Natuurwerken in Drongengoedbos: wat gebeurt daar toch allemaal?
Verslag infowandelingen zomer 2019 - Agentschap voor Natuur en Bos - september 2019
Op 1 juli en 15 september 2019 vonden in het Drongengoed opnieuw informatiewandelingen plaats.
Tijdens deze wandeling toonden medewerkers van Natuur en Bos op terrein welke beheerwerken
plaatsvinden. Deze tekst is een verslag van deze infowandelingen aan de hand van vragen die gesteld
werden tijdens deze excursies.
In 2018 is Natuur en Bos gestart met grootschalige natuurherstelwerken in het Drongengoed
(Maldegem/Knesselare). Dit project loopt nog tot 2022. Eind augustus 2019 is er gestart met de
tweede fase van de kapwerken. Aansluitend, van september tot eind november worden ook
grondwerken uitgevoerd. We laten Klaar Meulebrouck aan het woord om wat meer duiding te geven
bij al deze ingrepen. Klaar is regiobeheerder bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, voor de
regio Zandig Vlaanderen, waartoe ook het Drongengoed behoort.

Klaar, kan je kort even schetsen wat de bedoeling is van de vele natuurwerken die momenteel
lopen in Drongengoedbos?
Je moet voor ogen houden dat Drongengoed een uniek natuurgebied is van zo’n 800 hectare. In het
grootste aaneengesloten natuurcomplex van Oost-Vlaanderen werken we met verschillende
eigenaars aan een versterking van de reeds aanwezige natuur. De belangrijkste spelers in het gebied
zijn Natuurpunt (Maldegemveld), het Agentschap voor Natuur en Bos (Drongengoedbos) en
Defensie (oa vliegveld van Ursel). Het gebied heeft een rijke geschiedenis en is van oudsher bekend
voor z’n waardevolle bossen en heidevelden. Net om deze unieke combinatie aan verschillende
vegetaties vormt Drongengoed één van de schakels in een groter Europees netwerk van
uitzonderlijke natuur die we voor de toekomst willen beschermen, het Natura 2000-netwerk.
Vlaanderen draagt dan ook de verantwoordelijkheid om zowel verschillende types bos als
heidevegetatie te beschermen, te versterken en uit te breiden. Hoe de verschillende partners dit
zullen realiseren en welke ingrepen hiervoor nodig zijn staat beschreven in een bosbeheerplan. De
lopende en geplande werken kaderen in de uitvoering van dit ‘Uitgebreid en gezamenlijk
bosbeheerplan van Drongengoed’ (te raadplegen op www.natuurenbos.be/drongengoed onder
‘nuttige links’). In het lopende project (2018-2022) zijn een aantal grotere ingrepen gebundeld. Het
doel van het natuurherstelproject is drieledig: twee bestaande heidegebieden, nl. het militair
vliegveld van Ursel en het Maldegemveld, met elkaar verbinden zodat dieren en planten vlot van het
ene naar het andere gebied kunnen migreren, de totale oppervlakte aan heide te vergroten om
zeldzame soorten de kans te geven voldoende grote populaties uit te bouwen én tenslotte de
oppervlakte bosranden te vergroten zodat het bos soortenrijker en kwaliteitsvoller wordt. Om dit te
kunnen realiseren werd op een oppervlakte van ongeveer 34,5 hectare werken voorzien.

Wil dit dan zeggen dat er 34,5 hectare wordt ontbost? Er gaan heel wat cijfers de ronde, misschien
goed om even helderheid te scheppen.
Neen, helemaal niet. In het beheerplan werd voorzien om op 21,3 hectare te ontbossen om de heide
of heischrale vegetatie te ontwikkelen. Op deze plaatsen wordt ook ontstronkt en geplagd. Daarnaast
worden op 13,2 hectare dunningen voorzien, enerzijds om boomrijke heide te laten ontwikkelen (oa.
reeds gekapte corridor), anderzijds om een interne bosrand te laten ontstaan. Hier blijven bomen
staan en wordt vooral extra licht binnengebracht zodat lichtgebonden soorten – denk dan aan
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vlinders, vogels, levendbarende hagedis- ook hun plekje kunnen vinden. Gezien de grootschaligheid
van de werken willen we als beheerder ook de vinger aan de pols houden en laten we ons begeleiden
door experten. Baserend op metingen, input en waarnemingen sturen we bij waar nodig. Zo is beslist
om in de derde fase van de werken twee blokken niet te ontbossen, een perceel met spontaan
gegroeid inheems bos niet om te zetten in boomrijke heide, de breedte van de te kappen zones rond
de interne bosranden te beperken en tenslotte een extra bosrand te voorzien ter hoogte van de open
corridor tussen het vliegveld en Maldegemveld. Dit zorgt er voor dat er finaal 16,1 hectare ontbost
zal worden voor heideherstel en op 7,8 hectare dunningen worden uitgevoerd. Dit is toch een
volledig ander cijfer dan de 50 hectare die de ronde doet.

Huidige situatie na het kappen (Griet Buyse)

Beoogde boomrijke heide (Marc Spanhove)

Is er na uitvoering van deze werken voldoende heidevegetatie aanwezig in het
Drongengoedcomplex of moet de bezoeker zich aan bijkomende inrichtingswerken verwachten?
Zoals ik reeds meegaf is de omgeving van Drongengoed-Maldegemveld op Europees niveau
belangrijk voor zowel bos als voor heide en heischraal grasland. Voor deze regio werd besloten om
de oppervlakte heide uit te breiden en tegelijkertijd de bestaande heidegebieden met elkaar in
verbinding te stellen (daarom ook de ontwikkeling van ‘de heidecorridor’). Op die manier kan de
aanwezige heide op een duurzame manier als leefgebied voor de typische plant- en diersoorten
ontwikkelen. Op Vlaams niveau werd bekeken voor welke gebieden hoeveel oppervlakte bijkomend
nodig is om de toekomst van bijzondere vegetaties en diersoorten veilig te stellen. Zo is voor elke
speciale beschermingszone vastgelegd hoeveel hectare er nodig is van bos, heide, graslanden, open
water, … Om zeker te zijn dat deze ambities geen dode letter blijven, werden die doelen specifiek
opgenomen in beheerplannen. Zo ook voor het Drongengoed, waar de mogelijkheden onderzocht
werden en er een uitbreiding van ongeveer 21 hectare heide gepland werd. In diezelfde periode
werden bijvoorbeeld ook in het Stropersbos grootschalige heideontwikkelingen voorzien, die
ondertussen succesvol werden uitgevoerd. Als de voorziene natuurherstelwerken in Drongengoed
uitgevoerd zullen zijn, zijn die Europese uitbreidingsdoelen voorzien in de speciale beschermingszone
Zandig Vlaanderen Oost (SBZ) voor heide bijna volledig afgedekt. Er resteren nog zo’n 5 hectare
uitbreidingsdoelen in dit SBZ, die in de andere deelgebieden gerealiseerd zullen worden. Na het
uitvoeren van de geplande werken worden dus geen verdere oppervlakte uitbreidingen voor heide
voorzien in omgeving van Drongengoed en zijn de meest ingrijpende werken meteen ook achter de
rug. Tegelijkertijd wordt ook hard gewerkt aan bosdoelstellingen, zowel naar kwaliteitsverbetering
van het reeds aanwezige bos als voor de uitbreiding van het huidig bosareaal. In het beheerplan
werd ruim 20 hectare nieuw bos voorzien, die intussen al grotendeels is gerealiseerd. Bovenop die
voorziene bosuitbreiding, maakt Natuur en Bos sinds 2017 (tot 2021) ook werk van nog eens 20
hectare bijkomende bosuitbreiding op eigen percelen in de onmiddellijke omgeving van
Drongengoed. De voorbije jaren vonden hiervoor verschillende plantacties met scholen plaats. Deze
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jonge bossen zijn nog niet zo zichtbaar, maar ontwikkelen erg goed en zullen in de toekomst de
bestaande boskernen versterken. Het natuurherstelproject voorziet ook de aanleg van interne
bosranden, wat het huidig bos soortenrijker en kwaliteitsvoller maakt. Met ons regulier bosbeheer
werken we ook stap voor stap naar structuurrijke, ecologisch waardevolle bossen. De combinatie van
al die beheerwerken zorgt voor een duurzame ontwikkeling van dit prachtig natuurgebied waar
kwaliteitsvol bos en heide hand in hand gaan en de recreant volop kan genieten.

Situatie vóór de werken

Toekomstbeeld na de werken: corridor met boomrijke heide
Er worden grote stukken bos gekapt voor bijzondere heidevegetaties. Maar hoe weten jullie zo
zeker dat de heide en bijhorende soorten zullen verschijnen op de plaatsen waar jullie ingrepen
doen?
Heide is een benaming voor vegetatie die voornamelijk bestaat uit pioniersoorten. We denken hierbij
niet enkel aan de gekende lage struikjes met hun paarse of roze bloemen, zoals struikhei en gewone
dophei, maar ook aan heel wat typische grassen en kleine bloeiende plantjes zoals pilzegge, liggende
vleugeltjesbloem, tormentil, zonnedauw. Kenmerkend voor deze soorten is dat de zaden heel lang
kiemkrachtig blijven in de bodem. Eens ze worden vrijgezet, voldoende licht krijgen en op een arme
bodem terechtkomen, start hun kiemingsproces. Onder bossen waar een dikke strooisellaag ligt of in
een dichte grasmat, kunnen ze niet kiemen. Daarom wordt in dit project ook geplagd, dit wil zeggen,
dat de bovenste strooisellaag wordt weggehaald.
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Ik kan me inbeelden dat dergelijke grootschalige werken wel een behoorlijke kost met zich
meebrengen. Kan je daar een getal op plakken?
Op dit moment heb ik enkel concrete cijfers over de werken die reeds uitgevoerd werden of
aanbesteed zijn. Concreet gaat dit over de eerste twee fases kappingen die uitgevoerd zijn. Het hout
dat aangeduid werd om te kappen wordt via een openbare houtverkoop verkocht. Erkende
exploitanten kunnen bieden op de aangeboden loten en moeten dan volgens strikte
randvoorwaarden voorzien in de houtcatalogus de werken uitvoeren. De opbrengst van deze
houtverkoop gaat integraal naar natuurherstel. Als we dan de kosten in rekening brengen, kijken we
naar de uitvoering van de plag- en graafwerken, bodemkundige analyses en de wetenschappelijke
begeleiding die we voorzien. Als we deze twee zaken samentellen, hebben we finaal zo’n 50.000 euro
moeten opleggen bovenop de opbrengst van het hout. De opbrengst van de derde fase kappingen en
tweede fase graafwerken is nog koffiedik kijken, gezien alles op terrein nog opgemeten en uitgezet
dient te worden. We ramen hier zo’n 100.000 euro te zullen moeten opleggen om alle geplande
werken tot een goed einde te brengen.

Dat zijn de kosten voor de inrichtingswerken. Uiteraard is het werk dan niet gedaan en moet de
heidevegetatie op een goede manier beheerd worden. Dat zal ook wel de nodige kosten met zich
meebrengen. Kan je hier iets meer over vertellen?
Belangrijk om te weten is dat alle types heide in Vlaanderen een cultuurlandschap vormen. Het
landschap ontstond door een traditioneel heidelandbouwsysteem waarbij door lokale boeren
nutriënten uit de heidevelden werden gebruikt voor de voedselproductie op hun akkers.
Schaapskuddes begraasden de heide en de mest, die werd opgevangen in de schaapskooi en
gemengd met heideplaggen, werd toegepast op de akkers. Bos is pas later voor houtproductie -onder
andere voor de mijnenindustrie- op deze plekken aangeplant. Dit wil wel zeggen dat als we
heidevegetatie wensen te behouden, we als beheerder de successie, de opvolging naar bos moeten
tegengaan. Om de diversiteit in de heide te laten ontwikkelen en bewaren zullen er verschillende
beheermaatregelen gecombineerd worden. Concreet zullen we voornamelijk een combinatie van
begrazing met een schapen, machinaal maaien en het verwijderen van boomopslag toepassen.
Natuur en Bos werkt hiervoor samen met een schaapsherder voor de begrazing en sociale
tewerkstelling voor arbeidsintensieve manuele ingrepen. Het effect van elke maatregel wordt
bekeken op terrein en wordt afhankelijk van de resultaten al dan niet bijgestuurd. Zo kunnen we als
beheerder flexibel inspelen op de resultaten op het terrein en het natuurherstel in goede banen
leiden. Ook chopperen is een beheertechniek waarmee geëxperimenteerd zal worden. Bij chopperen
wordt in tegenstelling tot maaien naast de vegetatie ook een deeltje van de bovenste humuslaag
verwijderd. Zo ontstaan er open plekken -ideaal als kiemplekjes- en wordt de vegetatie tegelijkertijd
schraler gemaakt. Net omdat deze vegetatie en de bijhorende soorten zo waardevol zijn, maakt dat
we als overheid hier ook de nodige budgetten voor vrijmaken. Vanuit Europa wordt ook toegezien
dat we als beheerder onze verantwoordelijkheid dragen om deze plekken in een goed beheer te
houden en te werken naar een goede kwaliteit van dit type natuur. Algemeen blijft het echter
belangrijk dat er ook de komende jaren voldoende middelen blijven om de natuur- en bosgebieden
te beheren. Voor deze strategische keuzes zijn natuurbeheerders natuurlijk deels afhankelijk van het
Vlaamse en Europese beleid.
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Kinderen in de natuur (Tom Linster)

Begrazing met schapen (Ludo Goossens)

De corridor staat aangeduid als ‘boomrijke heide’ maar als je het op terrein ziet, lijkt dit toch
eerder op een kaalkap?
Boomrijke heide moet je zien als een heel open vorm van bos waarbij je een open landschap hebt
met groepjes bomen en solitaire bomen. Het vormt een open plek in het bos, die op zich ook zijn
waarde heeft. De verbinding of corridor die we hier hebben voorzien moet voldoende breed zijn om
de mogelijkheid te bieden aan heidegebonden soorten om van de ene heideplek naar de andere plek
te migreren. Daarom werd een strook van 50 tot 70 meter voorzien die een soort knik vertoont. Deze
knik zorgt ervoor dat de wind minder vrij spel krijgt in de open strook en er ook windluwe hoekjes
kunnen ontstaan. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor vlindersoorten zoals de aardbeivlinder, het
groentje, … In die strook was het de bedoeling om alle inheemse bomen te laten staan, zodat
ongeveer 25% van de bomen zou blijven staan. Op terrein bleek echter dat de bestanden grotendeels
uit uitheemse bomen bestonden, zoals lorken, fijnsparren en Amerikaanse eiken. Deze soorten
hebben de neiging om snel uit te zaaien, wat de ontwikkeling van open vegetatie in de weg zou
staan. Daarnaast heeft de storm van 10 maart ll. ook nog een deel van de vrijgezette inheemse
bomen geveld. Deze bomen waren nog niet aangepast aan hun nieuwe, open situatie. In overleg met
experten is gekeken hoe we hier in toekomst toch extra inheemse bomen kunnen voorzien én
tegelijkertijd zorgen dat de open vegetatie beheerbaar blijft. De oplossing zal erin bestaan door langs
de (schaduw)kant van de corridor brede bosranden van zo’n 10 meter te laten ontwikkelen
bestaande uit bomen en (bloeiende) struiken. Daarnaast laten we ook groepjes bomen staan. We
zien nu al dat o.a. berk snel terug kiemt op de vrijgekomen plekken. Dit schetst mooi hoe we als
beheerders onze keuzes voortdurend evalueren en waar nodig bijsturen, afhankelijk van de
terreinsituatie of bij voorbeeld ook resultaten uit bijkomend onderzoek.
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Ook voor de plaats waar de corridor tussen het vliegveld en het Maldegemveld uitkomt op de
Drongengoedweg werd een toekomstbeeld uitgewerkt. Bovenaan het beeld van de huidige situatie en
onderaan hoe het er in de toekomst zou kunnen uitzien.
De bezoekers in het bos hebben vaak wel begrip voor de werken die uitgevoerd worden en hebben
ook vertrouwen dat dit zowel de natuur als de beleving van het bos ten goede komt. Maar hier en
daar rijst de vraag waarom dit toch allemaal zo lang moet duren. Waarom is er bijvoorbeeld zoveel
tijd tussen het kappen van de bomen en het plaggen dat eind september zal aanvangen?
Wees gerust, als beheerder zien we dat vaak ook liever anders. Maar als overheid zijn we gebonden
aan openbare aanbestedingen. Die hebben vaak heel wat voeten in de aarde en moeten allemaal
volgens een vaste procedure verlopen. Alles moet ook in de juiste volgorde gebeuren. De opdracht
tot het ontstronken en plaggen kon bijvoorbeeld maar duidelijk in kaart gebracht worden eenmaal
alle bomen gekapt waren. Ook was het nodig om nog een aantal bijkomende veldmetingen uit te
voeren, zodat we met de juiste informatie aan de slag konden gaan. Tenslotte willen we als
natuurbeheerders de impact van de werken op de natuur zoveel als mogelijk beperken. Zo kon het
kroonhout pas opgeruimd worden na het broedseizoen, zodat er geen verstoring is in de periode dat
de meeste vogels een nest maken en hun jongen grootbrengen. Als het bos te nat wordt de komende
herfst/winter, zullen de werken met zware machines ook stopgezet worden. Zo beperken we de
schade aan de bodem. Positief is dan weer dat we die extra tijd benutten om bijkomende
inventarisaties en analyses te doen. Natuur en Bos laat zich hierbij begeleiden door experten uit
verschillende onderzoeksinstellingen. Dat laat ons toe om goed doordacht keuzes te maken en ook
met de nodige kritische blik naar het voorliggende beheerplan te kijken. We streven immers naar
meer en betere natuur en willen dan ook dat onze inspanningen maximaal renderen.

We leven in een maatschappij waar meer en meer aandacht gaat naar het belang van natuur en de
impact van klimaatverandering. Zo worden er hier en daar vraagtekens gezet bij het kappen van
bomen, zeker als het om ontbossing gaat. Hoe kijken jullie als natuurbeheerders hier tegenaan?
Het feit dat de burgers de aandacht vestigen op en opkomen voor deze kwesties is een evolutie die
we als Natuur en Bos enkel kunnen toejuichen. Als natuurbeheerder kunnen we immers niet genoeg
de grote meerwaarde van kwaliteitsvolle en goed beheerde natuur benadrukken. Vast staat dat
zowel bos als andere open vegetatietypes elk hun eigen waarde hebben en beiden noodzakelijk zijn.
Het is dus een én-én verhaal en geen of-of. We weten allemaal dat natuur de mens vele diensten
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bewijst, dit noemen we ecosysteemdiensten. Hierbij denk ik dan aan de opname van CO² in vegetatie
(niet enkel door bomen), het opvangen van fijn stof door planten dat ervoor zorgt dat vooral in
stedelijke omgeving de luchtkwaliteit beter is, het bufferen van water bij hevige regens, … Maar er is
ook de positieve impact van natuur op onze (mentale) gezondheid en zelfs de ontwikkeling van onze
kinderen. Bij al deze aspecten heeft zowel bos als heide zijn intrinsieke waarde en is het niet zinvol
deze naast elkaar te leggen. Wel moeten we ervoor waken dat we blijvend aan natuur- en
bosuitbreiding werken. Naast het hele klimaatverhaal dat de laatste tijd terecht veel aandacht krijgt
en waar het vijf voor twaalf is, is er ook een minder belichte crisis waarin we ons bevinden nl. de
biodiversiteitscrisis. Biodiversiteit omvat de verscheidenheid aan soorten dieren en planten en
ecosystemen. Het samenspel tussen biodiversiteit en de omgeving (bodem, water, lucht) is cruciaal
voor het voortbestaan van levende wezens, inclusief de mens. Basisbehoeften zoals voedsel, proper
water en zuivere lucht zijn allemaal afhankelijk van biodiversiteit. Hoe meer soorten er aanwezig zijn
in bijvoorbeeld een bos of in heide, hoe productiever en/of hoe beter ze bestand zijn tegen plotse
verstoringen of ziekten en hoe meer diensten ze leveren aan de mens. Jammer genoeg verliezen we
onze soorten dieren en planten momenteel aan een sneltempo. Wereldwijd voorspelt men dat we
tegen 2050 zo’n 40% van onze soorten kwijt zullen zijn. Dit zien we jammer genoeg ook in
Vlaanderen. Zo hebben onze insecten en vogels het zwaar te verduren. In Noordwest-Europa is de
situatie voor dagvlinders dramatisch. België en Nederland zijn hier de trieste koplopers. Verlies aan
geschikte leefgebieden is één van de redenen waarom verschillende fauna en flora het zo moeilijk
hebben. Vaak zijn natuurgebieden hun enige toevluchtsoord. Net daarom is het belangrijk om in te
zetten op de ontwikkeling van voldoende robuuste natuur met een mix aan verschillende
vegetatietypes. Dit is dan ook de reden dat in Drongengoed zowel aan versterking van open
vegetaties als aan uitbreiding van bos wordt gewerkt om zo te vermijden dat kwetsbare dier- en
plantensoorten zoals de aardbeivlinder, het zaagblad, de blauwe knoop of de hazelworm uitsterven.

Enkele soorten waarvoor de inrichtingswerken noodzakelijk zijn om hun voortbestaan in het gebied een kans te geven:
hazelworm (Tom Linster), aardbeivlinder (Luc Meert) en blauwe knoop (Wim Massant)
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