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Ieper, 23 februari 2012 

 

 

UITNODIGING INFOAVOND 6 MAART 2012 

 

RAPPORT VISSERIJKUNDIG ONDERZOEK IEPERSE VESTINGGRACHTEN 

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer, 

 

Zoals u wellicht weet werd er van 15 tot 18 november 2011, in opdracht van de stad Ieper, een 

grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige vispopulaties in de Ieperse vestinggrachten. 

Hierbij werden zowel de aantallen, de condities als de ecologische randvoorwaarden van de diverse 

soorten vissen in de vestinggrachten onderzocht. Dit wetenschappelijke onderzoek werd uitgevoerd 

door deskundige medewerkers van de Vlaamse Vereniging voor Hengelsport Verbonden (VVHV). 

In de loop van de voorbije weken werden de resultaten van dit onderzoek verwerkt in een uitvoerig 

rapport. Hierbij werden er concrete adviezen en voorstellen uitgewerkt om de situatie in het 

vestinggebied op duurzame wijze aan te pakken en te optimaliseren, rekening houdend met de vele 

publieke functies die het vestinglandschap vervult.  

Dit rapport werd op 14 februari 2012 voorgesteld aan en besproken door het Ieperse stadsbestuur. 

U bent als hengelaar op de Ieperse vestinggrachten direct betrokken bij het hengelbeheer van de 

Ieperse vestinggrachten en de algemene kwaliteit en goede condities van de vispopulaties. Het is dan 

ook erg belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de resultaten van het rapport, en de 

voorgestelde maatregelen. 

Daarom nodigt het stadsbestuur u graag uit op een info- en overlegavond, waarbij het rapport wordt 

voorgesteld en de gewenste beheermaatregelen grondig besproken worden. Er zal tevens kans zijn 

tot vraagstelling en overleg. 

Deze infoavond gaat door op dinsdag 6 maart 2012, om 19 uur, in de polyvalente zaal van 

Cultuurcentrum Het Perron Fochlaan 1 (gelegen naast het station). 

Het stadsbestuur wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om via een korte enquête, uw 

mening te vragen over enkele voorstellen of situaties omtrent het hengelbeheer op de vestingen. U zal 

dit enquêteformulier bij het begin van de bijeenkomst ontvangen. 

Na de uiteenzetting wordt u een glas aangeboden, waarbij er gelegenheid is tot informele 

nabespreking. 

 

In de hoop u op 6 maart te mogen verwelkomen, 

 

Hoogachtend, 

 

 
 

Stefan DEPRAETERE  Luc DEHAENE 

Secretaris  Burgemeester 


