Natuurinrichting
Biscopveld

Hinder
De werken starten
in juli en duren wellicht
tot eind 2013.

Natuurinrichting
Biscopveld
deelgebied

Gulke Putten

De Vlaamse Landmaatschappij probeert de hinder
voor omwonenden en voor
het verkeer tot een minimum te beperken.

Vo o

r meer informa
tie

Hebt u vragen,
klachten of suggesties
in verband met de werken,
neem dan contact op met

• de projectleider: Joy Laquière
tel. 050 45 81 46 of
joy.laquiere@vlm.be

bloemrijk hooiland

Deze terreinwerken kaderen in het natuurinrichtingsproject Biscopveld, uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos
i.s.m. Natuurpunt. Zie ook www.vlm.be.
Vlaamse Landmaatschappij Regio West, Velodroomstraat 28, 8200 Brugge, tel. 050 45 81 00

Voor meer info over de activiteiten van Natuurpunt en de
terreinwerken in het kader van het LIFE+ natuurherstelproject in de Gulke Putten: Natuurpunt Gulke Putten en
www.natuurpuntbrugsommeland.be.

VU: ir. Toon Denys, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel - juli 2013

• de werftoezichter: Peter Blanckaert
tel. 0494 56 48 16 of
peter.blanckaert@vlm.be

De Vlaamse overheid voert terreinwerken uit in de Gulke
Putten. Deze werken zijn aanvullend aan de werken die
Natuurpunt er doet in het kader van het LIFE+ natuurherstelproject ‘Vlaams Veldgebied’. De natuurinrichtingswerken van de overheid focussen enerzijds op vennen,
poelen en laagtes voor amfibieën en waterplanten.
Anderzijds zijn ze gericht op heideherstel in zones waar
eerder bomen zijn gekapt.

Terreinwerken
in de Gulke Putten

4. Voormalige tuinen inrichten voor natuur.
2. Grachten en poelen ruimen.

1. Aanleg van nieuwe vennen,
poelen en laagtes. Een netwerk
van vennen en poelen is van groot belang voor het behoud van amfibieën. Er
worden daarom enkele kleine vennen,
vroegere veldvijvers en poelen uitgegraven. In de beek die door de Predikherenbossen loopt, lag tot in de 18e eeuw
de ‘Distributievijver’. Die wordt gedeeltelijk opnieuw aangelegd. Sommige poelen
zijn voorzien in voormalige tuinen (zie
ook 4).

3. Heideherstel. Op een aantal plaatsen is het bos al gekapt. Daar worden de
stronken weggehaald. De bodem wordt
geplagd en de oprukkende adelaarsvaren wordt verwijderd. Zo kunnen heideplanten opnieuw kiemen.

Nu er een gescheiden rioolstelsel rond
de Gulke Putten is aangelegd, is de
grootste bron van verontreiniging van
oppervlaktewater weggewerkt. De centrale sloot die door het natuurreservaat
Gulke Putten loopt, bevat nog slib van
vroeger. Door dit slib te ruimen en door
opgehoogde oeverwallen af te graven,
worden weer goede uitgangssituaties
voor de natuur gecreëerd.

In de nabijheid van de Predikherenstraat bevinden
zich voormalige tuinen met restanten van een stal,
kleine stortplaatsen met tuinafval, betonbrokken en
steenpuin … Deze stortplaatsen op militair domein
worden opgeruimd en de bodem wordt afgegraven
zodat een geschikte uitgangssituatie voor heischrale
planten ontstaat.

6. Een nieuw knuppelpad. De laagte in de
Predikherenbossen krijgt een nieuwe educatieve en
ecologische bestemming: een knuppelpad en een
vlonder worden aangelegd zodat bezoekers de natuur
in en om het water kunnen beleven.

5. Experimentele plagvlakken. Op 4 plaatsen
op een perceel in het Disveld graven we bij wijze van
experiment de bovenste, voedselrijke bodemlaag
af. Zo proberen we de groeikansen van heischrale
planten in te schatten. Als de resultaten positief zijn,
graven we later nog meer af op dit perceel.

