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UITNODIGING

voor terreinbezoek op 9 september 2018 om 10 uur
naar aanleiding van werken in

DRONGENGOED

Beste inwoner of bezoeker,
Er zijn de komende jaren verschillende terreinwerken op til in het Drongengoedbos. Om u voldoende te informeren over de geplande werken,
nodigt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) u van harte uit op een infowandeling in het Drongengoed op zondagvoormiddag 9 september2018
om 10 uur. Tijdens deze wandeling geefthet ANB u wat meer uitleg over het hoe, wanneer en waarom van de 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 domeinbos vertaald in het
beheerplan ‘Drongengoedbos’. Het beheerplan kunt u vinden op de website van ANB.
Het beheer van het bos, de natuur en het landschap wordt de komende periode volgens dit beheerplan uitgevoerd. Zo zal veel aandacht besteed
worden aan de omvorming van voornamelijk naaldbos naar loofbos, 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.
Concreet zal er op verschillende plaatsen gekapt en geplagd worden. Door het plaggen of weghalen van de humusrijke bovenlaag kan de
heidevegetatie van vroeger terug kiemen uit de zaden die nog in de grond aanwezig zijn en zich ontwikkelen tot bloemrijke heide. Deze werken
zijn allemaal voorzien in het beheerplan. Het doel is om de kwaliteit van het bestaande bos te verhogen, het vroegere landschap te herstellen en
de heide te laten toenemen in dit gebied. Zo komen we tegemoet aan de Europese doelen op vlak van natuur die voor deze regio vastgelegd zijn.
Om iedereen te laten kennismaken met het beheer en de voorziene werken in het Drongengoedgebied, organiseert het Agentschap voor Natuur en
Bos deze informatiewandeling. Inschrijven voor deze wandeling is niet nodig. Er worden dit jaar nog informatiemomenten georganiseerd, mocht
u er deze keer niet bij kunnen zijn.
De infowandeling op zondag 9 september start aan parking Krakeel (Drongengoedweg), Knesselare, parking voorbij Jagershof). De wandeling start
om 10u en duurt tot 11u30 / 12u. U draagt best stevig schoeisel. Van harte welkom.
Met vriendelijke groeten,
Het Agentschap voor Natuur en Bos
Klaar Meulebrouck
Regiobeheerder Zandig Vlaanderen
www.natuurenbos.be/drongengoed
Meer informatie over de wandeling communicatieverantwoordelijke Griet Buyse, griet.buyse@vlaanderen.be, 0499 59 33 65 / over de geplande werken:
boswachter Hans Vansteenbrugge, hans.vansteenbrugge@vlaanderen.be of regiobeheerder Klaar Meulebrouck klaar.meulebrouck@vlaanderen.be
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