
26 NATUUR EN LANDSCHAP MEETJESLAND - HERFST 2022
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Kazerne van de toekomst?

Wij kiezen voor natuur van 
de toekomst in Drongengoed
Het was schrikken toen we de voorbije maanden vernamen dat 
er plannen waren om de zogenaamde ‘kazerne van de toekomst’ 
te realiseren op het militair vliegveld in het Drongengoed. 
Natuurpunt en Partners Meetjesland heeft meteen een brief 
geschreven naar de minister van landsverdediging en naar haar 
Vlaamse collega’s in de federale regering. Tegelijk startte Groen 
Aalter een zeer succesvolle petitie op. Niet minder dan 8.939 
handtekeningen werden op zeer korte termijn verzameld.

Tijdens de laatste ministerraad voor het 
zomerreces werd beslist om de kazerne 
niet in het Drongengoed te voorzien. Dit 
is natuurlijk zeer goed nieuws. Maar ook 
niet meer dan logisch. Vanuit Natuurpunt 
en Partners Meetjesland pleiten we er 
voor om verdere stappen te zetten: het 
Drongengoed moet verder ontwikkeld 
worden als één van de natuurparels van 
Vlaanderen. In dit artikel duiden we 
waarom dit zo belangrijk is.

Geen toefjes maar blokken 
natuur
Robuuste natuur is cruciaal om de 
biodiversiteitscrisis te stoppen. In 
het Drongengoed komen nog heel 
wat kwetsbare soorten voor zoals 
nachtzwaluw, levendbarende hagedis, 
groentje, aardbeivlinder, zaagblad,… 

Het zijn allemaal soorten die beschermd 
zijn door zowel de Vlaamse als de 
Europese wetgeving. Maar veel van deze 
soorten komen slechts in zeer kleine 
populaties voor en staan zwaar onder 
druk. Enkel door resoluut te kiezen voor 
robuuste natuur kan deze bescherming 
verzekerd worden. Het Drongengoed-
Maldegemveld omvat ongeveer 750 
hectare en is hiermee één van de weinige 
grote natuur- en boscomplexen van 
Oost- en West-Vlaanderen. Toch blijft dit 
een beperkt gebied in vergelijking met 
natuurgebieden in bijvoorbeeld Limburg. 
Zo omvat het Nationaal Park Hoge 
Kempen ongeveer 12.000 hectare. Een 
verdere uitbreiding van het Drongengoed-
Maldegemveld ligt zeer gevoelig voor de 
landbouwsector. 

Militair maar Europees 
beschermd
Het is dan ook evident dat het huidige 
militaire domein maximaal mee ingezet 
wordt voor de natuurdoelstellingen. Dit 
is logisch gezien ook het militaire domein 
afgebakend werd als Europees beschermd 
natuurgebied. Bovendien zijn de militaire 
activiteiten hier al jaren uiterst beperkt. 

Niet enkel voor de natuur is deze 
bescherming cruciaal. Het militaire 
domein is gelegen op de Cuesta Oedelem-
Zomergem en is het brongebied van 
vijf waterlopen. Door het brongebied 
te beschermen en het water er vast te 
houden kunnen verdroging, maar ook 
overstromingsschade (in onder meer Kleit 
en Ursel) voorkomen worden. De voorbije 
jaren hebben aangetoond dat hier werk 
van maken cruciaal is.

Groene toekomst verzilveren
Natuurpunt en Partners Meetjesland 
pleit dan ook voor een aankoop van 
het militaire domein door de Vlaamse 
overheid. Reeds in 2005 waren er 
gesprekken tussen het Agentschap voor 
Natuur en Bos en de militaire overheid 
voor deze aankoop. Deze stap zou 
heel wat mogelijkheden bieden om de 
natuurkwaliteit van het gebied verder te 
versterken. Het wastinelandschap met 
een mix van heide en bos kan verder 
uitgebreid worden. Door de (gedeeltelijke) 
verwijdering van het vliegveld kan voor 
extra natuur en waterbuffering gezorgd 
worden. Hiermee kan de kans op 
overstromingen in Ursel en Kleit drastisch 
ingeperkt worden. Ook voor recreatie 
en natuurbeleving zou dit natuurlijk een 
enorme troef zijn met nieuwe wandel-, 
fiets- en ruiterpaden in het militaire 
gebied van ongeveer 150 hectare. Zo kan 
de verbinding tussen het Drongengoed en 
Ursel gerealiseerd worden.

De uitdagingen in Vlaanderen op vlak 
van biodiversiteit en water zijn groot. Het 
intensieve ruimtegebruik zorgt ervoor 
dat deze doelstellingen realiseren niet 
makkelijk zal zijn. De federale regering 
heeft beslist dat er geen plaats is voor 
de kazerne van de toekomst in het 
Drongengoed. De logica is dat resoluut 
gekozen wordt voor de natuur van de 
toekomst.

Het militair domein ligt in één van de grootste natuurgebieden van Oost-Vlaanderen (foto: Ludo Goossens)


