
In september start Natuur en Bos van de Vlaamse overheid met  
enkele werken in de Viconia-kleiputten in Stuivekenskerke. Er komt  
een nieuw, uitgebreid wandelpad, een verruigd grasland wordt  
hersteld, enkele dichtgegroeide poelen worden opnieuw open 
gemaakt en de begrazingsrasters worden vernieuwd. De volgende 
jaren zullen een nieuwe kijktoren en twee kijkwanden worden 
gebouwd, zodat de bezoeker nog meer van de vogels en van het 
landschap kan genieten.

Een nieuwe, grotere wandellus zal ervoor zorgen dat de wandelaar 
kan genieten van een variatie van open water, riet, struiken en bomen. 
Langs het wandelpad zullen in een volgende fase enkele kijkwanden  
en een kijktoren gebouwd worden, zodat je de vele watervogels, 

rietvogels en steltlopers nog beter zal kunnen bewonderen. De  
werken maken deel uit van het goedgekeurde beheerplan en zullen in 
totaal 200.000 euro kosten.

Een groot stuk weiland in de noordoostelijke hoek van de Viconia-
kleiputten wordt momenteel overwoekerd door pitrus, een grasachtige 
plant met een voorkeur voor natte bodems. Dat zorgt ervoor dat veel 
andere plantensoorten verdrongen worden. Door alleen de bovenste 
laag van 15 centimeter af te graven, rekening houdend met het 
aanwezige microreliëf, worden de pitrussen verwijderd en ontstaan er 
nattere zones. Die vormen een ideale biotoop voor de grutto, tureluur, 
watersnip en andere steltlopers. De afgegraven grond wordt zo veel 
mogelijk binnen het gebied verwerkt.

Daarnaast worden enkele dichtgegroeide poelen opnieuw opengemaakt. 
De begrazingsrasters worden vernieuwd. In de toekomst zullen, 
in samenwerking met landbouwers uit de streek, de weilanden 
worden begraasd door runderen en de wandelpaden door schapen. 

 
Meer info 
 
Opvolging werken: Stijn Deruyter 
stijn.deruyter@vlaanderen.be of M 0473 927 912
 
boswachter Dirk Raes  
dirk.raes@vlaanderen.be of M 0479 67 94 31
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