
M A L D E G E M  
Wandelen in Maldegemveld 

Deze wandelroute brengt je in het Drongengoedbos, een van het grootste aaneengesloten bos van Oost-
Vlaanderen. Dit 750 hectare groot bos- en natuurgebied strekt zich uit over de gemeenten Aalter en
Maldegem. Het Maldegemveld is onderdeel van het Drongengoedbos, gekenmerkt door de afwisseling
van heide en open bos. Door het milde en vochtige zeeklimaat komen bijzondere planten voor, zoals
gaspeldoorn, gagel en diverse soorten zegges. Het is het ideale leefgebied voor de levendarende hagedis
en zeldzame vlinders zoals de kleine ijsvogelvlinder en de aardbeivlinder. Typische vogels van het
Maldegemveld zijn de boompieper, boomleeuwerik en nachtzwaluw.



VERTREKPUNT
Start parking Drongengoedhoeve, Drongengoedweg 9 
in Ursel (Knesselare) (Landschapsinfocentrum 
Meetjesland)  09 325 09 80
(drank- en eetgelegenheid). 
Gehandicaptenparkeerlplaats. 
Geen mindervalidetoilet, maar wel een grote 
circulatieruimte voor een rolwagen. 

AANDACHTSPUNTEN
Van wandelknooppunt 13 tot en met 
knooppunt 15 dien je op te letten voor 
uitstekende stenen. Van wandelknooppunt 25 
tot aan wandelknooppunt 21 grote putten die 
na regen vol water staan. 

PLUSPUNTEN
Deels auovrij. Deels rustig verkeer.  Geen verhoging 
in de vorm van stoepranden. 

AFSTAND
6 km

We zijn in overleg met Natuurpunt Meetjesland en Partners voor Camino-bewegwijzering en aanpassingen voor het
wegwerken van stenen en putten die plassen kunnen veroorzaken. Hopelijk met een positief vervolg. De Drongengoedhoeve
zal in de toekomst toegankelijk sanitair voorzien in de schuur recht tegenover de brasserie. Verdere uitbreiding van routes
mogelijk in de toekomst via verdere samenwerking met Natuurpunt, ANB en Provincie Oost-Vlaanderen.

AARD VAN DE WEG
Asfalt en verharde landweg met kans op grote 
putten water na regen. 

EET-EN DRANKGELEGENHEID
Drongengoedhoeve, Drongengoedweg 9 in 
Ursel (Knesselare). 
Openingsuren vanaf 4 jan tem 28 feb 2022: 
zaterdag: 11u00 tot 18u00;
zondag: 9u30 tot 18u00;
ma, di, wo, do en vrij: gesloten.

Het Jagershof, Drongengoedweg 11, 9910 
Aalter, geen mindervalidetoilet 
Openingsuren: ma en di gesloten
Wo – vrij: 10:00 – 21:00
Za: 09:00 – 22:00 en zo: 09:00 – 18:00


