
Beste inwoner of bezoeker,  

  

Twee jaar terug startten in het Drongengoedbos grote natuurherstelwerken. In 2020 staan nog enkele werken op stapel. Op 

de grootste zones voor heide-ontwikkeling worden tijdens de zomer de afgegraven grond en kruinen verder afgevoerd. Op 

enkele andere plaatsen worden dreven lichtrijker gemaakt. Zo krijgen we meer variatie in het dieren- en plantenleven.  

   

Om u voldoende te informeren over de geplande werken, nodigt Natuur en Bos (ANB) u van harte uit op een van beide info-

wandelingen. Deze vinden plaats op donderdagavond 2 juli 2020 en 3 september 2020, telkens om 19u. Tijdens deze wande-

ling geeft Natuur en Bos u wat meer uitleg over het hoe, wanneer en waarom van de voorbije en geplande werken.  

  

Enkele jaren geleden werd een visie opgesteld voor het kwaliteitsvol samengaan van natuur, bos en recreatief 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’.  

  

In 2018 werd gestart met het wegnemen van uitheemse boomsoorten ten voordele van inheemse loofbomen 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.  

  

Om iedereen te laten kennismaken met het beheer en deze grootschalige werken in het Drongengoedgebied, organiseert 

Natuur en Bos twee informatiewandelingen: op donderdagavond 2 juli en 3 september telkens om 19u.  

  

De infowandelingen starten deze keer uitzonderlijk aan het oude munitiedepot. Dit bevindt zich in de haakse bocht van de 

Drongengoedweg in het hart van het bos. Kom bij voorkeur met de fiets! Parkeren met de wagen kan uitzonderlijk voorbij 

het hekken van het oude munitiedepot. Inschrijven voor deze wandeling is niet nodig. Er wordt conform de covid-19 regels in 

kleine groepjes en op afstand rondgeleid. U draagt best stevig schoeisel. Van harte welkom!  

  

Met vriendelijke groeten,  

Meer informatie over de wandeling communicatieverantwoordelijke Griet Buyse, griet.buyse@vlaanderen.be, 0499 59 33 65  

Meer informatie over de werken vind je op www.natuurenbos.be/drongengoed 
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Informa.ewandeling werken Drongengoed 
donderdag 2 juli 2020 om 19u (tot 21u) 

 donderdag 3 september 2020 om 19u (tot 21u) 


