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Gaea Rysselaere is coördinator bij 
Natuurpunt en Partners Meetjesland. 

Lees meer in het tijdschrift
‘Natuur en landschap Meetjesland’

en op www.NPMeetjesland.be.
> gaea@depromeet.be

1 UUR 
natUUR

Het Maldegemveld: 
de Hoge Venen 
van het Meetjesland

In deze rubriek nodigen we je uit 
om op pad te gaan. De ProMeet 
biedt je elke maand een wande-
ling aan in de Meetjeslandse na-
tuur. Honden hou je steeds aan de 
leiband, uit respect voor de omge-
ving en je medewandelaars. We sluiten het jaar (en 
misschien wel deze rubriek…?) af met een klassie-
ker: het Maldegemveld. Volg voor deze wandeling 
van 9 km het kaartje of download de gps-tracks 
op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel. Starten 
doe je op een minder gekende plek in het Dron-
gengoed: in Kleit. Je kan parkeren langs de open-
bare weg in de Kleitkalseide of aan sporthal De 
Berken (300 meter verderop).

Het Maldegemveld is het noordelijke deel van het 
Drongengoed. Hier is het aandeel ‘bos’ echter min-
der dominant: graslanden en open stukken met 
heide, vennen en hier en daar een berk of een 
naaldboom domineren het uitzicht. Hier stond dui-
zenden jaren geleden een dicht bos van eiken en 
berken, dat door de eeuwen heen meer en meer 
ontgonnen werd door de bewoners. Bos dat na 
verloop van tijd volledig gedegradeerd was tot 
graasland voor het vee, kreeg in de middeleeuwen 
de naam ‘wastina’ en later de naam ‘veld’. Dit was 
het openluchtatelier van bezembinders, houthak-
kers en klompenmakers.

Een typisch beeld van het Maldegemveld is de 
paarse heide, die bloeit in augustus en septem-
ber. Tussen de natte delen van het gebied slingert 
het wandelpad, hier en daar voorzien van vlonder-
paden. Een laag stugge klei in de bodem maakt 
van het Maldegemveld immers een moerassig 
gebied: het water kan amper insijpelen in de bo-
dem. Deze wandeling is gegarandeerd een avon-
tuur voor jong en oud. Vergeet vooral niet om wa-
terdicht schoeisel aan te trekken…

1  Nachtje natuur
Het unieke wandelpad vanaf de Kleitkalseide noe-
men we ook wel het ‘Indianenpad’. Op het einde 
van dit pad duikel je in het speelbos van Natuur-
punt en verderop stoot je op de bivakzone van Kleit, 
waarvan de gemeente Maldegem eigenaar is. Kin-
deren kunnen zich hier uren bezighouden. Echte 
avonturiers kunnen een nachtje kamperen op de 
speelweide palend aan dit speelbos, maar daar-
voor moet je je eerst aanmelden bij de gemeen-
te Maldegem (www.maldegem.be/speelbos). Het 
is niet toegelaten om vuur te maken in het speel-
bos, wel (beperkt) op de vaste vuurplaats op de bi-
vakzone.

2  Levend beheer
Hier kan je op de heuvel van het uitzicht genieten. 
Je merkte onderweg misschien al dat er klaphek-
jes zijn. In het gebied grazen runderen. Zij zorgen 
ervoor dat de heide niet dichtgroeit en dat specia-
le planten- en diersoorten hier hun leefgebied kun-
nen behouden. Een beetje zoals het in de middel-
eeuwen gebeurde, eigenlijk. Laat de dieren vooral 
met rust en hou honden strak aan de lijn. In het 
Maldegemveld heb je trouwens veel kans om ree-
en of damherten te ontmoeten van dichtbij, vooral 
’s morgens vroeg of bij valavond.

3  Op de uitkijk
Het zuidelijke deel van het Maldegemveld is onge-
twijfeld het mooiste deel. Deze tweede uitkijkheu-
vel geeft je een prachtig zicht op het Spiegelae-
reven en toont de afwisseling tussen open plekken 
en bosjes. Natuurpunt beheert het Maldegemveld 
door stukken te herstellen naar eiken-berkenbos en 
andere delen als heide te behouden. Beide soorten 
natuur trekken andere soorten aan. Dophei en zon-
nedauw zijn twee bijzondere plantensoorten die in 
de stukken heide van dit gebied voorkomen. Het 
Maldegemveld is ook het ideale leefgebied voor 
de levendbarende hagedis: de hopen takken en 
hooi die je her en der tegenkomt, zijn speciaal voor 
dit reptiel voorzien.

4  Bron van water
Bijna onzichtbaar in het landschap stroomt hier de 
Ede. Ze ontspringt in het militair domein iets zuide-
lijker, aan het vliegveld van Ursel. Noordelijker wordt 
de Ede een grotere rivier die vroeger van Malde-
gem via Aardenburg naar het Zwin liep. Sinds de 
aanleg van het Schipdonkkanaal in het midden 
van de 19de eeuw is de loop van de Ede beperkt 
tot Maldegem. In het westen van het Maldegem-
veld loopt de Splenterbeek. Beide waterlopen zijn, 
samen met de buffercapaciteit van het Maldegem-
veld, belangrijk om de omliggende dorpen van 
overstromingen te vrijwaren.

Met dank aan  
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
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Hilde en Filip

Molenstraat 21 Ertvelde
0478 44 86 07

Laat ons er samen iets  
moois van maken in 2023

Leer ons beter kennen op www.decovermeulen.be

Wij tillen uw interieur  
naar een hoger niveau  

met onze schilderwerken  
en zorgen met onze gordijnen 

voor de Kers op de Taart.

Fijne Eindejaarsfeesten !


