. Op de
oevers houden egelskop (Sparganium) en zwanenbloem
(Butomus umbellatus) als trouwe soldaten een oogje in
het zeil. De ontdekking van de kamsalamander iets verder
stroomopwaarts heeft ertoe bijgedragen dat het kanaal het
statuut kreeg van Habitatgebied (Natura 2000).

4. De Dode Leie
Je komt aan een Y-splitsing, maar blijf het kanaal volgen
om opnieuw de Waastenstraat over te steken. Na een
honderdtal meter 6 sla je linksaf en steek je de parking aan
de Processiestraat over. Neem het eerste baantje rechts.
Rechts ligt de atletiekpiste annex voetbalveld, links zie je
een indrukwekkend jeugdhuis (Maison des Jeunes et de la
Culture - MJC) voor je opdoemen. Ga nogmaals links, tussen
de plantenmuur door. Je loopt langsheen het zwembad en het
enorme gebouw van de MJC tot je op de ‘Dode Leie’ botst.
De ‘Dode Leie’ is wat
overblijft van een
rivierarm die vroeger
de Vestingwijk volledig omsloot. Het natuurpotentieel van de
enkele honderden meters die nu nog overblijven, is erg groot
als hier tenminste een grondige sanering zou gebeuren.
Houd links en let op de betonnen ‘brievenbusopening’, het
overstort, die de ‘Dode Leie’ verbindt met de echte Leie 7 .
Een beetje verder zie je ze terug.
Blijf rechtdoor gaan, zodat je het ‘Musée de la Rubanerie’
passeert, evenals het Duitse Blockhaus. Een groot deel van
de geschiedenis van Komen vind je hier op een oppervlakte
zo groot als een zakdoek. Steek het rond punt over en daarna
ook de parking van het Pontneufplein. Rechts bevindt zich de
Vestingwijk. Voor je geeft de Dode Leiestraat, die vroeger de
Koestraat werd genoemd, uit op het plein.

5. De Bas-Prés in Komen

De Leievallei,
een klein wonder om te koesteren.
Nog vóór 2010 worden de Bas-Prés te Komen tot één grote
bouwwerf omgevormd teneinde de Leie te kunnen aanpassen
aan Europees gabariet. Het biologisch milieu dat zo typisch
is voor dit moerassig gebied riskeert verloren te gaan als
er geen rekening wordt gehouden met zijn uitzonderlijke
waarde. De ontwikkeling van de waterweg verzoenen met de
bescherming van de biodiversiteit vormt dé grote uitdaging
voor de komende
jaren.

Links, achter de huizen, heb je een mooi uitzicht op de BasPrés van Komen 8 . Op alle kaarten staan ze aangeduid
als het ‘Parc des Prés de Lys’. Ze beslaan een oppervlakte
van ongeveer twintig hectare. Het laagste punt ligt twaalf
meter boven de zeespiegel, bijna een meter lager dan het
rivierpeil.

Verschillende natuurlijke elementen bepalen op een heel eigen wijze het leefmilieu van
Komen. Die elementen opwaarderen, integreren
en verbinden is een droom die misschien niet helemaal onbereikbaar is. Na herwaardering zou de Dode
Leie een ecologische corridor in het hart van de stad kunnen worden. Met de aanplanting van heesters en bomenrijen zou ze een link kunnen vormen tussen de laaggelegen
weiden van de Kortekeerbeek, het kanaal en het grote
gebied van de Bas-Prés in het oosten van de agglomeratie.
Komen, die veel scholen huisvest, beschikt over een zeer rijk
natuurlijk erfgoed om aan te bieden aan haar jeugd. Hopelijk
kan de stad van de lintnijverheid een stevig ecologisch
netwerk weven voor de toekomstige generaties.
Grenzeloze Schelde is een internationale organisatie die sinds
1992 actie voert in de drie landen van het stroomgebied van de
Schelde, met name Frankrijk, België en Nederland.
De doelstelling van de vereniging is om zich via een grensoverschrijdende samenwerking in te zetten voor een verbetering
en herstel van het ecosysteem van de rivieren en kanalen in het
stroomgebied van de Schelde.
Binnen Grenzeloze Schelde groepeert de werkgroep ‘Rivierontmoetingen’ natuurverenigingen uit het grensoverschrijdend
gebied rond de Leie, de Deûle en de Bovenschelde. Gemeenschappelijke acties worden op touw gezet en informatie uitgewisseld, en dit met een bijzondere aandacht voor bewustmaking en overleg.

Met dank aan Philippe Mouton (Eco-Vie)
en Herman Dierickx (Natuurpunt).
Met de steun van de Vlaamse overheid,
het Waals Gewest en het Agence de
l’Eau Artois-Picardie.
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De twee spoorwegbruggen die niet ontmanteld werden, zijn
de stille getuigen van het waterregime dat hier altijd heerste.
Men heeft ze zo hoog moeten bouwen om te ontsnappen aan
het toch vaak hoge waterpeil in de weiden langs de Leie. In
de winter staan de Bas-Prés regelmatig blank. Verderop, in
de buurt van de oude bruggen, blijven rietvelden, grachten,
poelen en permanente moerassen zelfs in de zomer bestaan,
van onschatbare waarde voor een natuur vol biodiversiteit.
Vlak achter de populierenrij bevindt zich op de linkeroever
van de Leie op een stukje Frans grondgebied de afvalwaterzuiveringsinstallatie ‘Comines pureté’ die het afvalwater
afkomstig van beide Leie-oevers behandelt.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), gebouwd door de
Belgen in 2000, staat langs de oever van de Leie op Frans
grondgebied. De Fransen waren als eersten aangesloten
op de RWZI, maar de exploitatie gebeurt door IPALLE, de
intercommunale van West-Henegouwen die o.m. verantwoordelijk is voor de afvalwaterzuivering. Sinds april 2003
behandelt de RWZI het afvalwater van Comines-France,
Wervik, Komen-België en
Waasten. Haar capaciteit van
40.000 inwoners-equivalenten
is gelijkmatig over de beide
landen verdeeld. De installatie
is een mooi voorbeeld van
goede samenwerking over de
landsgrenzen heen.

Er zijn plannen om
de Leie ter hoogte
van de Bas-Prés te
verbreden en zo aan
te passen aan het
Europees gabariet.
De vrees bestaat dat
de
uitgebaggerde
grond in het gebied zal gestort worden. Er is ook sprake van
plannen om een verbindingsweg tussen twee industriegebieden
aan te leggen, ongeveer parallel met de Leie. Het spreekt voor
zich dat dergelijke werken de huidige natuurwaarden en rust
van het gebied niet ten goede zullen komen.
Verschillende oeverbewoners zetten zich in om dit weinig
opbeurend scenario te vermijden. Zij hopen via overleg de
impact van de werken te beperken en inspraak te krijgen in
de afwikkeling ervan.
Keer op je stappen terug en
neem links het baantje dat
passeert voor het Huis voor
Tewerkstelling (Maison de
l’Emploi), tot je aan de Leie
uitkomt. Daar ga je heel even
links om de verbinding met de ‘Dode Leie’ te aanschouwen
die hier nog even naar adem komt happen vooraleer ze zich
in de echte Leie stort. Maak rechtsomkeer en volg de Leie
stroomopwaarts.
Ga onder de brug door
die België met Frankrijk
verbindt 9 . Als je tijd
hebt, is het zeker de
moeite om even naar
Frankrijk over te steken
om de prachtige markt
van Comines-France te
gaan bewonderen. Je
ziet er ook het bijzondere
belfort dat een plaatsje kreeg op de lijst van het werelderfgoed
van de UNESCO. Verder stroomopwaarts aan Franse zijde
bevinden zich nog een aantal natuurgebieden die zeker een
bezoek waard zijn.
Nu blijven we evenwel op
Belgisch grondgebied en
wandelen langs de Leie
tot we opnieuw de plaats
van vertrek bereiken, al
van ver te herkennen
aan de sluisgebouwen.
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