Ook al was het kanaal dan een economische
mislukking, op vlak van natuur werd het een succes.
Na de Eerste Wereldoorlog kon de natuur zich op
vele plaatsen spontaan ontwikkelen. Er ontstond
een grote verscheidenheid: open water, ruigten,
wilgenstruweel en meer gesloten bosjes.
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EEN OUDE DROOM
Na een groot aantal vergeefse plannen op papier werd in 1864
eindelijk de aanzet gegeven om een oude Ieperse droom waar
te maken: de aanleg van een kanaal tussen Ieper en Komen. Zo
wou men de IJzer met de Leie verbinden. De werkzaamheden
leden echter schipbreuk op de onstabiele grondlagen. Ter
hoogte van de waterscheidingskam tussen het Leie- en
IJzerbekken schoven de zandige bodems voortdurend weg op
de ondergrond van Ieperse klei. Twee pogingen om een tunnel
te bouwen, en ook het verstevigen van de diepe kanaalsleuf,
mislukten. Toen ten slotte de fameuze Sint-Elooibrug over de
sleuf in Hollebeke in juni 1913 neerstortte, gaf men de moed
op.

bosrietzanger

WAARDEVOLLE OEVERS EN
BERMEN
Rietmoerassen met grote en kleine lisdodde, zegge, grote
wederik, zwanenbloem en moerasrolklaver vormen een
kraag tussen land en water. In de rietmoerassen nestelen
typische rietvogels als rietgors, bosrietzanger en kleine
karekiet. Regelmatig worden ook zeldzamere soorten, zoals
dodaars, waterral of ijsvogel waargenomen.
Het wandelpad loopt langs bloemrijke bermen en
hooilandjes. Wilde margriet, knoopkruid, boerenwormkruid,
gewone rolklaver, gewone agrimonie, vogelwikke, echte
koekoeksbloem en nog veel meer zorgen voor een mooi
zomers kleurenpalet. Heel wat insecten doen zich hieraan
te goed.
snoek
platbuik

MEER INFORMATIE

Op zonnige dagen kun je in deze bloemrijke bermen
ook heel wat vlinders ontdekken: landkaartje, kleine
vuurvlinder, zwartsprietdikkopje, citroentje, argusvlinder,
icarusblauwtje en verschillende zandoogjes.

Het kanaal Ieper-Komen is eigendom van het Vlaamse Gewest,
Waterwegen en Zeekanalen NV. Het Agentschap voor Natuur
en Bos staat in voor het natuurbeheer vanaf de Kemmelseweg
tot aan de Waalse grens.

SCHUIL- EN BROEDPLAATS

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

In het struweel en de hoge bomen broeden zeldzame
vogelsoorten zoals ransuil, wielewaal, gekraagde roodstaart
en soms nachtegaal. In deze strook zijn regelmatig
roofvogels als boomvalk, sperwer en buizerd te zien.
Egels en roofdieren (hermelijn, bunzing, wezel) vinden er
een geschikte schuilplaats. Reeën die in de omliggende
bossen van de Vierlingen en de Palingbeek voorkomen,
maken graag gebruik van deze bosjes voor beschutting en
migratie in de streek.
ijsvogel

OUDE SLUIZEN
De overblijfselen van de sluizen langs de Oude Vaart getuigen
ietwat mistroostig van de hoop en ijver om ooit scheepvaart
tussen Ieper en Komen mogelijk te maken. Er werden niet
minder dan zestien sluizen gebouwd! Op hun kunstig
gemetselde muren van baksteen en kalkmortel vinden heel
wat muurplanten hun stek. Op de sluismuren vinden we
onder andere tripmadam, muurzandkool, wit vetkruid en
scherpe fijnstraal.

HEEL WAT WATERLEVEN
In het resterende open water, krioelt er ook heel wat leven. In
de zones met open water leven veel amfibieën: groene kikker,
alpenwatersalamander, kleine watersalamander en zelfs de
zeldzame kamsalamander. De bruine kikker en de pad, die
vooral op het land leven, zijn telkens in het voorjaar enkele
weken te gast om er hun eitjes af te zetten. Net op of onder
het wateroppervlak leven allerlei waterkevers, waterwantsen
en schaatsenrijders. In de zonnige open stukken zetten
waterjuffers en libellen hun eitjes af op de oeverplanten.
Keizerslibel en platbuik zijn grote, opvallende soorten.

rolklaver
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