Door berg en dal
langs het Drongengoed
Foto: ©Ursel
www.ludogoossens.be
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In deze rubriek nodigen we je uit om op pad te gaan. De ProMeet biedt je elke maand een korte wandeling aan in de Meetjeslandse natuur.
Een frisse neus halen hoeft immers niet lang te duren! Honden moeten wel steeds aan de leiband, uit respect voor de omgeving en je medewandelaars. Deze lus is een goeie 7 km. Volg het kaartje of download de gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel.

Je kan starten aan de parking POL (Drongengoedweg) of aan het voetbalplein van Ursel. Zelfs een
korte wandeling op de rand van het Drongengoed
zegt ons al veel over het ontstaan van dit landschap. Termen als ‘cuesta’, ‘Bartoonklei’ en ‘voorjaarsbloeiers’ zijn basisbegrippen voor dit gebied,
begrippen waarmee je zo meteen kennis maakt.
Welkom in de wondere wereld van erfgoed, natuur
en landschap!
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Het Kattenbos: brugje op, brugje af
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Ganzekleit:
vanwaar het hoogteverschil?

In het voorjaar is het Kattenbos een plezier voor het
oog. Dit natte bos biedt alles wat nodig is voor een
rijke voorjaarsflora. Slanke sleutelbloemen (foto
boven), bosanemonen en goudveil: het zijn namen
van planten die het bos in maart en april geel, wit
en geelgroen kleuren. Ze bloeien enkel in het voorjaar, wanneer het zonlicht door de net ontluikende
bladeren van de bomen nog ongehinderd de bodem van het bos kan bereiken. Slim! Die voorjaarsbloeiers zijn bovendien essentieel als voedsel voor
de vroege insecten die net uit hun winterrust komen. Voor kinderen is dit bos één groot avontuur
(maar let er op dat ze op de paden blijven).
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Bij nat weer ploeteren we hier door de compacte, grijsgroene Bartoonklei die aan het oppervlak
komt. Het Drongengoedbos bestaat bij gratie van
deze miljoenen jaren oude klei. Haar ongeschiktheid voor landbouw zorgde er rechtstreeks voor
dat het gebied grotendeels werd gevrijwaard van
intensieve landbouw. Hierdoor hebben bos en heide door de eeuwen heen het gebied gekenmerkt.

Dat het Drongengoed op de cuesta Oedelem-Zomergem ligt, is hier overduidelijk zichtbaar. Dat is
een eeuwenoude kleirug met een zeer geleidelijke helling in noordelijke richting en een steil cuestafront in zuidelijke richting. Hier wandel je de zuidelijke helling van de cuesta af, een hoogteverschil van
zo’n 15 meter. De flankerende bossen worden gedomineerd door zomereik. Beneden de Ganzekleit
vind je nieuw aangelegde poelen voor amfibieën
als de kamsalamander (zie verder).
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Het Koningsbos, salamanderparadijs
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Wist je dat in het Drongengoed vier soorten salamanders voorkomen? Naast de algemene soorten
(de kleine en alpenwatersalamander)
Kanaal Gent-Br en de iets
ugge
zeldzamere vinpootsalamander komt hier ook de
zeer zeldzame kamsalamander voor. Deze tot 18
centimeter lange salamander leeft bijna het hele
jaar in het bos. Enkel in het vroege voorjaar trekt
de kamsalamander naar de poelen op de zuidelijke hellingen van het Drongengoed, zoals hier in
het Koningsbos, om zich voor te planten. Met hun
hoge rugkam lijken de mannetjes dan op mini-waterdraakjes.
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Natuurpunt koopt natuur en maakt die toegankelijk. Voor deze aankopen krijgt de vereniging subsidies van de Vlaamse overheid, maar de lokale vrijwilligersafdeling
79
79moet zelf steeds een aanzienlijk
deel zelf financieren. Dat doet Natuurpunt vooral
met giften en bijdragen van gemeenten en bedrijven. Draag je steentje bij, doe een gift! Je krijgt een
fiscaal attest vanaf een bedrag van 40 euro, waarmee je 45% van het bedrag kan terugkrijgen via je
belastingsaangifte. Stort op BE56 2930 2120 7588,
Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen,
met vermelding ‘projectnr. 6255 Zegbroek-Kattenbos’. www.NPMeetjesland.be/stort

Met dank aan Steven Degraer (Natuurpunt Maldegem-Knesselare)
Gaea Rysselaere is coördinator bij Natuurpunt en Partners Meetjesland, de regionale koepel voor
de Meetjeslandse natuur- en milieuverenigingen. Lees meer in het tijdschrift ‘Natuur en landschap
Meetjesland’ en op www.NPMeetjesland.be.
> gaea@depromeet.be

