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Infowandeling Drongengoed over de werken 
Verslag infowandeling 4 juli 2018 – Agentschap voor Natuur en Bos  
 
Infowandeling  
Op woensdagavond 4 juli 2018 vond in het Drongengoed een eerste informatiewandeling plaats. 
Tijdens deze wandeling toonden medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos op terrein 
welke beheerwerken de volgende jaren op stapel staan in het Drongengoed.  
 
Verslag  
Aan de hand van dit verslag kan je lezen welke werken op stapel staan in het Drongengoed, wat die 
werken zullen inhouden en waarom het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid 
deze werken laat uitvoeren. In bijlage 1 vindt u een basiskaartje waarop een aantal plaatsen 
aangeduid staan, waarnaar in dit verslag verwezen wordt. U kan ook de aangeduide route zelf 
wandelen, zo passeert u enkele plaatsen waar werken zullen plaatsvinden.  
 
Beheerplan  
Enkele jaren geleden, in 2013,  werd een visie opgesteld voor het kwaliteitsvol samengaan van 
natuur, bos, landschap en recreatief medegebruik in het Drongengoedgebied. Deze visie vormt de 
basis van het huidige beleid en beheer van het hele gebied door het Agentschap voor Natuur en 
Bos. Deze visie werd verder uitgewerkt in een beheerplan. Het bos, de natuur en het landschap 
worden nu al en de volgende twintig jaar volgens dit beheerplan beheerd.  
Het beheerplan kan je raadplegen op www.natuurenbos.be/drongengoed (onder ‘Nuttige links’)  
 
Focus van de werken  
De komende jaren zal in het Drongengoed veel aandacht besteed worden aan de omvorming van 
homogene naaldhoutbestanden, het herstel van heide, het behoud van de dreven met zomereiken 
en beuken, de aanleg van bosranden en nieuw bos in het gebied. Dit alles met het oog om zowel het 
aanwezige bos als de heide rijker aan planten‐ en diersoorten én kwaliteitsvoller te maken. Ook de 
recreatieve voorzieningen krijgen stap voor stap een opknapbeurt. De suggesties hiervoor kwamen 
ook naar voren uit de resultaten van een enquête die eind 2015 bij bezoekers gedaan werd. Zo zal 
het speelbos nabij de Drongengoedhoeve verfraaid worden met houtsnijwerk in het thema 
‘kabouterbos’ en werd recent een nieuwe parking geopend ter hoogte van de Urselse weg . 
 
 
 
 
      
 
 
Foto’s: Marc Spanhove, Ludo Goossens, Griet Buyse, Tom Linster  
 

Topnatuur in het Drongengoed  
Het Drongengoedgebied is het grootste aaneengesloten bos‐ en natuurgebied in Oost‐Vlaanderen.  
In dit gebied is topnatuur aanwezig, waarvoor we zorg voor moeten dragen, maar tegelijkertijd ook 
mee willen uitpakken. Het gebied bestaat vooral uit droge bossen en heidetypes. Het Drongengoed 
vormt een onderdeel van een keten van gebieden gelegen op een uitgestrekte zandrug , die loopt 
van West‐ naar Oost‐Vlaanderen.  
 
Natuurdoelen vanuit Europa 
De natuur moet in topconditie gehouden of gebracht worden. Dat is het doel van het Natura 2000‐
netwerk. Daarom moet ook Vlaanderen waardevolle planten, dieren en hun leefgebieden 
beschermen. En waar mogelijk ook ontwikkelen en verbeteren. Zo moeten ook in het Drongengoed 



Verslag Infowandeling werken Drongengoed                                                                                                  2 
 

de aanwezige natuurpotenties in topvorm gebracht worden. De doelen die gesteld worden, zijn al 
verwerkt in het bestaande beheerplan en zullen gefaseerd uitgevoerd worden.  
 
Enkele doelen die vooropgesteld zijn in dit grote gebied:   

 herstellen van heischrale graslanden, droge en  vochtige heide,  
 verbinding creëren tussen grotere stukken heide, 
 versterken van de aanwezige bosstructuur, inclusief het voorzien van lichtrijke plekken en 
het uitbreiden van de bestaande boskern  

 streven naar een grotere landschappelijke diversiteit en herstel van een oud landschap, 
 creëren van een mozaïek van boskernen, open bos‐ en heidelandschap,  
 verhoging van de recreatieve beleving van het gebied 
 verbeteren van het leefgebied voor specifieke diersoorten als aardbeivlinder, 
kamsalamander en vleermuizen 

  

 
Boomrijke heide (Marc Spanhove)  
 
Een corridor maken (te zien op bijlage 1 en 2)  
Een van de eerste werken die zullen plaatsvinden in het gebied, is het creëren van een verbinding 
van ‘boomrijke heide’ (zie foto hierboven) van het militair vliegveld naar het Maldegemveld. De 
nieuwe strook open vegetatie zal ervoor zorgen dat de leefgebieden van specifieke soorten zoals 
aardbeivlinder, tormentil, levendbarende hagedis en boompieper met elkaar verbonden worden. Zo 
krijg je meer uitwisseling tussen de verschillende populaties van dieren en planten, waardoor ze 
gemakkelijker kunnen overleven. Op die manier stijgt de ecologische meerwaarde van het 
natuurgebied. Maar tegelijk wordt dit ook interessanter voor de bezoeker. De beleving voor de 
bezoeker vergroot: een meer afwisselend beeld van open en gesloten bos, brede bosranden, 
heideterreintjes is erg aangenaam om in te wandelen, fietsen of ruiteren. De strook waar deze 
werken plaatsvinden, zal ook na de werken toegankelijk blijven voor wandelaars, fietsers en ruiters 
zodat ook recreanten maximaal kunnen proeven van het resultaat.  
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Levendbarende hagedis (Ludo Goossens)           Aardbeivlinder (Luc Meert)  

 
Exoten kappen  
Langs deze dreef te midden van de toekomstige corridor worden aan weerszijden bomen gekapt. In 
totaal worden over een breedte van 50 tot 70 meter bomen verwijderd zodat kenmerkende 
heideplanten opnieuw kansen krijgen om te kiemen. Een vierde van de bestaande bomen blijft 
behouden. Dit zal echter niet overal gelijkmatig gebeuren. Sommige plekken krijgt een open karakter, 
op andere plekken blijven meer bomen staan. De keuze hierin hangt af van welke bomen er op dit 
moment staan. Er worden overwegend exoten ofwel uitheemse bomen gekapt. Dit zijn bomen die 
hier in het verleden niet spontaan zijn toegekomen en veel minder soorten insecten, vogels, … 
huisvesten, dus ecologisch minder interessant zijn. De exoten die zullen gekapt worden, zijn 
voornamelijk fijnspar, douglasspar, grove den, lork en Amerikaanse eik. Af en toe zal echter ook een 
inheemse boom gekapt worden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de werken of het 
toekomstige beheer. 
 
Boomrijke heide en bosranden  
Het beeld waar we in deze corridor naartoe werken, wordt ook wel ‘boomrijke heide’ genoemd. Dit 
betekent dat je een halfopen heidegebied zal krijgen op deze strook met veel losstaande of groepjes 
bomen. De reden waarom deze plek werd aangeduid als corridor, is omdat daar nog zaden van heide 
in de ondergrond aanwezig zijn. Een gevarieerd bos met open zones, geleidelijke bosranden en 
lichtrijke dreven is ecologisch heel interessant voor een grote variatie aan plant‐ en diersoorten. De 
foto op pagina 2 en de foto hieronder illustreren dit eindbeeld. Op andere plaatsen in het gebied 
wordt dan weer gestreefd naar heide of interne bosranden. Ook op deze plaatsen worden 
ingrijpende werken uitgevoerd. Maar finaal streven we uiteraard naar ecologische opwaardering van 
het volledige Drongengoed, wat dan weer een verhoogde natuurbeleving met zich zal meebrengen.  
 

 

Op de kaart in bijlage 2 zie je op welke plaatsen boomrijke heide gecreëerd wordt (roze aanduid) en 
waar alle bomen gekapt worden in functie van heideherstel (rood aangeduid op de kaart).  
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In het begin zal een lage begroeiing ontstaan van heide, struiken en zeggesoorten (speciale 
grassoorten). Dit is een schrale lage begroeiing die typisch is voor deze regio. Daartussen zal  zowel 
struik‐ als dopheide beginnen groeien. Enkele diersoorten die hiervan zullen profiteren zijn bv. tal 
van insecten zoals de aardbeivlinder, het groentje, de groene zandloopkever,… Deze insecten hebben 
telkens bepaalde specifieke planten nodig om te kunnen overleven. Zo legt de aardbeivlinder bv. zijn 
eitjes op de plant tormentil. Wie ook zo’n meer zandige open terreintjes nodig hebben, zijn de 
hazelworm en de levendbarende hagedis. Deze hagedis is zowel op het vliegveld als in het 
Maldegemveld te vinden. Hij houdt van ruige vegetatie, van plekken met stenen en hout waar hij kan 
schuilen, maar ook open plekjes waar hij kan zonnen. De hazelworm lijkt wat op een slang, maar is 
eigenlijk een pootloze hagedis, die wel tot 50 cm lang kan worden. Overblijvende bomen vormen dan 
weer een ideale uitkijkpost voor de boompieper en boomleeuwerik.  
 
Corridor kruist fietsdreef  
Op deze plaats zijn nog veel relicten van heide terug te vinden. Als je goed kijkt in de bermen, zie je 
nog her en der struiken heide groeien. Deze plaats wordt aangeduid op punt 2 in bijlage 1. Voor deze 
plaats liet het Agentschap voor Natuur en Bos ook een toekomstbeeld uitwerken. Het beeld zoals het 
er nu uitziet en hoe deze corridor in de toekomst uit zal zien, vind je hieronder.  

 
Huidige situatie 

 
Toekomstige situatie 
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Beukendreef (Griet Buyse) 

Laatvlieger (Yves Adams, Vildaphoto) 

Beuken bewaren, pad omleiden  
Waar de corridor verder naar het vliegveld doorloopt, wordt 
in de nabije toekomst een afbuiging van het bestaande 
wandelpad voorzien. Hier groeien prachtige oude beuken. 
Maar doordat de bomen gedeeltelijk aan het afsterven zijn 
en onderaan aangetast zijn door zwammen, is er teveel 
gevaar voor vallende takken. De b euken zijn echter niet 
alleen erg beeldbepalend, maar bieden ook een optimaal 
plekje voor verschillende vleermuizen. Onderzoek leert ons 
dat het Drongengoedgebied erg belangrijk is voor tal van 
(relatief) zeldzame vleermuizen. Deze dreef zal dus in de 
nabije toekomst afgesloten worden door middel van een 
bareel. Er wordt een alternatief en avontuurlijk pad 
voorzien worden door het bos. Afgevallen bomen en takken 
blijven meestal in het bos liggen. Het gezegde ‘dood hout 

brengt lev en in het bos’ kan je heel letterlijk nemen: dode 
stammen of takken dienen enerzijds als bescherming of 
woonplekje voor tal van dieren en zwammen, die dan weer 
een voedselbron zijn voor andere soorten.  
 
 
 
Timing en uitvoering van de werken  
Er zal niet enkel ter hoogte van de corridor, maar ook nog op andere plaatsen in het gebied aan 
natuur worden gewerkt. In het totaal zullen er werken uitgevoerd worden op een oppervlakte van 
34,5 hectare.  Op een deel van deze oppervlakte, nl. 21 hectare, wordt het bos volledig omgezet in 
heide of heischraal grasland.  Op deze plaatsen en ook op de corridor worden de boomstammen ook 
weggenomen en de bodem geplagd. Op overige 13,5 hectare worden er enkel dunningen uitgevoerd, 
wat betekent dat een deel van de bomen worden verwijderd. Deze dunningen hebben tot doel om 
enerzijds boomrijke heide te laten ontwikkelen (corridor) of om een interne bosrand te laten 
ontstaan (andere plekken). Dit onderscheid is duidelijk te zien op de kaart in bijlage 2. 
 
De geplande kappingen (zie bijlage 3) in functie van de ontwikkeling van heide en interne bosranden 
worden gespreid over een periode van drie kapseizoenen (2018 – 2021). De eerste kapwerken vinden 
o.a. plaats ter hoogte van de corridor door een erkende professionele houtexploitant. Hier werden 
de bomen reeds gemarkeerd door de boswachter (zie eerder). Het te verwijderen hout voor het 
komende kapseizoen werd verkocht op stam via een openbare houtverkoop aan twee exploitanten. 
In een overeenkomst met deze exploitant worden voorwaarden vastgelegd over de wijze en timing 
van de werken. Concreet kunnen de aangeduide exploitanten vanaf juli 2018 starten met de eerste 
kapwerken. Het hout van de andere percelen wordt in de verkoop van 2019 en 2020 verkocht. 
Op de plaatsen waar ook plagwerken zullen plaatsvinden, worden de ingrepen verspreid over 
maximaal vijf jaren (2019 – 2023). Zo proberen we de impact op het gebied wat te spreiden in de tijd. 
Het spreiden in de tijd laat de beheerder ook toe om bij te sturen wanneer nodig. Deze plagwerken 
worden uitgevoerd door een aannemer welke aangeduid zal worden via een openbare aanbesteding. 
De eerste twee tot drie jaar  na de werken zal de aangepakte zone er wat verweesd en verwoest bij 
liggen. Maar na een tijd zal zich langzamerhand heide met lage struiken en planten ontwikkelen of op 
andere plaatsen een mooie opgaande bosrand, welke een thuis vormen voor tal van insecten en 
vogels. Finaal krijg je in elk seizoen een mooi en gevarieerd landschap te zien.  
Op de kaarten kan je de spreiding van de verschillende werken in het gebied bekijken en de timing 
van uitvoering (zie kaart ‘Fasering van de werken’, bijlage 3).  
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Hinder  
Tijdens de werken zal de exploitant en later de aannemer in nauw overleg met het Agentschap voor 
Natuur en Bos strenge veiligheidsmaatregelen nemen. Omwille van de veiligheid van bezoekers, 
zullen op sommige momenten de wegen waar gewerkt wordt, afgesloten worden. In de mate van het 
mogelijke zal een omleiding voorzien worden.  
 
Beheer na de kappingen  
Na de kappingen zullen meerdere beheermaatregelen genomen worden om de gewenste vegetatie 
ten volle te laten ontwikkelen. Het effect van elke maatregel wordt bekeken op terrein en wordt 
afhankelijk van de resultaten al dan niet bijgestuurd.  In de toekomst kan een herder deze terreinen 
mee laten begrazen door de schaapskudde. Momenteel is er reeds een herder actief in Drongengoed 
en het militaire vliegveld. Het begrazingsbeheer wordt afgewisseld met maaibeheer waar nodig. 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 verschraald. Meer info op www.ecopedia.be/encyclopedie/chopperen‐van‐heide  
 
Bosbalans 
Met de omvorming van bos naar heide geeft het Agentschap voor Natuur en Bos uitvoering aan de 
doelen die vastgelegd werden voor het Drongengoed om Europese topnatuur te creëren. Juridisch 
gezien dient de oppervlakte bos die hiervoor gekapt moet worden, niet gecompenseerd te worden. 
Maar het Agentschap voor Natuur en Bos hecht veel belang aan een positieve bosbalans. Dit wil 
zeggen dat er op termijn meer bos aanwezig zal zijn dan op het moment dat het beheerplan voor 
Drongengoed werd opgemaakt (2013). Des te meer daar de nood aan meer bos in het verder 
bosarme Meetjesland groot is en het ook de ambitie is om de bestaande boskernen te versterken.  
 
Sinds de goedkeuring van het beheerplan werd hier dan ook volop op ingezet. In het beheerplan 
werd ruim 20 hectare bebossing voorzien in Knesselare en Maldegem, die intussen al grotendeels is 
gerealiseerd. Een deel van de reeds uitgevoerde bosuitbreiding voorzien in het beheerplan bestaat 
uit aanplant van inheemse boomsoorten (o.a. zomereik, grauwe abeel, winterlinde, haagbeuk, 
zwarte els, hazelaar, …). Daarnaast wordt ook gestreefd naar spontane verbossingen. Deze 
bosuitbreidingen met gewenste soorten zorgen voor een versterking van de bestaande boskernen en 
zijn ecologisch interessant gezien de aanwezigheid van dergelijk jong bos aantrekkelijk is voor 
broedvogels van struwelen en jong bos, dagvlinders van bosranden,… 
 

Bovenop de bebossing die voorzien was in het beheerplan 
maken we ook werk van bijkomende bosuitbreiding op 
percelen rond het Drongengoed. Zo krijgt het gebied er in 
de periode van 2017 tot 2020 een mooie 20 hectare nieuw 
bos bij. Hiervan is reeds 4,5 hectare bebost, onder andere 
via een plantactie begin 2018 met verschillende scholen in 
aanwezigheid van minister Schauvliege. De combinatie van 
de geplande werken met een uitbreiding van het bestaande 
boscomplex zorgt voor een duurzame ontwikkeling van dit 
prachtig natuurgebied waar kwaliteitsvol bos en heide hand 
in hand gaan. 

Plantactie voorjaar 2018 (Griet Buyse) 
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Toekomstbeeld Drongengoedweg  
 
Ook voor de plaats waar de corridor uitkomt op de Drongengoedweg werd een toekomstbeeld 
uitgewerkt. Deze plaats is aangeduid door cijfer 3 op de kaart in bijlage 1. Het beeld van de huidige 
situatie en hoe het er in de toekomst zal uitzien zie je op de foto’s hieronder.  
 

 

 
 
 
 
Meer info  
Boswachter Drongengoed, Hans Vansteenbrugge: 0499  59 32 15 
Regiobeheerder Zandig Vlaanderen, Klaar Meulebrouck: 0499 59 45 97 
Communicatieverantwoordelijke Griet Buyse: 0499 59 33 65  
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BIJLAGE 1 – wandeltraject korte wandeling 
 
 

 
 
1   Startplaats: Parking Krakeel, Drongengoedweg  
2   Uitgewerkt toekomstbeeld kruising corridor en fietsdreef 
3   Uitgewerkt toekomstbeeld Drongengoedweg ter hoogte van corridor  
 
   

1

2
3
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BIJLAGE 2 – aard van de werken en einddoel  
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BIJLAGE 3 – fasering van de werken 
 

  
 


