
Maldegemveld: een stukje Hoge Venen 
 
Het  Maldegemveld biedt een prachtige afwisseling van heide en bos, een aanblik die 
wandelaars steeds weer verbaast. Ooit telde het Maldegemveld duizenden hectaren heide, 
vandaag de dag herinneren slechts enkele gebiedjes  aan het eens zo rijke heideverleden. 
Dankzij een  Europees Life-project krijgt  het natuurgebied een duwtje in de rug zodat tal van 
planten en dieren langzaam maar zeker opnieuw hun weg vinden naar het Maldegemveld.  
 
In het hart van het natuurgebied (1) werd de heide hersteld in haar volle glorie. In de zomer kleuren 
struikheide en dopheide het landschap hier paars. Bijzondere plantjes als moeraswolfsklauw en 
zonnedauw steken dan hun kopjes op. Op houtstapels en knuppelpaden zont de levendbarende 
hagedis. In de winter toveren de goudbruine pollen pijpenstro en de witte berkenstammen dit lapje 
Meetjesland om naar een stukje ‘Hoge Venen’. Waar het pad door het begrazingsraster loopt, kan je 
oog in oog komen te staan met onze zachtaardige Galloway-runderen.  
 
Een kunstmatig vijvertje werd omgevormd tot een meer natuurlijk grillig open ven (2) met een 
brede kleurrijke moeraszone. Deze ondiepe kleinere plassen zijn in het voorjaar de 
ontmoetingsplaats voor parende kikkers, padden en salamanders. Libellen en waterjuffers zweven 
rond op zonnige zomerdagen en moeten op hun tellen passen voor jagende boomvalken. 
 
Vlakbij Kleit mogen kinderen in het speelbos den Hoogenbrand  (3) vrij kampen bouwen met dood 
hout.  Een droge keel gekregen na je ontdekkingstocht? In de Drongengoedhoeve (4)  kan je op het 
zonnig terras of in de warme gezellige herberg genieten van een fris glas vocht!  Het Jagershof, op 
100 m van de parking waar de wandelingen starten,  heeft ook een speeltuin. 
 
 

 

Gemeente Maldegem 
Grootte zeer groot gebied (+ 80 ha) 

 

Beginpunt 
Drongengoedweg, parking van het Vlaams Gewest op 100m van het Jagershof 

 

Aanbevolen schoeisel 
Laarzen zijn aangewezen 

 

Honden 
Dit is de thuis van zeldzame vogels die hun nesten op de grond maken (o.a. boompieper). 
Om deze vogels niet te verstoren, zijn honden enkel welkom aan de leiband. 

 

Rolstoelgebruikers 
De paden zijn niet geschikt voor rolstoelen 

 

Toegankelijkheid voor kinderwagens 
Niet geschikt voor kinderwagens 

 

Parking 
Drongengoedweg. Op 100m van het Jagershof bevindt zich een parking van het Vlaams 
Gewest 

 

Openbaar vervoer 
Niet bereikbaar met het openbaar vervoer 

 

Meer info 
Steven De Bruycker, 050-394 460 
Kurt De Kesel, 09-374 71 16 
www.natuurpunt.be/maldegem-knesselare 



 


