Drie Leien wandeling
Deze route wordt jou aangeboden door
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Praktische informatie

Drie Leien wandeling

plaats waar de Leie twee verschillende richtingen
uit gaat. Vluchten Canadese ganzen zitten er
vanuit de laaggelegen meersen toe te kijken op
wandelaars en voorbijvarende bootjes. Nog een
wegel door en je komt in de kleine woonkern van
Afsnee. Op het einde van de Veurestraat loop je
links, Leiedorp in, tot bij de romaanse Sint-JanBaptistkerk. Het kleine voetveer naast de
kerkhofmuur
brengt
je
opnieuw
op
de
linkeroever. Wandel nu onmiddellijk links over de
Dijkweg. Circa 3,5 km heb je nodig om Drongen
weer te bereiken. Maar doe het rustig en gebruik
vooral je zintuigen want hier valt veel te zien en
te beleven. Je loopt voorbij het natuurgebied De
Assels , de schilderachtige oevers en sfeervolle
villatuinen. Op het water is het volop bootjespret.
Er zijn ook enkele gezellige terrasjes met uitzicht
op de Leie. Bij brasserie-restaurant ‘In den
Karpel’ bereik je het einde van de Dijkweg. Loop
nog even rechtuit door de Asselsstraat en kijk bij
het lopen over de klasseerde Pontbrug even naar
links, je ziet er de imposante gebouwen van de
Oude Abdij opduiken. Je bent hier weer op het
Drongenplein.

Deze route wordt jou aangeboden door
PasarDrongen

Lengte: 9.83 km
Stijging: 27 m
Moeilijkheidsgraad: 3/10
Drongenplein, 9031 Gent, Vlaanderen,
België
Drongenplein, 9031 Gent, Vlaanderen,
België
Routebeschrijving
Start van de wandeling op het Drongenplein waar
je de wagen kwijt kunt. Met de rug naar de Sint
Gerolfkerk , neem je links de Oude Abdijstraat.
Op weg naar het spoorwegstation voorbij de
abdijmuur zie je aan de overkant de
classicistische pastorij, in 1773 door een
Norbertijnerabt gebouwd. Bij het station brengt
een ﬁets- en voetgangerstunnel je in de Deinse
Horsweg. Hou de tweede afslag links in de gaten,
dat is de Hoge Lakendreef die tot aan de
yachtclub van de Leie Snelvaarders loopt. Daar
gaat het rechts het wandelpad (GR128) op. Langs
de boorden van de Leie lopend geniet je de
aanblik van de riante landhuizen en tuinen op de
rechteroever. Na circa 2 kilometer Leieboorden
steek je de rivier over via de trappen van een
hangbrug
onder
de
Goedingebrug,
een
overbrugging voor de autostrade naar de kust.
Aan
de
overzijde
onmiddellijk
links
de
schaduwrijke
Goedingedreef
in,
langs
deeBeelaertmeersen.
Ongeveer 3 km tussen authentieke natuur brengt
je opnieuw bij een bord van de Leiestreekroute
die je links volgt, de Leieoever in. Wat verder
wacht je een prachtig uitzicht op Drieleien, de

Bezienswaardigheden
Sint-Jozefkapel

1

- Afstand langs route: 0.13 km

Afbeelding 1: Sint-Jozefkapel
Naast de inrijpoort van de abdij bevindt zich de
Sint-Jozefkapel of kapel van Pater Petit. Deze
kapel in neo-byzantijnse stijl werd opgetrokken in

4

RouteYou routegids: Drie Leien wandeling

Bezienswaardigheden

1937-38, ter gelegenheid van het eerste
eeuwfeest van de Jezuïeten in Drongen. Op 10
september 1938 werden de stoﬀelijke resten van
de charismatische pater Adolf Petit (1822-1914),
directeur en uitbouwer van het retraiteoord, naar
de kapel overgebracht.
Drongen

2

- Afstand langs route: 0.21 km

Afbeelding 3: Pastorie Sint-Gerolf
beschikking van de pastoor moet stellen. Van
1969 tot 1977 was deze pastorie de zetel van
een dekenij. In de aankleding van interieur zijn
nog heel wat 18de eeuwse versieringselementen
aanwezig. In de lambrisering van het salon
bevinden zich authentieke wandschilderingen in
Lodewijk-XVI-stijl, uitgevoerd op pleisterwerk. Het
beeld “O. L. Vrouw met kind” ( vermoedelijk van
Gelaude Lefeer, 17de eeuw) bevindt zich in de
omheiningsmuur in neogotische stijl en dateert
uit 1928 en is ontworpen door de Drongense
beeldhouwer Domien Ingels, dat in de niskapel is
geplaatst.
Een
nieuwe
restauratie
werd
uitgevoerd in 2018 .

Afbeelding 2: Drongen (Bron: LimoWreck)
Drongen is een dorp in de Belgische provincie
Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van
provinciehoofdstad Gent. Drongen ligt aan de
Leie, ten westen van het stadscentrum, en is qua
oppervlakte de grootste deelgemeente van Gent.
Qua
inwoneraantal
is
het
de
vierde
deelgemeente, na Sint-Amandsberg, Gentbrugge
en Wondelgem.
Prehistorische vondsten in Baarlevelde en
Halewijn wijzen op oude bewoning in het gebied.
In de Bourgoyen werden Gallo-Romeinse
vondsten gedaan. Drongendorp ontwikkelde zich
rond de abdij, waarvan de geschiedenis
teruggaat tot de 7de eeuw. Drongens oudste
vermelding stamt uit 820, toen was er sprake van
het Latijnse Truncinas. De abdij werd in 12de
eeuw een norbertijnerabdij door toedoen van
Iwein van Aalst.

Station Drongen

4

- Afstand langs route: 0.75 km

Pastorie Sint-Gerolf

3

- Afstand langs route: 0.39 km
Afbeelding 4: Station Drongen

De toenmalige Norbertijnenabdij van Drongen,
die het patronaat over de parochie Drongen
bezat, liet in 1773 deze pastorie bouwen. De
Norbertijnenkanunnik Ludovicus De Saegher, was
hier toen pastoor. Ook na de Franse revolutie
blijft het gebouw als pastorie behouden. Hierdoor
verkreeg zij later het juridisch statuut van
“presbyterium” d.w.z. de plaats of het gebouw
dat de gemeente of stad verplicht ter

Drongen is een knooppunt van belangrijke
verkeersaders: de autosnelweg E40, de R4, de
rijksweg 466, de ringvaart rond Gent en de
spoorlijn 50A Brussel-Oostende. Deze spoorlijn
werd reeds in 1832 aangelegd. Hier passeren
dagelijks tientallen treinen voor personenvervoer.
Ook het drukke goederenvervoer naar de haven
van Zeebrugge vindt langs hier zijn weg. Op de
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beide middenste sporen wordt de commerciële
snelheid op 200 km/u gebracht. Beide buitenste
sporen
worden
voorbehouden
voor
het
goederenvervoer en de stoptreinen. Door deze
werken komen ongekende mogelijkheden voor
het goederenvervoer. Als gevolg van deze
werken werd eind 2010 het oude stationsgebouw
gesloopt.

Het grillig verloop van de Leie
maakt haar aantrekkelijk voor pleziervaarders:
achter elke rivierbocht ligt een nieuw uitzicht te
wachten. Aanlegstijgers zoals deze van de
yachtclub de Leiesnelvaarders (LSV) bieden hen
de mogelijkheid om de oevers te gaan
verkennen. De waterkant trekt ook veel
wandelaars en ﬁetsers aan die het bootjesdéﬁlé
komen gadeslaan.

Yachtclub De Leiesnelvaarders

Natuurgebied Keuzemeersen
5

- Afstand langs route: 1.75 km

6

- Afstand langs route: 3.31 km

Afbeelding 5: Yachtclub De Leiesnelvaarders
Gesticht in 1963 als LSV: Lustige snelvaarders, in
herberg “Oude Drie Leien”. In 1965 verhuisd naar
het “Heilg Huizeken”. In 1966 is de frivole naam
“De
Lustige
Snelvaarders
herdoopt
naar
“Leiesnelvaarders”. De clubboot ligt aangemeerd
op de Leie op het einde van de Hoge Lakedreef.
Het lokaal is open op zaterdag en zondag vanaf
14 u. Je kan er van een drankje genieten van op
het water midden de rustige en schilderachtige
omgeving van de Leie. Niet-leden zijn er ook
welkom mits inschrijving in het gastenboek. Info:
tel. 0478 32 95 41 - info@lsvgent.be www.lsvgent.be
. Secretariaat iedere zaterdag in de clubboot.

Afbeelding 7: Natuurgebied Keuzemeersen
De Keuzemeersen liggen in een bocht van de
Leie. Het gaat om graslanden die 's winters nat
zijn en nu nog maar zelden overstromen. Een
opvallend verschil met de andere meersen rond
Gent is de aanwezigheid van heel wat
houtkanten en knotwilgenrijen. De laagst
gelegen percelen liggen centraal in het gebied en
zijn over de gehele lengte van de Leie
gescheiden door een oude oeverwal. Slobeend,
gele kwikstaart, steenuil, kievit en rietgors zijn
jaarlijkse broedvogels. Zomertaling, grutto en
zelfs paapje hebben er de laatste jaren ook
gebroed. In de winter komen kleine aantallen
watervogels voor met daartussen ook watersnip
en bokje. De ﬂora is bijna identiek aan die van de
Assels of de Bourgoyen-Ossemeersen met als
smaakmakers
schildereprijs,
waterviolier,
pijptorkruid,
veel
pinksterbloem
en
muizenstaartje. Het centrale deel van deze
meersen, 22 ha groot.
Doelsoorten en
doelhabitats zijn hier hooilanden en moerassige
ruigten waarin allerlei weide- en moerasvogels
tot broeden kunnen komen. Hierdoor zouden er
weer grutto's kunnen broeden die tot nu toe
slechts tweemaal tot broeden kwamen. In de
natte ruigtes langs de geruimde middensloot
vinden
rietgors,
waterral,
blauwborst
en
misschien zelfs zomertaling weer een geschikt
broedgebied.
De
Keuzemeersen
zijn
toegankelijk
voor
wandelaars via het valpoortje in Keuze dat

Pleziervaarders

5

- Afstand langs route: 1.75 km

Afbeelding 6: Pleziervaarders
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doorbrengen. Hij noemde zijn zomerresidentie ‘La
Maison Rose’

uitgeeft op het Bosbulkpad.
Goedingebrug

Het Kouterhof
7

- Afstand langs route: 3.34 km

9

- Afstand langs route: 6.46 km

Afbeelding 8: Goedingebrug
De Goedingebrug is een merkwaardig bouwsel.
Het is een hangende stalen constructie die onder
de brug van de autosnelweg E40 is bevestigd.
Via trappen biedt ze de mogelijkheid aan
wandelaars en ﬁetsers langs de Leie om, onder
het autogeweld door, op de andere oever te
komen. Een informatiebord wijst u u hier de weg
naar de Afsnee-Keuze wandelroute, een mooie
wandeling door de Keuzemeersen.

Afbeelding 10: Het Kouterhof (Bron: tovpubliek)
Bezoek Afsnee aan de Leie, vlakbij St.-MartensLatem. U bent van harte welkom in onze pas
gerenoveerde landelijke woning. Geniet van de
rust in 2 comfortabele kamers, gelegen in een
aparte vleugel van het huis. We serveren een
uitgebreid ontbijt in een zit- en eetkamer voor de
gasten, bij mooi weer op het terras in de tuin.
Wie graag ﬁets, volgt de Leieroute (loopt langs
onze B&B). De Gentse binnenstad is vlot
bereikbaar, ook met de bus.
Voor bijkomende informatie
klik hier
.

La Maison Rose

8

- Afstand langs route: 5.97 km

Sint-Jan-de Doperkerk Afsnee

10

- Afstand langs route: 7.04 km

Afbeelding 9: La Maison Rose
La Maison Rose of Goed van Daerupt was de
zetel van de gelijknamige heerlijkheid. Daerupt is
een toponiem en betekent ‘daarop’ of ‘hoger
gelegen plaats’. Deze oude heerlijkheid was
eigendom van de Sint-Pietersabdij en werd al
vermeld in de 14e eeuw. In het ancien regime
woonden
hier
voorname
Gentse
patriciërsfamilies. Schrijver Cyriel Buysse huurde
Daerupt van Baron Casier als zomerverblijf om er
te komen schrijven. Vanaf 1899 kwam de familie
er elk jaar de lente- en zomermaanden

Afbeelding 11: Sint-Jan-de Doperkerk Afsnee

7

RouteYou routegids: Drie Leien wandeling

Bezienswaardigheden
oktober tot en met 30 april (uitgezonderd
paasvakantie): enkel op zaterdag, zondag en
feestdagen van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot
19u00 Géén bediening na zonsondergang (
Dit is de algemene info. Best op voorhand de
overzeturen controleren vooraleer de wandeling
te beginnen, Voor de juiste openingsuren kijkt u
best
HIER
).
Website: www.vlaamsewaterweg.be/veerdiensten

Aan oevers van de Leie, in het centrum van
Afsnee, staat de 10de-eeuwse Sint-Jan-deDoperkerk, een eenvoudig van oorsprong
romaans kerkje. De blikvangers binnen zijn onder
andere een doopvont van 1601 met 19de-eeuws
koperen deksel, een houten Christusbeeld van
rond 1700 in het koor, de calvarietriptiek en het
gerestaureerde Lovaertorgel. In 2012 werd in de
rechter kruisbeuk een glasraam geplaatst door
atelier Mestdagh uit Gent, ontworpen door Ingrid
Meyvaert. Het stelt het doopsel van Christus door
Sint-Jan-de-Doper voor. Op het kerkhof rond het
kerkje liggen grafstenen uit de 18e eeuw en
recentere graven van bekende namen als graaf
De Hemptinne en schilder Karel De Bondt.
De grotendeels Romaanse Sint-Jan-de-Doperkerk
behoort samen met de 18de-eeuwse pastorie en
de straten van de omgeving tot het beschermde
dorpsgezicht van Afsneedorp. Met het kerkhof
rondom is het schilderachtig gelegen langs de
boorden van de Leie. De kerk is gebouwd op een
kleine terp (heuvel) om haar te beschermen
tegen overstromingsgevaar.

Uitkijkpost Assels

11

- Afstand langs route: 7.46 km

Veer Afsnee

10

- Afstand langs route: 7.08 km

Afbeelding 13: Uitkijkpost Assels
Dit observatiepunt in de Assels ligt op 150 m van
de Pontstraat
Natuurgebied Assels met Piereput
en Boterput
12

- Afstand langs route: 7.48 km

Afbeelding 12: Veer Afsnee
Van de 16 ﬁets- en voetveren die Vlaanderen nog
rijk is liggen er 2 op de Leie in Drongen. Dat komt
doordat er van de Europabrug in Gent tot de
Leiebrug in Bacht-Maria-Leerne geen vaste
verbinding van de Leieoevers aanwezig is. De
aanlegplaats van een van deze veerdiensten
bevindt zich langs de Dijkweg in Afsnee ter
hoogte van de Sint-Jan-de Doper-kerk die op de
rechteroever gelegen is. Overigens loont een
oversteek meer dan de moeite, want niet alleen
de kerk van Afsnee maar ook de pastorij en het
dorpsgezicht zijn pareltjes die als monument
beschermd werden. Verderop in de richting van
Sint-Denijs-Westrem en Sint-Martens-Latem zijn
er talloze wandel- en ﬁetsmogelijkheden.
Bedieningsuren - van 1 mei tot en met 30
september + paasvakantie: dagelijks van 9u00
tot 12u00 en van 13u00 tot 19u00 - van 1

Afbeelding 14: Natuurgebied Assels met
Piereput en Boterput
Het meersengebied De Assels is een natuurlijk
overstromingsgebied van de Leie. Het gebied is
een eilandje tussen Drongen en Afsnee, dat maar
langs één toegangsweg bereikbaar is. De

8
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Pontstraat. De Hoge Blaarmeersenroute van 2,8
km is niet bewegwijzerd.
Meer info
www.levendeleie.be
Tip voor een rustpauze: Cafe Oude drie Leien Dijkweg 15 – Drongen - tel 09 227 20 75

spoorweg
Brussel-Oostende
doorsnijdt
het
gebied. De Oude Leie slingert zich door het
landschap en vormt een natuurlijke begrenzing
tussen de laaggelegen meersen en de hoger
gelegen donk. Het meersenlandschap bestaat uit
soortenrijke graslanden, doorweven met sloten.
Elk voorjaar broeden hier grutto's en kieviten.
Andere
vaste
broedvogels
zijn
kuifeend,
slobeend, bosrietzanger en ijsvogel. Van de
vroegere meanders van de Oude Leie zijn er nog
natuurlijke putten overgebleven. zoals de
Boterput en de Piereput. Beide putten vervulden
vroeger een functie als visvijver bij de abdij van
Drongen. De Piereput, onderdeel van de oude
Leiearm, zie je langs de Pontweg. Om de
Boterput te bereiken wandel je langs een
knuppelpad dat vanaf de Pontstraat toegang
geeft tot een vogelkijkhut die een mooi uitzicht
biedt over de Boterput.

Leiemeersen

14

- Afstand langs route: 7.51 km

Assels

13

- Afstand langs route: 7.49 km
Afbeelding 16: Leiemeersen
De Leie zorgt op verschillende plaatsen voor
natuurlijke overstromingsgebieden of meersen.
Ze bestaan uit natte weilanden met vele
grachten. Ze hebben een speciﬁeke vegetatie en
worden druk bezocht door allerlei water- en
weidevogels zoals o.m. de grutto. Op je
wandeling kom je langs de meersen van de Hoge
Lake, Beelaertmeersen(andere kant van de Leie)
en de Keuzemeersen. Een verrekijker meenemen
kan handig zijn.

Afbeelding 15: Assels
Het natuurgebied is een door de snelweg BrusselOostende doorgesneden eilandje tussen Drongen
en Afsnee, dat maar langs één toegangsweg
bereikbaar is. De spoorweg doorkruist het
gebied. De Oude Leie slingert zich door het
landschap en vormt een natuurlijke begrenzing
tussen de laaggelegen meersen en de
hogergelegen donk. Het meersenlandschap
bestaat uit soortenrijke graslanden, doorweven
met sloten. Elk voorjaar broeden hier grutto's en
kieviten. In de korte vegetatie begeleiden ze hun
donskuikens op hun eerste zoektocht naar
voedsel. Andere broedvogels zijn slob-, krak- en
kuifeend in de grachten, bosrietzanger en
rietgors in de ruigere delen, kleine karekiet in het
rietveldje aan de Boterput en ijsvogel in de oever
van diezelfde Boterput. ‘s Winters dient het
gebied als foerageergebied voor watersnip,
bokje, waterpieper, vele tientallen smienten,
wulpen, kemphanen, … Een rond-cirkelende
buizerd, biddende torenvalk of jagende sperwer
zijn ook vaste gasten. Er zijn twee uitgestippelde
wandelingen. De bewegwijzerde Asselsroute van
6 kilometer brengt je ook langs de kijkhut in de

Jachthaven Drie Leien

15

- Afstand langs route: 7.77 km

Afbeelding 17: Jachthaven Drie Leien

9
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Aanlegsteiger voor dagtochten op de Leie: Info:
09 386 14 80

B&B Het Tijdloze Uur

B&B Het tijdloze uur
16
16

- Afstand langs route: 8.21 km

- Afstand langs route: 8.17 km

Afbeelding 20: B&B Het Tijdloze Uur
Volledig
nieuwe
gastenkamer
met
eigen
badkamer en toilet voorzien van alle comfort in
een gerenoveerde art deco-villa. Huiselijke sfeer.
Excellente keuken. Kamer toegankelijk via lift.
Aparte, zonnige ontbijtkamer met directe
toegang tot de tuin. Unieke ligging midden het
groen aan de oevers van de Leie. Zeer rustig
wandelgebied. Gelegen langs diverse toeristische
ﬁets- en wandelroutes. Op amper 10 minuten van
het centrum van Gent. Viertalige ontvangst.

Afbeelding 18: B&B Het tijdloze uur
B&B Het Tijdloze Uur is een kleinschalig
gastenlogies in een gerenoveerde Art-Deco villa
aan de Leie. Het huis bevindt zich in de "Assels",
een groen eiland, langs alle zijden omsloten door
water. De villa kijkt uit over een typerend
Leielandschap.
Waar
drie
Leiearmen
samenvloeien maken allerlei watervogels hun
nesten. Je kan er heerlijk wandelen, ﬁetsen of
zelfs een boottocht maken. Info: Dijkweg 18 - tel.
0485 82 77 15

Brasserie In den Karpel

17

- Afstand langs route: 9.34 km

Café De Oude Drie Leien

16

- Afstand langs route: 8.17 km

Afbeelding 21: Brasserie In den Karpel
Reeds meer dan 100 jaar terug bood de herberg
"In den Karpel" verpozing aan de vissers die
langs de Leie een lijntje kwamen gooien. De
naam van de afspanning (karpel is Gents voor
karper) zegt genoeg. Vandaag is "In de Karpel"
een druk bezochte taverne en restaurant. Haar
idyllische ligging in een bocht van de Leie en met
uitzicht van op het terras op de imposante
gebouwen van de Oude Abdij van op het terras,

Afbeelding 19: Café De Oude Drie Leien

10
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godsdiensttroebelen van de 16de eeuw. Het zou
bewoond zijn door Zeger II van Kortrijk, ook
Zeger II van Drongen genoemd die kastelein
(heer) van Drongen was. In de tuin aan de Leieoever rest nog het elegante traptorentje dat
eertijds in het midden van de achtergevel prijkte.

maakt haar tot een gegeerde stopplaats voor
wandelaars, ﬁetsers en genieters van het goede
leven. Dijkweg 37 9031 Drongen - 09 398 25 83
Kasteel Stalins de Buren

18

Pontbrug

- Afstand langs route: 9.58 km
20

- Afstand langs route: 9.6 km

Afbeelding 22: Kasteel Stalins de Buren
Afbeelding 24: Pontbrug

Het kasteeltje Marie Antoinette Van Stalins de
Bueren, in de volksmond het ’rattenkasteel’,
werd gebouwd door het echtpaar Charles Joseph
Adolphe Stalins en Agnes Rosalie De Bueren in
neo-classicistische stijl, vermoedelijk tussen 1834
en 1843. François Stalins was van deze familie de
laatste bezitter tot zijn dood in 1890. In 1995
werd het aangekocht door notaris Christof
Gheeraert die het restaureerde en bewoont.

Deze elegante betonnen brug is de enige vaste
verbinding
voor
wegverkeer
tussen
het
dorpsplein van Drongen en het landelijk gebied in
de Assels, dat als een eiland tussen twee
Leiearmen en de Ringvaart gelegen is. De
Pontbrug is gelegen op de plaats waar vroeger
het derde Drongense veer voor de verbinding
naar Gent zorgde, vóór de aanleg van de
Drongense Steenweg. Tot 1918 lag hier een brug
uit gewapend beton die in 1918 bij het einde van
de oorlog door de terugtrekkende Duitsers werd
vernietigd. In 1920 werd een noodbrug
aangelegd. De huidige Pontbrug werd gebouwd
in 1926 naar een ontwerp van ingenieur
Roelandt. De brug is van het vierendeeltype: het
brugdek
wordt
gedragen
door
twee
vierendeelliggers.
Een
vierendeelligger,
zo
genoemd naar zijn uitvinder Arthur Vierendeel, is
een vakwerkligger, in staal of gewapend beton,
zonder diagonalen in de opeenvolgende vakken.

Kasteeltje La Tourelle
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- Afstand langs route: 9.58 km

Pontbrug
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Afbeelding 23: Kasteeltje La Tourelle

- Afstand langs route: 9.61 km

De Pontbrug is een betonnen boogbrug die het
dorpscentrum van Drongen in de Oost-Vlaamse
hoofdstad Gent verbindt met de Assels en de
woonwijk Drie Leien in Afsnee, eveneens een
deelgemeente van Gent. De Pontbrug over een
arm van de rivier de Leie vormt voor autoverkeer
de enige toegangsweg tot deze wijken, daar deze
op een eiland tussen twee Leie-armen en de
Ringvaart liggen. De Leie is hier in feite een

La Tourelle dateert uit 1846 met verscheidene
toevoegingen uit de 19de eeuw. De naam komt
voort van het speelgoedje van Serdobbel de
Contreras, vroeger eigendom van de familie De
Lannoy, dat gesloopt werd in 1890. Het werd in
geschriften reeds vermeld in 1750 op de plaats
van het oude slot van de heerlijkheid van
Drongen, dat daar gebouwd werd na de
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Bezienswaardigheden
monument Koning Albert in het Gentse Zuidpark.
Aanvankelijk liet hij een huis met atelier bouwen
in
de
toenmalige
Statiestraat
(nu
Drongenstationstraat 16). Het merkwaardige huis
is ontworpen door architect Oscar Van de Velde.
De versiering boven de ingangsdeur, twee
pauwen voorstellend, is van zijn hand. Later liet
een woning bouwen in de Domien Ingels straat.
De zonnewijzer op de voorgevel en de windhond
met drinkbak voor het huis, zijn het werk van de
meester.
Drongenplein

Afbeelding 25: Pontbrug (Bron: LimoWreck)
22

noordelijke vertakking, die vanaf de Drie Leien
langs de abdij en het gemeenteplein van
Drongen richting Ossemeersen en Gent stroomt.
Deze Leie-arm is voor scheepvaart niet bruikbaar.
Aan de aansluiting met de Ringvaart ligt immers
een uiterst lage doorvaart.
De brug werd gebouwd ter vervanging van één
van de drie veren aan de Leie, die voor de aanleg
van de Drongensesteenweg de enige verbinding
met Gent vormden. De eerste brug van hout
werd vernieuwd in 1899-1900 in arduin en ijzer.
Deze werd in 1918 vernield en, na de aanleg in
1919 van een noodbrug in hout, in 1926-27
vervangen door de nog bestaande betonnen
boogbrug met vierendeelliggers.

Afbeelding 27: Drongenplein

Woonhuis Domien Ingels Drongen

21

- Afstand langs route: 9.7 km

Het Drongenplein is het hart van de oude
dorpskern van Drongen.
Het werd in 1858, bij de bouw van de huidige
kerk, aangelegd waar voorheen het kerkhof lag.
De charme van dit met linden beboomde plein
wordt
gevormd
door
de
imposante
abdijgebouwen, de toren, de kerk en de
begrenzende rij huizen.
Op het plein bevinden zich verschillende
beschermde monumenten: Sint-Anthone (nr. 2),
De Schare en aanleunend buurhuisje (nr. 5), de
Pontbrug, de Sint-Gerolftoren, de Sint-Gerolfkerk,
de Oude Abdij, de Sint-Jozefkapel en het
oorlogsmonument.
Daarnaast vind men er enkele niet-beschermde
monumenten
zoals
de
calvarieberg
met
kruisbeeld uit 1933 nabij de ingang van de kerk.
Aan de ingang van de Oude Abdij staat een
gedenksteen voor Adolf Lootens (04.07.1878 05.05.1905) die als pionier van het Afrikaans
beschavingswerk gehuldigd wordt. Hij overleed
op 26-jarige leeftijd, na een verblijf van 4
maanden als opzichter in Congo.
Tenslotte is er het Heilig Hartbeeld naast de
ingang van de Sint-Jozefkapel. Het werd in 1926
door de jezuïeten aan de gemeente Drongen
geschonken,
ter
gelegenheid
van
de
honderdjarige aanwezigheid van de orde in de
gemeente.

- Afstand langs route: 9.62 km

Afbeelding 26: Woonhuis Domien Ingels
Drongen
Het huis werd gebouwd en bewoond door de
Drongense beeldhouwer, graﬁcus en schilder
Domien Ingels (1881—1946). Hij was vooral
bekend door zijn dierenbeelden die een heroïsch
expressionisme toonden en representatief zijn
voor zijn exuberante levensstijl. Hij maakte o.m.
naam met het Ros Beiaard gemaakt voor de
wereldtentoonstelling van 1913 dat nu op het De
Smet-De Nayerplein in Gent staat en het

12

RouteYou routegids: Drie Leien wandeling

Bezienswaardigheden

Bron: www.dronghine.be
Abdij van Drongen
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- Afstand langs route: 9.73 km

Afbeelding 28: Abdij van Drongen (Bron: Paul
Hermans)
De Oude Abdij van Drongen is een abdijcomplex,
gelegen aan de Leie in Drongen, een
deelgemeente van de Belgische stad Gent. Het
hele domein, met inbegrip van de tuin, is sinds
1998 als monument beschermd. De abdij
herbergt thans een bezinningscentrum, enkele
jezuïeten, een arkgemeenschap en enkele
andere
bewoners.
De
na
een
brand
heropgebouwde abdijkerk uit 1734, achtkantig, in
witte steen met een busvormige, kleine koepel,
doet dienst als parochiekerk van DrongenCentrum als Sint-Gerolfkerk.
In de middeleeuwen circuleert de legende dat de
abdij gesticht werd in de 7e eeuw. Er bestaan
twee versies van deze stichtingslegende. Volgens
de ene wordt de abdij gebouwd door ene
Basinus, koning van Basotes, de andere legende
laat de abdij teruggaan op de H. Amandus van
Gent. Deze stichtte in die tijd de Sint-Baafs- en
de Sint-Pietersabdij in Gent. De eerste
geestelijken waren seculiere kanunniken . De
Noormannen verwoestten de abdij maar onder
Boudewijn II de Kale, graaf van Vlaanderen en
heer van Drongen, werd zij heropgericht.
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Links

Vind de route op RouteYou:

RouteYou Website

RouteYou Mobile
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