
Beste inwoner of bezoeker, 

De komende jaren vinden grote werken plaats in de Vagevuurbossen.  De focus ligt op de omvorming van monotone naaldhoutbossen en het herstel 
van heide. Daarnaast wordt in en rond de Vagevuurbossen ook nieuw bos aangeplant. Op donderdag 27 juni 2019 om 19 uur organiseert Natuur en Bos 
een infowandeling om de werken toe te lichten. Regiobeheerder Klaar Meulebrouck (Natuur en Bos) en projectleider Joy Laquière (VLM) nemen u mee 
in de Vagevuurbossen. Op enkele plaatsen laten zij u kennismaken met het verhaal achter het geplande beheer en is er ruimte voor overleg. U bent van 
harte welkom.

Topnatuur in de Vagevuurbossen
De Vagevuurbossen zijn een onderdeel van het grootste aaneengesloten bos- en natuurgebied in West-Vlaanderen. We moeten er de natuur in topconditie 
houden. Dat is het doel van het Europese Natura 2000-netwerk. Daarom moet ook Vlaanderen waardevolle planten, dieren en hun leefgebieden 
beschermen en waar mogelijk ontwikkelen en verbeteren.

Dunnen en heideherstel
De geplande kappingen zijn ‘dunningen’ in homogeen naaldhoutbos van grove den, douglas en lork en Amerikaanse eik. Dunnen is het wegnemen 
van bomen ten voordele van bomen die men wil behouden. Op andere plaatsen worden zeldzame heideresten  hersteld in het kader van het 
natuurinrichtingsproject Biscopveld. Daarom wordt in de komende jaren een oppervlakte ontbost en geplagd. Deze ontbossing zal ruim gecompenseerd 
worden met de aanplant van nieuw bos. 

Wie wint hierbij?
Al wordt het geduld van de bezoekers de eerste jaren op de proef gesteld, de meeste bezoekers zullen tevreden zijn met het resultaat. Maar vooral de 
specifieke planten en dieren die deze leefgebieden nodig hebben, winnen bij deze werken. Enkele diersoorten die hiervan zullen profiteren zijn bv. de 
gouden sprinkhaan, de witsnuitlibel, de levendbarende hagedis en boompieper, maar ook tal van planten zoals de vleesetende zonnedauw. Deze dieren 
en planten hebben een kwaliteitsvolle leefplek nodig die bestaat uit een mix van bos, open plekken met magere vegetatie en/of waterpartijen. Dat de 
middelste bonte specht, de zwarte specht en de bosuil in dit gebied voorkomen, toont alvast aan dat er goed beheerd soortenrijk loofbos is in deze 
regio. 

Bosuitbreiding
Natuur en Bos versterkt ook het boscomplex van Bulskampveld-Vagevuurbos. Sinds de aankoop door de Vlaamse Overheid in 1998 zijn de Vagevuurbossen 
al flink gegroeid, nl. van 188 hectare naar 236 hectare. Sinds die periode werd al zo’n 14 hectare extra bebost. Tijdens de infowandeling zullen we tonen 
welke bosuitbreidingsplannen er zijn op korte termijn, zowel ter compensatie van het bos dat gekapt wordt als de extra bosuitbreiding die voorzien is. 

De infowandeling vindt plaats op donderdag 27 juni om 19 uur. We spreken af op de parking van het 
Opvangcentrum van het Rode Kruis, Boskapeldreef 6, Wingene. 

Met vriendelijke groeten, 

Het Agentschap voor Natuur en Bos
Klaar Meulebrouck, Regiobeheerder Zandig Vlaanderen

www.natuurenbos.be/vagevuurbos 
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