WELKOM IN DE
De Viconia Kleiputten zijn, zoals de naam al doet
vermoeden, de stille getuige van de vroegere
kleiwinning in de streek. Elk seizoen strijken er weer
andere vogels neer en zorgen ze voor een prachtig
spektakel in dit 30 hectare groot domein.

VICONIA
KLEIPUTTEN

GESCHIEDENIS
Na de tweede Wereldoorlog ontgon men steenbakkerklei in de
zone tussen de Viconiahoeve en de IJzer. Tussen 1945 en 1979
ontstonden zo zes ondiepe kleiputten. De klei werd met kleine
wagonnetjes naar de IJzer gevoerd, waarna het met schepen
naar een steenbakkerij in Nieuwpoort gebracht werd. Op de
IJzerdijk getuigen de treinsporen nog van dit transport.
Natuurbeschermers konden, samen met de plaatselijke
bevolking, verhinderen dat de kleiputten volgestort werden
met huishoudelijk afval. In 1981 werd het gebied als
natuurreservaat erkend en beschermd.

ijsvogel

NATUURWAARDEN
De erg verschillende vijvers, de natte en reliëfrijke hooien weilanden, slikplaten, rietkragen, sloten, hagen en het
moerasbosje zorgen voor een grote verscheidenheid aan
biotopen op een relatief kleine oppervlakte. De overgangen
van nat naar droog, van veen naar klei en van zout naar
zoet hebben voor die grote variatie gezorgd. Bovendien
is het natuurreservaat gunstig gelegen langs de IJzer en
tussen waterrijke gebieden zoals de IJzermonding, de
Handzamevallei en de IJzerbroeken.
In 1970 groeiden er nog veel zeldzame waterplanten
zoals smalle waterweegbree, lidsteng, knopig doornzaad,
doorschijnend sterrenkroos en speciale kranswieren, maar
door gebrekkig water- en visbeheer verdwenen die soorten
algauw. Op hetzelfde moment begonnen de plassen te
verlanden en verdween veel ondiep water onder een dichte
rietkraag. De drassige percelen zijn zich op hun beurt
kluut
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gaan ontwikkelen tot ruig rietland met zeggenpartijen.
Op de randen van de greppels groeien nog waterbies,
aardbeiklaver en zulte. Rond de oudere plassen tref je nog
restanten aan van waardevol kamgrasland.

Agentschap voor Natuur en Bos
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 Brugge (Sint-Michiels)
Tel. 050 24 77 40
wvl.anb@vlaanderen.be - www.natuurenbos.be

De Viconia Kleiputten zijn vooral bekend om hun
grote vogelrijkdom. In de winterperiode zijn de Viconia
Kleiputten een geliefde rustplaats voor grote aantallen
eenden zoals wintertaling, smient, slobeend en kuifeend.
Ook blauwe kiekendief is ieder jaar weer op post, net zoals
de luidruchtige Cetti’s zanger.
In het voorjaar is het aan de ondiepe plasjes vlakbij de
IJzer een komen en gaan van doortrekkende steltlopers.
Voor soorten als wulp, watersnip, grutto, kievit, tureluur,
bosruiter en witgatje is het een belangrijke tussenstop op
weg naar de noordelijke broedgebieden. Andere opvallende
voorjaarsgasten zijn lepelaar, kleine en grote zilverreiger.
In het gevarieerd gebied komen vogels als blauwborst, kluut,
bruine kiekendief en de zeldzame snor tot broeden. Na de
zomer zorgen tienduizenden spreeuwen, die in het reservaat
overnachten, voor een onvergetelijk spektakel.

WELKOM
Een bezoek aan het natuurreservaat kan mooi worden
gecombineerd met het Viconiawandelpad, dat de stad
Diksmuide heeft uitgestippeld, of met de Vlaanderen
fietsroute, die er vlakbij passeert. Er zijn twee vogelkijkhutten
van waaruit je een uitstekend zicht hebt op de vijvers,
rietkragen en steltloperplasjes.
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