
Terreinwerken Vagevuurbossen en Gulke Putten

Aanleg Caluwenbroekvijver 
In een weiland ten zuiden van de Boskapeldreef, 
waar vroeger de Caluwenbroekvijver lag, wordt 
opnieuw een veldvijver gegraven van ongeveer 
2,5 ha groot. Zo herstellen we het cultuurhis
torisch erfgoed en realiseren we de Europese 
natuurdoelen voor het Biscopveld, die vragen 
om meer natte milieus. 

We streven naar een  voedselarme vijver met 
helder water en leiden daarom een bestaande 
gracht om. De nieuwe Caluwenbroekvijver kan 
zo zeer rijk worden aan plantensoorten en ook 
libellen en waterjuffers aantrekken. De vijver 
zal een geschikt leefgebied zijn voor amfibie
en zoals de poelkikker, die typisch is voor deze 
streek. 

Herstel en uitbreiding van 
bloemrijke schrale graslanden
Hoe schraler (= hoe voedselarmer) de bodem, 
hoe bloemrijker een grasland is (= hoe meer 
biodiversiteit het bevat). 

Om de bodem te verschralen, gaan we 10 cm 
tot enkele decimeters afgraven van een aantal 
voedselrijke graslanden.  Zo kunnen zaden van 
zeldzame planten die hier al tientallen jaren 
in de bodem zitten, makkelijker ontkiemen of 
creëren we de ideale omstandigheden voor 
het herstel van bloemrijke graslanden. Door 
met een lichte hellingsgraad af te graven zal er 
een overgang ontstaan van natte naar drogere 
milieus, met alle bijhorende planten en dieren 
die er leven. Op die manier vergroten we de 
biodiversiteit! 
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Overzicht van de belangrijkste geplande terreinwerken
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De geplande werken zijn in grote lijnen en 
indicatief op de kaart weergegeven. 

Aanleg poelen 
We leggen een netwerk van poelen aan die amfibieën kunnen gebruiken om zich van het 
ene natuurgebied naar het andere te verplaatsen. Zo kunnen ze hun leefgebied vergroten. 
Bovendien zullen de nieuwe poelen ook bezocht worden door o.a. libellen en waterjuffers.    
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DEELGEBIED 
VAGEVUURBOSSEN/GULKE PUTTEN

Vlaamse
overheid

Wanneer?
De werken starten begin augustus 2020 en duren 
vermoedelijk tot eind 2021. 

Hinder?
De werken zullen beperkte hinder met 
zich meebrengen voor omwonenden, 
wandelaars en fietsers. 

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

• de werftoezichter (voor praktische vragen)
 Alexandre Van Caubergh
 tel. 0494 56 48 20 
 alex.vancaubergh@vlm.be

• de projectleider (voor algemene vragen)
 Joy Laquière
 tel. 050 45 81 46 
 joy.laquiere@vlm.be

Meer info over het 
natuurinrichtingproject Biscopveld: 
www.vlm.be
typ “Biscopveld” in de zoekfunctie

BISCOPVELD

Deze terreinwerken kaderen in het natuur
inrichtingsproject Biscopveld, uitgevoerd door de 
Vlaamse Landmaatschappij en Natuur en Bos i.s.m. 
Natuurpunt Gulke Putten.

 

vijver met bloemrijk schraal grasland
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De Vlaamse overheid voert werken uit in de 
omgeving van de Boskapeldreef, Beukendreef en 
Sint-Pietersveldstraat in Wingene. Voormalige 
landbouwpercelen worden omgevormd tot een 
grote veldvijver, bloemrijke heischrale graslanden 
en een netwerk van poelen. De werken helpen 
de Europese natuurdoelen voor dit gebied te 
realiseren. Ze zullen de omgeving bovendien 
nog prettiger maken om te wandelen.  


