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Wandelzoektocht in het Landschapspark Drongengoed 

Deze wandelzoektocht neemt je mee door het Drongengoed en Maldegemveld. Onderweg wandel 

je door bossen, boomrijke heide en heischrale graslanden. Deze zeldzaam hoge diversiteit aan 

habitats bleef niet onopgemerkt door fauna en flora. Inmiddels maken verschillende soorten dieren 

en planten waaronder heel wat regionaal zeer zeldzame soorten, gretig gebruik van deze topnatuur. 

Het gebied wordt dan ook niet zonder reden beschouwd als een natuurtopper in Vlaanderen. Op 

naar een Natuurpark!  

In het eerste deel van de wandeling, wandel je door het oude Drongengoedbos en maak je kennis 

met grootschalige werken ten voordele van het herstel van heide. Het tweede deel focust op het 

resultaat van het heideherstel en neemt je over knuppelpaden mee door de boomrijke heide en 

heischrale graslanden van het Maldegemveld. Onderweg bieden de vele infoborden informatie over 

het landschap, flora en fauna, natuurbehoud en -herstel, en de historiek van het gebied. 

De afstand van de wandeling bedraagt ± 6,5 km en het traject wordt beschreven aan de hand van 

kompasrichtingen. Vertrouw hierbij op de zon of kompas. Een kompas kan je snel installeren op je 

smartphone. Ben je nu al het noorden kwijt? Geen nood, je kan eventueel ook het bijgevoegd 

kaartje gebruiken.  

Honden kunnen gerust mee, maar moeten aan de leiband. Deze route is niet geschikt voor 

rolstoelgebruikers. 

Veel succes! 

• Het startpunt vind je op de parking “Krakeel” (GPS: N 51.151079, E 3.473074), 

Drongengoedweg, Ursel, op 200 m van Het Jagershof. 

• De kompasgegevens worden als volgt vermeld: bv. oost-zuid-oost = OZO, noord = N, enz. 

• De vragen vind je op de route beschrijving. De antwoorden vermeld je op het voorziene 

antwoordblad. De antwoorden op de vragen vind je langs de wandelwegen (o.a. op 

infoborden). Je moet dus de voorziene wandelpaden niet verlaten, dat is trouwens ook 

verboden. 

 

Route 

Begin de wandeling achter de rustbank aan het infobord op de parking. Neem het pad dat richting 

ZZW (zuid-zuid-west) loopt. Voorbij de tweede kruising van wandelpaden tel je de bomen aan de 

rechterkant. De vierde boom staat bij de top vijf van dikste bomen van het bos! 

VRAAG 1 Welke soort boom betreft het hier?  

1. Een zomereik 

2. Een beuk 

3. Een populier 

We stappen nu rechtdoor verder ZZW tot aan het bord “Militair Domein” en komen aan het 

voormalige NAVO reservevliegveld. 
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VRAAG 2 Kijk achterom. Je ziet een dode rechtopstaande boom met heel wat gaten en scheuren. 

Dode bomen zijn belangrijk in een bos. Het is een nest- en schuilplaats voor veel dieren. Welke 

dieren maken geen gebruik van holtes in dode bomen? 

1. Spechten 

2. Patrijzen 

3. Vleermuizen 

Stap verder in ZW richting en volg het wandelpad tot aan het infobord over de Oude Brugse Weg. 

De Oude Brugse Weg verbond Gent en Brugge al in de elfde eeuw. 

VRAAG 3 In de omgeving staat informatie over wat kan en niet kan tijdens een goede wandeling in 

het Drongengoed. Welke instructie klopt? 

1. Honden zijn altijd en overal welkom in het bos. 

2. Honden zijn welkom maar moeten aan de leiband. 

3. Honden zijn verboden in het Landschapspark Drongengoed. 

Wandel nu in NNO richting en neem de eerste afslag links. Op het einde sla je rechts af en stap je 

de binnenkoer van de Drongengoedhoeve op. Van de hoeve maakt men al melding in de 12de 

eeuw. De oudste vermelding van huidige hoeve dateert van 1746 toen abt Antonius Destoop van de 

paters Norbertijnen van Drongen hier een nieuwe hoeve liet bouwen. Neem hier wat tijd om deze 

prachtige omgeving te bekijken. Stap ook even de kruidentuin binnen. 

VRAAG 4 Wie verbond lichaamssappen met de vier natuurelementen?  

1. Gelanus 

2. Galenus 

3. Hippocrates 

Vervolg de wandeling WNW tot net buiten de poort en stap de “Speelzone/speelbos” binnen tot aan 

het infobord “Visvijvers”. In de middeleeuwen waren er in het gebied heel wat aangelegde visvijvers 

die de streekbewoners van verse vis voorzagen. 

VRAAG 5 Welke vissoorten werden er gekweekt? 

1. Baars, karper, snoek en paling 

2. Tong, baars, snoek en paling 

3. Baars, karper, snoek en pladijs 

Stap verder in WNW richting. Neem de derde weg met de bareel rechts en stap verder in NNO 

richting. Hier hangen heel wat nestkasten voor koolmees maar ook de bonte vliegenvanger, een 

zeldzame broedvogel van uitgestrekte bossen. 

VRAAG 7 Hoeveel nestkastjes hangen er in deze dreef? 

1. 9 

2. 10 

3. 11 
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Stap nu in WNW richting tot aan de betonweg. Neem de NNO richting. Opgelet, hier rijden auto’s! 

We blijven pleiten voor het gemotoriseerd verkeersvrij maken van deze smalle weg dwars door het 

bos. Volg de NNO richting (je verlaat de betonweg) tot aan het aarden wandelpad richting 

wandelknooppunt nr.: 25. Volg dit bochtig pad tot voorbij het brugje en wandel het Maldegemveld 

binnen. 

VRAAG 8 Hoeveel dwarsplanken heeft het brugje?   

1. 32 

2. 33 

3. 34 

We volgen het pad tot aan de dwarsweg. 

VRAAG 9 Door wie wordt het Maldegemveld beheerd?  

1. Door vrijwilligers van Natuurpunt 

2. Door de gemeente Maldegem 

3. Door het Agentschap voor Natuur en Bos 

Na het klaphek neem je de ZZW richting. Neem de eerste afslag links en ga even de heuvel op om 

het Spiegelaereven te aanschouwen. Geniet van het uitzicht, drink een slok en misschien zie je wel 

een havik of boomvalk! Na een korte rust stap je het “nattevoetenpad” binnen en volg nu richting 

wandelknooppunt nr. 23 

VRAAG 10 Welke vogel zie je onderaan het infobordje?  

1. De boompieper 

2. De sperwer 

3. De nachtzwaluw. 

Vervolg het (knuppel)pad. 

VRAAG 11 Het Maldegemveld wordt vergeleken met een ander natuurgebied in België. Welk? 

1. De Hoge Rielen 

2. De Hoge Venen 

3. De Hoge Kempen 

Buiten het hekje ga je richting W, dan Z, na het poortje W en stap het eerstvolgende hekje links 

binnen tot de omgeving van de rustbank “Merci Etienne”, een herinnering aan Etienne Vanaelst, 

een zeer gewaardeerde natuurbehoudspionier in het gebied. 

VRAAG 12 Welk bouwsel staat tegenover de bank van Etienne? 

1. Een kunstwerk van Pieter De Crem 

2. Een schietstand voor boogschutters 

3. Een insectenhotel 

Stap nu verder Z over 200 m en stap links door het hekje. 
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VRAAG 13 Hoeveel beuken met een omtrek van meer dan 40 cm tel je langs deze dreef aan de 

linkerkant. 

1. 24 

2. 19  

3. 20 

Volg het pad nu Z tot wandelknooppunt 17 en stap richting knooppunt 16 en het einde van deze 

wandeling. 

VRAAG 14 Zo’n 50 meter voor de Krakeelparking liggen een paar grote bergen aarde rechts van de 

weg in het bos. Wat zijn dit? 

1. Historische stortplaatsen 

2. Een schuilplaats voor vleermuizen 

3. Speelbergen voor de jonge bezoekers 

 

We hopen dat je vooral hebt genoten van deze prachtige omgeving en dat daarnaast ook de vragen 

én antwoorden je wat hebben bijgeleerd over het Landschapspark Drongengoed. Tel de waarde 

van jouw antwoorden (1, 2 of 3 punten) van alle vragen op. Hoeveel bekom je? 

Succes en heel graag tot ziens in het Drongengoed en Maldegemveld!  

Natuurpunt Maldegem Knesselare 

Roland Bonami 

Steven Degraer 

Ann Depoortere 

 


