
DRIEHOEVENROUTE

Beleef de geschiedenis vanuit het hart van het gebied. Deze 
fietsroute neemt je mee door het oude veldgebied met bossen, 
dreven, heidegebieden en weilanden.

De tocht gaat langs enkele oude ontginningshoeven, waarvan 
die van het Drongengoed de meest bekende is. Ze straalt een 
waardevolle sfeer van cultuurhistorie en bos- en natuurbeleving 
uit. Deze hoeve is, in tegenstelling tot de andere hoeven, 
toegankelijk voor het publiek.

Om het totale verhaal van de streek te vertellen zijn de twee 
andere voormalige proosdijen, namelijk de Papinglohoeve en de 
Burkelhoeve, ook van belang.

Onderweg doorkruis je de charmante dorpskernen van Knesselare 
en Kleit. In Kleit kan je even tot rust komen in de Mariagrot.

21KM

Drongengoedbos Keramiekatelier, Drongengoedhoeve

Burkeldreef

Ontdek het ontginningsverhaal van de drie hoeven 
Burkel, Papinglo en Drongengoed.
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STARTPLAATS KNESSELARE - PARKING DRIESELKEN
startplaats 600m afstand tot fietsknooppunt 93  

Volg deze fietsknooppunten om
 de 

driehoevenroute te ontdekken 
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ALTERNATIEVE STARTPUNTEN
KLEIT - PARKING LANGS KLEITKALSEIDE

start fietsknooppunt 14
P.O.L. - PARKING

startplaats 1,3km afstand tot fietsknooppunt 75
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oude ontginningshoeve
kerk/kapel
windmolen
interessante plek
speeltuin
manege



1 Papinglohoeve
De hoeve van Papinglo in Kleit dateert vermoedelijk uit de 12de 
eeuw. Tot aan het einde van de 15de eeuw was Papinglo een 
typisch religieuze nederzetting met bijhorende kapel, diverse 
priesters en broeders. Het domein van Papinglo ligt in het 
voormalige Maldegemveld. Vanuit verschillende hoeven, die 
onder leiding stonden van verschillende religieuze instellingen, 
werden pogingen ondernomen de woeste gronden in cultuur te 
brengen. De hoeve van Papinglo is ondertussen verbouwd tot 
het Cleythil Hotel. De schuur werd afgebroken en is nu het hotel, 
de stal is het restaurant. De woning heeft nog zijn oorspronkelijke 
functie.

2. Drongengoedhoeve 
De geschiedenis van de Drongengoedhoeve gaat terug tot 1242. 
De naam verwijst naar de Norbertijnerabdij van Drongen. Van de 
oorspronkelijke hoeve kan men nu nog het omgracht perceel op 
een 300-tal meter ten oosten van de huidige hoeve zien. Abt De 
Stoop liet in 1746 de huidige hoeve bouwen, die gericht was op 
bosbouw. 

3. Burkelhoeve
De Burkelhoeve, ook wel Groot Burkelhof genaamd, is een 
voormalige abdijhoeve uit de 12de eeuw die dienst deed als 
ontginningshoeve voor het Maldegemveld. In de 17de eeuw werd 
de hoeve door een brand vernield. Het woonhuis werd later in 
steen heropgebouwd. Vandaag is het erf gesplitst in twee deels 
verbouwde woningen.

DRIEHOEVENROUTE
21KM

Drongengoedbos en Maldegemveld
Het Drongengoedbos is met 750 hectare het grootste 
aaneengesloten bosgebied van Oost-Vlaanderen. Het strekt zich 
uit over Aalter en Maldegem. De Drongengoedhoeve ligt midden 
in het Drongengoedbos. Maldegemveld kent een afwisselend 
landschap met heide, graslanden en kleine bosjes met vooral eik 
en berk. 

Drongengoedhoeve - tentoonstelling - keramiekatelier - 
infopunt
Vandaag biedt de hoeve onderdak aan een brede waaier activiteiten. 
Je kan er naar de permanente tentoonstelling ‘Het geheim van de 
cuesta’ en het keramiekatelier. In het Landschapsinfocentrum leer 
je alles over de historiek van het Drongengoed en op zondag kan je 
terecht in het gemeentelijk toeristisch infopunt voor meer wandel- 
en fietsroutes in het gebied. 
 

Burkel
Burkel is een gebied ten zuidwesten van Maldegem en ten 
westen van Kleit. De ontginning van het gebied liet zijn sporen na 
in het landschap in de vorm van dreven in dambordpatroon, de 
Burkeldreef is hier een mooi voorbeeld van.

Mariagrot
De Mariagrot van Kleit is een Lourdesgrot en bedevaartsoord. De 
bidplaats ligt dichtbij de N44 ter hoogte van de afslag naar Kleit.

Ontdek het ontginningsverhaal van de drie 
hoeven Burkel, Papinglo en Drongengoed.

STREEKPRODUCTEN ONDERWEG

Brouwerij Van Renterghem (https://geirnmeugen.be/)
Waterstraat 9, 9910 Knesselare
De Beezigebei (http://www.debeezigebei.be/)
Thijskensstraat 42, 9990 Maldegem
Ijsjes Camaleonte
Berkenlaan 14, 9990 Maldegem

Drongengoedhoeve
Drongengoedweg 9, 9910 Ursel (Aalter)
Brasserie Het Jagershof
Drongengoedweg 11, 9910 Ursel

‘t Moorken
Urselweg 81, 9990 Maldegem
Elckerlijc
Kraailokerkweg 17, 9990 Maldegem
Restaurant Papinglo
Kleitkalseide 193, 9990 Maldegem
De Muze
Keistraat 9, 9910 Knesselare (Aalter)
‘t Brigandje
Urselweg 100, 9990 Maldegem

Hotel Cleythil 
Kleitkalseide 193, 9990 Maldegem
Landhuis Prinseveld
Prinsevelddreef 8, 9990 Maldegem
Hotel Prélude
Knokkebaan 23, 9910 Knesselare
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