WELKOM IN DE

VERDRONKEN
WEIDE

De Verdronken Weide is een open, laaggelegen
valleigebied van veertig hectare en een paradijs
voor vogels. In de 13de en 14de eeuw ontwikkelde
zich hier de Sint-Michielsparochie. Vanaf de 16de
eeuw werd het gebied bij oorlogsdreiging onder
water gezet.

IN IEPER

AANLEG VAN WACHT- EN
SPAARBEKKEN
Van 1992 tot 1996 werd de Verdronken Weide ingericht als
een spaarbekken voor drinkwaterproductie en wachtbekken
tegen wateroverlast. Het overtollige water van de Bollaertbeek
kan er een tijdje rusten vooraleer het naar de IJzer en de zee
vloeit. Samen met het water uit de Dikkebus- en Zillebekevijver
is de voorraad nu voldoende groot om er het hele jaar door
drinkwater uit te filteren. Begin 2011 nam ‘De Watergroep’ de
drinkwaterproductie over van de stad Ieper.
echte koekoeksbloem

GROTE VARIATIE
De Verdronken Weide bezit een rijke variatie aan biotopen:
het diepe water, de ondiepe oevers die regelmatig droog
vallen, de rietgordels, de wilgenoevers, zowel nattere als
drogere graslanden met poelen en sloten … Ook door het
gevoerde landschapsbeheer ontstaat er veel variatie.
Aan de rand van de plas groeit vooral riet en lisdodde,
maar ook de zeldzame mattenbies. Typische soorten in de
graslanden met wisselende waterstanden zijn moeraszuring,
zilverschoon, veerdelig tandzaad, fraai duizendguldenkruid
en platte rus. In het westelijke deel, waar de oorspronkelijke
vallei behouden bleef, vind je bloemrijke hooilanden met
echte koekoeksbloem en pinksterbloem.

smient

VOGELPARADIJS

MEER INFORMATIE

De Verdronken Weide is op korte tijd een belangrijke
broed-, rust- en foerageerplaats geworden voor meer dan
160 vogelsoorten!

De Verdronken Weide is eigendom van de Vlaamse Milieumaatschappij die instaat voor het waterbeheer rond Ieper. Het
Agentschap voor Natuur en Bos zorgt voor het natuurbeheer.

Van het diepere water profiteren duikeenden, aalscholvers
en futen. Tijdens de voorjaarstrek, als de vlakte er drassig
bij ligt, komen er grote aantallen smienten, wintertalingen,
pijlstaarten en tafeleenden. De rietkraag is dan weer het
ideale biotoop voor kleine karekiet en rietgors. Als het
water ‘s zomers laag staat, trekken de drooggevallen
oevers tientallen steltlopers aan: grutto, witgatje, tureluur,
watersnip …

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
oranjetip

De graslanden met microreliëf, oude poelen en sloten
zijn voor vele soorten de ideale rust- en voedselplaats, en
soms ook broedplaats. Tot de zeldzamere soorten in de
Verdronken Weide behoren de zomertaling, slobeend, kleine
plevier, kluut, rietzanger, waterral en blauwborst.
Tussen het Ieperse drinkwaterzuiveringsstation en het
wacht- en spaarbekken werd er een hoogstamboomgaard
aangeplant, die typische vogelsoorten als de steenuil,
gekraagde roodstaart of grauwe vliegenvanger aantrekt.

NATUURBEHEER
De zachthellende oevers van het wachtbekken zijn met
streekeigen oevervegetatie beplant. Op de dijkhelling werden
duizenden bomen en struiken aangeplant, waardoor hagen
en houtkanten het gebied nu groen inkleden, en voedsel en
nestgelegenheid garanderen voor heel wat vogels.
Van juli tot november grazen runderen in de graslanden van
het wachtbekken. Extensieve begrazing levert een gevarieerd,
vrij bultig grasland op. Ten westen van de Bollaertbeek
wordt er gehooid, zodat de bloemrijke graslanden
zich kunnen herstellen. Hooien en runderbegrazing
gebeuren in samenwerking met lokale landbouwers. De
hoogstamboomgaard en de dijken worden gemaaid en
begraasd met schapen. De wilgenopslag wordt af en toe
gemaaid om te vermijden dat de vlakte na verloop van tijd
verbost.
futen

water.wvl@vmm.be
www.vmm.be

milieu_educatie@ieper.be
www.ieper.be

info.west.vlaanderen@
dewatergroep.be
www.dewatergroep.be
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