
 

 

Drongengoedbos krijgt vernieuwde toegankelijkheid 
 

In 2013 werd voor het Drongengoedbos een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt en goedgekeurd. Daarnaast 
werd ook de toegankelijkheid van dit grote bos onder de loep genomen. De visie over het beheer van het gebied 
én een tevredenheidsonderzoek een tweetal jaren terug vormden de basis voor een vernieuwde aanpak van de 
toegankelijkheid.  

En die vernieuwing komt er zeer binnenkort. Dit najaar zullen nieuwe informatieborden geplaatst worden aan de 
ingangen van het bos. De voorbije maanden werden reeds alle pictogrammen op terrein geplaatst die aangeven 
wat waar kan en mag of niet mag in het gebied.  

 
Nieuwe informatieborden  
De nieuwe informatieborden en toegankelijkheidsbordjes in het bos zijn de vertaling van een officiële 
toegankelijkheidsregeling. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid werkt voor al haar gebieden een 
toegankelijkheidsregeling uit. Die afspraken worden dan voorgelegd aan de gemeentebesturen vooraleer ze 
goedgekeurd worden. Deze wettelijke regeling wordt momenteel vertaald in een leesbare kaart waarop je als 
bezoeker kan zien hoe je het gebied kan verkennen.  
 
Uitgestippelde wandellussen 
Dit najaar zullen dan nieuwe informatieborden geplaatst worden in het bos.  Erg veel verandert er niet aan de 
toegankelijkheid van het gebied, maar een van de belangrijkste wijzigingen is dat een aantal uitgewerkte 
wandellussen de bezoeker zullen begeleiden om bos en natuur te ontdekken.  
 
Toegankelijkheidsregeling  
Op de kaart van zo’n toegankelijkheidsregeling wordt 
aangeduid welke soorten recreatie toegelaten zijn in het bos. 
Als wandelaar, maar ook als fietser, mountainbiker, ruiter en 
menner zie je welke mogelijkheden er voor je zijn. Je ziet ook 
waar zich de speelzones, bivakzones of vrij toegankelijke 
zones in het bos bevinden.  
 
Op de website van het Drongengoed kan u de 

toegankelijkheidsregeling inkijken. U vindt dit onder de 

rubriek ‘Bekijk details’ en ‘Nuttige downloads’ aan de 

rechterzijde van de website van het gebied, 

www.natuurenbos.be/drongengoed  

Tijdens de Week van het Bos zal u de nieuwe 

informatieborden ook in het bos terugvinden.     Foto Ludo Goossens 

 

   

 

Nieuwe informatieborden  

wijzen bezoekers dit najaar de weg 

http://www.natuurenbos.be/drongengoed

