
met 
GRATIS

wandel

kaart

maldegemveld
Maldegem

V.
U

.: 
Ch

ris
 S

te
en

we
ge

n 
• 

Co
xi

es
tr

aa
t 1

1 •
 2

80
0

 M
ec

he
le

n.
  F

ot
o’

s:
 L

ud
o 

G
oo

ss
en

s,
 Y

ve
s 

Ad
am

s,
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

mAldGemveld

Start

Drongengoedweg,  parking van het Vlaamse Gewest 
(200 meter van het Jagershof). 
• 8 km Wastinepad  
• 3,5 km Krakkepad  

toegankelijkheid
Goede wandelschoenen of laarzen zijn gewenst

ContaCt
www.natuurpunt.be/maldegem-knesselare

Steun 
Je kan dit project steunen door een gift over te maken op 
rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBA-
BEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met 
vermelding ‘Maldegemveld, project 6627’. Voor giften vanaf 
€ 40 wordt een fiscaal attest afgeleverd. 

openbaar vervoer
Je kan met de belbus het natuurgebied Maldegemveld 
bereiken. Kom je liever met de fiets? Neem dan een kijkje 
op het fietsknooppuntennetwerk en fiets naar knooppunt 
71 in het Drongengoedbos

PRaKTISCH

Torrebos, Maldegem

1,000

kilometres
Scale: 1:43.610

0

Akker

Heide

Bebouwing

Bos

Grasland

Startpunt

Wastinepad 8 km

Krakkepad 3,5 km

Uitkijkheuvel

0 500 m250
P

Vliegveld Ursel, Knesselare

Keigatbossen, Zomergem

Drongengoedbos

Kraaielo

Maasbone

Drongengoedhoeve

Maldegemveld

Drongengoedweg

U
rselw

eg

Prinsevelddreef

La
ng

ed
re

ef



  Welkom!
Het Maldegemveld ligt  in het zuidelijke 

deel van de gemeente Maldegem en 

maakt deel uit van het Land-    

  schapspark Drongengoed. Het 

afwisselende landschap vormt een 

lappendeken van paarse heidevlekjes en eiken-berken-

bossen. Naast die bossen vind je er naaldhoutaanplanten, 

scherp afgewisseld met landbouwpercelen. Die combinatie 

maakt dit een uitzonderlijk en divers natuurgebied. 

Even een terugblik!

In de late middeleeuwen was het Maldegemveld een uitgestrekt 
veldgebied met soortenrijke heidevegetaties, ongeveer 2000 
hectare groot. Tijdens die periode waren er verschillende 
visvijvers in de Vlaamse Zandstreek. De afgelopen eeuwen 
werden veel van die ‘veldvijvers’ omgezet naar akkers of weides, 
waardoor de bijzondere fauna en flora verloren ging. De bodem 
in het gebied bestaat uit matig natte gronden, terwijl een 
ondiepe kleilaag ervoor zorgt dat er een tijdelijke grondwater-
tafel ontstaat in de winter en lente. Hierdoor vind je er heel wat 
vennen en vochtige heidehabitats. Ook typisch voor het 

Maldegemveld is het dambordpatroon van dreven. Die dreven 
zijn restanten van de 18de eeuwse ontginning in het gebied.
Natuurpunt heeft sinds 1993 verschillende acties ondernomen 
in het gebied. Vrijwilligers van Natuurpunt Maldegem-Knesse-
lare en de professionele terreinploegen van Natuurpunt hebben 
hier volop gemaaid, gekapt, geplagd en gehooid. Daarnaast 
hebben ze de voormalige vennen in ere hersteld. Typische 
waterbewoners zoals libellen en salamanders zijn verzot op de 
waterpartijen.

Mozaïeklandschap

Het Maldegemveld is een mozaïek van verschillende habitats. 
Daardoor biedt het een hoge diversiteit aan dieren en planten. 
De open stukken bestaan uit een combinatie van droge en natte 
heide. Gewone dophei en zonnedauw domineren op de nattere 
delen, terwijl struikhei de hoger gelegen gronden bedekt. Op de 
schrale graslanden vind je tormentil, stekelbrem en liggende 

vleugeltjesbloem. De groene zandloopkever en talrijke zand-
bijen en vlinders voelen zich er thuis. In het najaar groeien er 
bijzondere paddenstoelen zoals  kabouterwasplaat  en vuur-
zwammetje. De zwarte specht, boompieper en de levend- 
barende hagedis verkiezen een mozaïek van bos en heide. 

Heide in de verdrukking
Toch is er niet alleen bos. Slechts enkele restanten van soorten-
rijke heides van het oude veldgebied zijn er nog te vinden, 
teruggedrongen op bermen en bosranden. Door voortschrij-
dende verbossing dreigden die relicten  definitief te verdwijnen. 
Dat laat Natuurpunt niet gebeuren. Eentonige aanplantingen 
van naaldhout of Amerikaanse eik maakten plaats voor heide, 
struweel en spontane groei van eik en berk. Dopheide en 
struikheide kleuren het Maldegemveld in de zomer nu paars. 
De boomleeuwerik en ijsvogelvlinder zullen onze inspanningen 
zeker waarderen. 

“Maldegemveld, 
een mozaïek van bos en heide,
met een hoge diversiteit 
aan fauna en flora.”

Grote grazers 

Naast reeën en damherten kom je in het Maldegemveld de 
typische gallowayrunderen tegen. Het natuurgebied wordt 
extensief begraasd: een klein aantal dieren op een grote 
oppervlakte. Dat zorgt ervoor dat de heide verjongt en beperkt 
boomopslag en vergrassing. Bovendien brengt begrazing meer 
structuur in de vegetatie. De zelfredzame galloways kunnen in 
principe het hele jaar door op het terrein blijven. Dankzij hun 
zachtaardige karakter zijn ze de ideale grazers voor het 
natuurgebied.

  

Natura 2000
Het prachtige natuurgebied Maldegemveld behoort tot het 
Natura 2000-netwerk van internationaal belangrijke natuur-
gebieden. Met dit initiatief wil de Europese Unie een samen-
hangend netwerk van natuurgebieden creëren waar de meest 
bedreigde fauna en flora kan heropleven. Het gaat daarbij 
vooral om de soorten en biotopen die beschermd zijn volgens de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Met de steun van het 
LIFE-programma van de Europese Unie kon Natuurpunt acties 
uitvoeren om dit unieke landschap te herstellen.

woRd lId van

naTuuRPunT!
Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van 
vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar 
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving. 
en dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd. 
met jouw steun kunnen we onze natuur verder 
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst 
meer van genieten. Het lidgeld bedraagt 24 euro 
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende 
voordelen:

 
NATuuR.GIdS

Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met 
onze Natuur.gids met 66 uitgestippelde wandelingen en 
fietsroutes in de mooiste natuurgebieden van België

NATuuR.blAd

Ontvang 4 x per jaar Natuur.blad, ons ledenmagazine 
boordevol informatie over de natuur.

WANdelINGeN eN fIeTSTocHTeN

Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen 
en fietstochten.

NATuuRpuNT WINkel
Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken, 
verrekijkers, cadeautjes...
 
koRTINGeN bIj oNZe pARTNeRS
Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat 
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure, 
Tierra Natuurreizen, isolatiemateriaal Eurabo en Pixbook.

HooR Ze fluITeN
Download je gratis onze cd met vogelgeluiden en 
wandelkaartjes

WWW.NATuuRpuNT.be/lIdWoRdeN

Wist je dat?
Natuur.Blad biedt heel wat voordelen. 
Ieder nummer bevat een 
GRATIS WANdelkAART en zet 
steeds een natuurgebied in de kijker.

Cadeau!
Nieuwe leden ontvangen een 
we l komst pakket met daar in 
onze fraaie Natuur.gids met 66 
uitge stip pel de wan de lin gen en 
fietstochten in de mooiste natuur-
gebieden van België.


