
Beste inwoner of bezoeker,  

 

Vorig jaar star�e de uitvoering van natuurherstelwerken in het Drongengoedbos. Maar ook in 2019 en 2020 zullen nog  

verschillende werken plaatsvinden. Om u voldoende te informeren over de geplande werken, nodigt Natuur en Bos (ANB)  

u van harte uit op een van de beide infowandelingen. Deze vinden plaats op maandagavond 1 juli 2019 om 19u en op zondag-

voormiddag 15 september om 9u30. Tijdens deze wandeling gee- Natuur en Bos u wat meer uitleg over het hoe, wanneer en 

waarom van de geplande werken.  

 

Enkele jaren geleden werd een visie opgesteld voor het kwaliteitsvol samengaan van natuur, bos, en recrea/ef medegebruik 

in het ruime gebied van Drongengoed. Deze visie vormt de basis van het huidige beleid en beheer van het hele gebied en 

werd voor het bos vertaald in het beheerplan ‘Drongengoedbos’. Meer informa/e over het beheerplan kunt u vinden op de 

website van ANB.   

 

Het bos, de natuur en het landschap worden de komende periode volgens dit beheerplan beheerd. Vorige zomer werd al  

gestart met het wegnemen van uitheemse boomsoorten ten voordele van inheemse loo3omen en het herstel van boomrijke 

heide, het behoud van de waardevolle dreven en de aanleg van structuurrijke bosranden. Al deze ingrepen zorgen voor een 

beter leefgebied voor talrijke interessante planten, insecten, amfibieën en vogels. Ook de komende twee jaren wordt nog 

verder gekapt en geplagd op enkele plaatsen.  

 

Om iedereen te laten kennismaken met het beheer en de voorziene werken in het Drongengoedgebied, organiseert Natuur 

en Bos twee informa�ewandelingen: op maandag 1 juli om 19u en op zondag 15 september om 9u30.  

 

De infowandelingen starten telkens aan Parking Krakeel (Drongengoedweg, Knesselare, parking voorbij Jagershof).  

Inschrijven voor deze wandeling is niet nodig. U draagt best stevig schoeisel. Van harte welkom!  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Klaar Meulebrouck, Regiobeheerder Zandig Vlaanderen, Agentschap voor Natuur en Bos, www.natuurenbos.be/drongengoed 

 

Meer informa/e over de wandeling communica/everantwoordelijke Griet Buyse, griet.buyse@vlaanderen.be, 0499 59 33 65 / 

over de geplande werken: boswachter Hans Vansteenbrugge, hans.vansteenbrugge@vlaanderen.be of regiobeheerder Klaar 

Meulebrouck klaar.meulebrouck@vlaanderen.be  
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Informa�ewandeling werken Drongengoed 
maandag 1 juli 2019 om 19u (tot 21u) 

 zondag 15 september 2019 om 9u30 (tot 11u30) 


