
CUESTA WANDELROUTE

Deze wandelroute laat je de glooiingen van de cuestarug ervaren. 
Je doorkruist het domein van Papinglo in het oude Maldegemveld. 
Ten noorden van het Drongengoedbos tref je enkele mooie dreven 
aan die het open landbouwlandschap doorklieven.

In het noorden van de route is het vergezicht op de Kampel, met 
de watertoren op de top, letterlijk het hoogtepunt van deze route. 

Ten zuidwesten van Kleit vind je het Speelbos, een welgekomen 
rustplaats midden in het groen.

De Mariagrot van Kleit ligt niet op de route maar is een ommetje 
waard. Je vindt de grot tussen wandelknooppunt 42 en 43.

11,7KM

Landelijke cuestarug Watertoren

Kampel

Wandel op de cuesta en geniet van het open 
landbouwlandschap.
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STARTPLAATS KLEIT - LANGSPARKEREN IN KLEITKALSEIDE
startplaats 275m afstand tot wandelknooppunt 42
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ALTERNATIEVE STARTPUNTEN
KLEIT - PARKING PAPINGLO

startplaats 500m tot wandelknooppunt 42

oude ontginningshoeve
kerk/kapel
windmolen
interessante plek
speeltuin
manege
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‘t Brigandje
Urselweg 100, 9990 Maldegem
Restaurant Papinglo
Kleitkalseide 193, 9990 Maldegem

Vakantiewoning Buitenshuis (Logies)
Urselweg 92, 9990 Maldegem
B&B Wilgenhof
Pot- en Zuidhoutstraat 4, 9990 Maldegem
Hotel Cleythil 
Kleitkalseide 193, 9990 Maldegem

STREEKPRODUCTEN ONDERWEG

Vleeswaren Jorven (www.jorven.be)
Urselweg 16b, 9990 Maldegem
De Beezigebei (http://www.debeezigebei.be/)
Thijskensstraat 42, 9990 Maldegem
Ijsjes Camaleonte
Berkenlaan 14, 9990 Maldegem

CUESTA WANDELROUTE
11,7KM

Domein van Papinglo in Maldegemveld
Het domein van Papinglo ligt in Maldegemveld. Dit gebied bestaat 
uit heidegrond die de monniken van de hoeve van Papinglo in 
cultuur brachten.

Kampel met watertoren
De Kampel is een heuvel in Kleit. De heuvel is 28 meter hoog en 
loopt door tot in de deelgemeente Adegem.

Wanneer je naar de watertoren op de Kampel fietst, ervaar je heel 
goed de hoogte van de cuesta. Op de top van de heuvel word je 
beloond met een mooi overzicht van de cuesta.

Speelbos Kleit
Het Speelbos van Kleit vind je ten zuidwesten van Kleit en is het 
makkelijkste te bereiken via de Doornstraat. Voor wandelaars en 
fietsers is het Speelbos een perfecte rustplaats. Ook een poel is 
niet veraf.

 

Wandel op de cuesta en geniet van het open 
landbouwlandschap.

1

2

Uitzicht langs de cuestarug

PLEKJES

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

De grot werd tussen 1950-1952 gebouwd 
in de pastorietuin achter de parochiekerk op 
initiatief van voormalig pastoor Jozef Brewée. 
De Mariagrot is met een lengte van 18 meter, 
een breedte van 13 meter en een hoogte 
van 9,5 meter de grootste Lourdesgrot in 
Vlaanderen.

De grot was een ontwerp van Laurent 
Cromheecke en bestaat uit betonplaten 
die van de oorlogsvliegvelden bij Adegem 
en Ursel afkomstig waren. Ook de muur 
om het domein is met die platen gebouwd. 
Het is symbolisch dat men het materiaal 
dat voor oorlogsvoering gemaakt werd, 
opnieuw gebruikte voor de opbouw van een 
vredesoord.

Later werden nog een aantal kapelletjes 
en beeldengroepen bijgebouwd. In 2004 
werd de grot met omgeving geklasseerd als 
monument.

DE MARIAGROT VAN KLEIT 

Foto credit: RLM
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