Drongen op twee wielen
Deze route wordt jou aangeboden door
PasarDrongen
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Praktische informatie

Drongen op twee wielen

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
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.

Deze route wordt jou aangeboden door
PasarDrongen

Lengte: 30.58 km
Stijging: 75 m

Natuurgebied Assels met Piereput
en Boterput

Moeilijkheidsgraad: 3/10
Drongenplein, 9031 Gent, Vlaanderen,
België

2

- Afstand langs route: 3.56 km

Drongenplein, 9031 Gent, Vlaanderen,
België
Routebeschrijving
Verkenningsroute met de ﬁets door Drongen. Er
zijn enkele kleine stukken, die, vooral bij
regenweer, er ietwat slecht bij kunnen liggen.
Route, u aangeboden door Pasar Drongen
Bezienswaardigheden
Kasteeltje La Tourelle

1

Afbeelding 2: 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
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

- Afstand langs route: 0.75 km

Afbeelding 1: Kasteeltje La Tourelle
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Bezienswaardigheden

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.

Sint-Jan-de Doperkerk Afsnee

3

- Afstand langs route: 4.26 km

Veer Afsnee

3

- Afstand langs route: 4.26 km

Afbeelding 4: Sint-Jan-de Doperkerk Afsnee
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.

Afbeelding 3: 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
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

B&B Het tijdloze uur

4

- Afstand langs route: 5.29 km

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

5
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Pontbrug

6

- Afstand langs route: 6.7 km

Afbeelding 5: B&B Het tijdloze uur

Afbeelding 7: Pontbrug

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

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.

Brasserie In den Karpel

5

- Afstand langs route: 6.45 km

Drongenplein
Afbeelding 6: Brasserie In den Karpel
6

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

- Afstand langs route: 6.79 km

Afbeelding 8: Drongenplein

6
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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.
Bron: www.dronghine.be

Pastorie Sint-Gerolf

7

Afbeelding 10: Pastorie Sint-Gerolf
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
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 .

Sint-Jozefkapel

6

- Afstand langs route: 7.29 km

- Afstand langs route: 7.04 km

Afbeelding 9: Sint-Jozefkapel

Woonhuis Domien Ingels Drongen

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
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.

6

- Afstand langs route: 7.42 km

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.

7
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www.lsvgent.be
. Secretariaat iedere zaterdag in de clubboot.
Solvijnskapel

9

- Afstand langs route: 12.4 km

Afbeelding 11: Woonhuis Domien Ingels
Drongen
naam met het Ros Beiaard gemaakt voor de
wereldtentoonstelling van 1913 dat nu op het De
Smet-De Nayerplein in Gent staat en het
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.

Afbeelding 13: Solvijnskapel
De familie Solvyns liet in 1920 dit O.L.V-kapelletje
aan de Moortelputstraat bouwen, als dank omdat
Baarle gespaard bleef bij de beschietingen in
1918.
Sint-Martinuskerk

Yachtclub De Leiesnelvaarders
10

8

- Afstand langs route: 12.94 km

- Afstand langs route: 8.52 km

Afbeelding 14: Sint-Martinuskerk
Afbeelding 12: Yachtclub De Leiesnelvaarders

De kerk in Romaanse stijl werd vermoedelijk in
de 7de eeuw gesticht door de H. Amandus en
aan Sint Martinus toegewijd. In teksten wordt
reeds in 1025 melding gemaakt van een kerk,
vermoedelijk een eenbeukig zaalkerkje. Tijdens
de beeldenstorm werd het kerkje lelijk gehavend.
Door tekort aan geld duurde het tot 1654
vooraleer het hersteld geraakte. Bij dit herstel
omtrent 1650 kreeg het kerkje een gotisch
uitzicht. In 1803 werd als eerste seculiere
priester J. B. Maenhout als pastoor benoemd. Tot
1803 werd de parochie gediend door paters van
de Sint-Pietersabdij van Gent of van de abdij van
Drongen. Vanaf 1831 werd de kerk vergroot op

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 -

8
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Deze gegevens zijn enkel ter info, en kunnen
ondertussen aangepast zijn. Voor meer en juiste
info, surf naar de website
https://www.vlaamsewaterweg.be/veerdiensten

kosten van de inwoners van Baarle. Een algehele
restauratie van de kerk werd uitgevoerd in de
loop van 1994. Sinds 2003 is in de zijbeuken een
schitterende
geschilderde
kruisweg
te
bewonderen van de Latemse kunstenaar Evarist
De Buck (1892 – 1974). De dertien schilderijen
zijn een topwerk uit de Vlaamse religieuze kunst
uit het begin van vorige eeuw.
Het werk omvat 14 doeken, waarvan 13 originele
in de kerk. De elfde statie ‘De kruisiging van
Christus’ is om onverklaarbare redenen spoorloos
verdwenen. Tot op heden werd het nog niet
teruggevonden. In de kerk hangt er een replica
van. De kerk wordt niet meer gebruikt voor de
eredienst.

Sint-Reginagodshuis
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- Afstand langs route: 13.33 km

Baarleveer

10

- Afstand langs route: 12.99 km

Afbeelding 16: Sint-Reginagodshuis
Architect August Van Assche ontwierp in 1872 in
opdracht van Ernest Solvyns, langs de
Kloosterstraat een gebouw in neogotische stijl
met de bedoeling er een bejaardenhuis in te
vestigen. In 1876 werd de oude naastliggende
pastorij ingelijfd en als hospitaal voor de zieke
ouderlingen ingericht. De verzorging van de
bejaarden
gebeurde
door
de
kloostergemeenschap van de zusters van Onze-LieveVrouw van VII Weëen. In 1971 werd de functie
van
verzorgingstehuis
voor
bejaarden
overgenomen
door
het
nieuw gebouwde
Leiehome, aan de overkant van de straat.
Het
Sint-Reginagodshuis
werd
volledig
gerestaureerd in zijn oorspronkelijke stijl en
herbergt de v.z.w. Revalidatiecentrum alsook de
v.z.w. Dienstencentrum voor gehandicaptenzorg.
Niet toegankelijk voor het publiek.

Afbeelding 15: Baarleveer
De toeristische Leie tussen Deinze en de
Ringvaart om Gent en wordt nagenoeg
uitsluitend
bevaren
door
recreatief
scheepvaartverkeer. Door het meanderende
verloop en de vele idyllische plekjes die ook vele
kunstenaars hebben geïnspireerd, is het zonder
twijfel één van de mooiste waterwegen in
Vlaanderen. Een gemotoriseerd veer verbindt
hier Drongen-Baarle met Sint-Martens-Latem. Op
die manier kunnen de vele ﬁetsers en
wandelaars vanaf op veilige manier de Leie
oversteken. De veerpont ‘Baarleveer’ meet 7,5 m
bij 2,5 m en kan veertien voetgangers of zeven
ﬁetsers tegelijk overzetten. Het veer is ook
toegankelijk
voor
rolstoelgebruikers.
Het
Baarleveer is opgenomen in de ﬁetsroute van het
knooppuntennetwerk
van
Toerisme
OostVlaanderen.
De huidige bedieningsuren van het veer zijn:
van 01 mei tot en met 30 september +
paasvakantie: dagelijks van 9u tot 12u en van
13u tot 19u van 1 oktober tot en met 30 april
(uitgezonderd
paasvakantie):
op
zaterdag,
zondag en feestdag van 9u tot 12u en van 13u
tot 19 (geen bedieningen na zonsondergang).

Kapel Sint-Gerolf

12

- Afstand langs route: 16.71 km

Op een klein driesje langs de Sint-Gerolfstraat
staat de bedevaartskapel van Sint-Gerulphus.
Deze heilige wordt aangeroepen tegen koorts. De
oorspronkelijke Gerulphuskapel dateert uit 1750.
Binnen op de linkermuur vind je nog een
gedenksteen van de oorspronkelijke kapel. Ze
werd door de "Gulde Broeders van de H. Maghet

9
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tumblingbaan,
spiegelwand,
valkuil
en
trampolineput. Buiten zijn er 2 petanquebanen.
De cafetaria is dagelijks toegankelijk na 18 u,
tijdens de weekends vanaf 9 u.
* Golfschool Gent met golﬂounge
Vandaag kan iedereen - ongeacht zijn/haar
leeftijd - tegen democratische voorwaarden het
golfspel beoefenen. De Golfschool - Gent ,
gelegen op de terreinen van de sporthal
Keiskant, bevordert het beoefenen van de
golfsport door middel van het organiseren van
individuele en groepslessen en zorgt ervoor dat
de leden in de mogelijkheid gesteld worden om
hun golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen.
Door het organiseren van wedstrijden hebben de
leden tevens de gelegenheid om hun handicap te
verbeteren. De golfschool bestaat uit een driving
range met 12 overdekte en 12 open
afslagplaatsen, verlicht tot 22u. Daarnaast is er
een pitching green met bunker en een putting
green.
Er is een aangename vergaderzaal, een Golf
Shop en een Golf Lounge (dagschotel op
weekdagen) en een mooi terras. Ook niet-golfers
zijn er welkom.
* Voetbalstadion
De voetbalclub KVE Drongen is een fusieclub van
3 Drongense voetbalverenigingen (Centrum,
Baarle en Luchteren). Met meer dan 400 spelers
is KVE Drongen een van de grootste
voetbalvereningingen in Gent. De eerste ploeg
treedt aan in 1° Provinciale.

Afbeelding 17: Kapel Sint-Gerolf
Maria en den H. Gerulphus" gebouwd
In 1948 gaf de toenmalige pastoor van Drongen
E.H. Hoorens opdracht de kapel te vergroten, ter
gelegenheid van het twaalfde eeuwfeest van de
dood van de heilige. Sint-Gerolf is de
patroonheilige van de Drongen.
Elke eerste donderdag van de maand is er een
mis. De kapel wordt ook gebruikt om een doopsel
te doen. Jaarlijks is er nog het Sint-Gerulfusfeest.
Er wordt dan een mis opgedragen en de
plaatselijke fanfare De Zwanezonen zorgt voor de
muzikale omlijsting.
Sportsite Keiskant

13

Schoolhoeve De Campagne Drongen

- Afstand langs route: 17.42 km

14

- Afstand langs route: 22.13 km

Afbeelding 18: Sportsite Keiskant
Het gebied tussen de Keiskantstraat en de
Deinsesteenweg ontwikkelt zich sinds enkele
jaren als een sportcentrum waar beoefenaars van
allerlei binnen- en buitensporten terecht kunnen.
* Sporthal Keiskant
Met een zaal van 50 op 32 m biedt de sporthal
Keiskant faciliteiten voor volgende zaalsporten:
volleybal, basketbal, badminton, tennis, korfbal,
handbal, zaal- en minivoetbal, judo, turnen,
aerobic, tafeltennis.
Daarnaast is er een gymhal van 44m op 13,5 m
met een olympische vloer, 3 trampolines,

Afbeelding 19: Schoolhoeve De Campagne
Drongen
Schoolhoeve
De
Campagne
is
een
kinderboerderij waar de relatie kind-dier-plant
centraal staat. Kinderen leren er over de natuur,
het milieu en het leven op de boerderij. Ze
ondervinden hoe ze het best met dieren omgaan.
Naast algemene rondleidingen worden er
verscheidene educatieve projecten opgezet voor
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bestemming van cultureel centrum. Op 9 juni
1981 besliste de Stad Gent onder toenmalig
schepen van onderwijs Piet Van Eeckhout, om de
bestaande boerderij met stallen om te vormen
tot een educa-tieve kinderboerderij.
Enkel toegankelijk tijdens evenementen.
Gemeenschapcentrum
Als gemeenschapcentrum van de stad Gent biedt
dit kasteel ruimte aan de verenigingen van Gent
en Drongen voor het organiseren van hun
activiteiten. Op de bovenverdieping worden
regelmatig tentoonstellingen georganiseerd. Het
programma van het cultuurleven in Drongen vind
je
op
in
cultuurkalender
op
info:
www.cultuurdrongen.be
Kunstgaanderij
In 1973 schreef het gemeentebestuur van het
toen nog zelfstandige Drongen voor het eerst een
jaarlijkse prijs voor schilderkunst uit. Die
beslissing vormde de aanzet voor de jaarlijkse
aankoop door de gemeente, van een kunstwerk
van een verdienstelijke Drongense kunstenaar.
Ook na de fusie in 1977 met de stad Gent zorgde
het stadsbestuur voor een budget voor aankoop
van een beeldend kunstwerk van een kunstenaar
die nauw met Drongen en later met Gent,
verbonden was. Zo ontstond een indrukwekkend
openbaar kunstpatrimonium in Drongen met
werk van o.m. Domien Ingels, Bernard
Vandenberghe, Jean Bilquin, Paul Van Gysegem.
Sinds 2003 herbergt landgoed De Campagne
deze kunstcollectie. Enkele werken zijn opgesteld
op andere openbare plaatsen. De Kunstgaanderij
wordt tijdens belangrijke manifestaties in De
Campagne opengesteld voor het publiek. Ze kan
op eenvoudige aanvraag door particulieren of
groepen bezocht worden. Verenigingen of
bedrijven die in De Campagne een activiteit
organiseren, kunnen dit combineren met een
bezoek aan de Kunstgaanderij.

de scholen van Gent en omgeving. Het aanbod
richt zich tot kleuters, de eerste en tweede graad
van
het
basisonderwijs
alsook
tot
het
buitengewoon lager onderwijs.
Schoolhoeve de Campagne maakt deel uit van de
Educatieve Diensten van het Departement
Onderwijs van de Stad Gent.
Naast de werking naar de scholen, is de
schoolhoeve ook toegankelijk voor een breed
publiek. Gezinnen met kinderen kunnen de hoeve
en de dieren bezoeken en spelen in de speeltuin.
Openingsuren onder voorbehoud van wijzigingen:
- Van 1 november tot en met 31 maart: op
weekdagen van 9 tot 16 u.
- Van 1 april tot en met 30 oktober: op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 16.30 u.
en op woensdag van 9 tot 17 u.
Voor de recentste gegevens ga naar hun website
https://schoolhoeve.gent.be/
Landgoed De Campagne
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- Afstand langs route: 22.15 km

Afbeelding 20: Landgoed De Campagne
Kasteel
In het Landboek van 1604 werd het domein De
Campagne omschreven als een omwalde
hofstede met de benaming Opperhof. In 1739
was er reeds sprake van: ‘De hofstede (nu de
boerderij) ghenaemt Jonkershof, het Opperhof
(nu het land-goed) ghenaemt het Casteel’. In
1765 werd het kasteel verkocht aan de familie
Hamelinck en kreeg het de naam ‘De
Campagne’. De vijver op het landgoed werd door
hen aangelegd in de vorm van de letter h, de
beginletter van hun familienaam. In januari 1815
werd Louis Hamelinck in het kasteel vermoord
door Hanoverse Huzaren. Hierna verliet de
familie het landgoed.
Het Landgoed werd in 1852 verkocht aan de
broeders Jezuïeten. In 1972 werd het eigendom
van de gemeente Drongen en door de fusie in
1977 van de Stad Gent.. De tuin werd
opengesteld voor publiek en het kasteel kreeg de

Onze-Lieve-Vrouwkapel
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- Afstand langs route: 23.4 km

Afbeelding 21: Onze-Lieve-Vrouwkapel
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De kapel werd in 1861 gebouwd in opdracht van
Charles-Ambroise van de Bogaerde, de bewoner
van het naastliggende kasteel IJzeren Hekken.
Om de genezing van zijn ziekelijke dochter af te
smeken, had hij de belofte gedaan om in
Luchteren een klooster met kapel te bouwen
waarin zusters zouden zorgen voor Drongense
weeskinderen. De gedenksteen met wapenschild
en –spreuk boven de ingangsdeur van de kapel,
verwijst naar deze familie. Later wordt het
gebouwencomplexmet omliggende landerijen en
hoeven eigendom van het bisdom Gent en komt
er een school voor lager onderwijs (1867) en een
kleuterschool (1896) bij. Sinds 2017 wordt de
kapel niet meer gebruikt voor de eredienst.

Afbeelding 23: Kasteel IJzeren hekken
zwaar beschadigd door een V1 die in een weide
vlakbij terecht was gekomen. In 1947 werd het in
zijn huidige vorm herbouwd. Het deed dienst als
woonplaats voor verschillende adellijke families.
De familie Vanden Bogaerde-de-Lens die het rond
de jaren 1835 betrok, was de stichter en
schenker van de kapel, het klooster en de school
naast het kasteel. Het wapenschild van de familie
hangt boven het portaal van de kapel.

Vallei van de Oude Kale
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- Afstand langs route: 23.66 km

Kasteel Blauw huys

18

- Afstand langs route: 24.17 km

Afbeelding 22: Vallei van de Oude Kale
Een boogscheut van Gent ligt hier één van de
best
bewaarde
landschap-pen
van
OostVlaanderen: de vallei van de Oude Kale. De
afwisseling tussen meersen, kouters, weilanden,
akkers, dorpen, het aanwezige bouwkundig
erfgoed en de vele goed bewaarde kleine
landschapselementen vormen een gevarieerd en
aantrekkelijk landschap dat de moeite waard is
om
ontdekt
te
worden.
Dankzij
het
landinrichtingsproject Vallei van de Oude Kale
van de Vlaamse Landmaatschappij werden de
nodige ingrepen gedaan voor het versterken van
de aanwezige natuur, het herstellen van het
landschap
en
het
verhogen
van
de
milieukwaliteit. Recreatieve routes laten ﬁetsers
en wandelaars ten volle van het unieke
landschap van de Oude Kale genieten.

Afbeelding 24: Kasteel Blauw huys
Dit empire-gebouw van architect Jacques Dutry
werd gebouwd in 1807. Het was gedurende vele
jaren het ‘speeltje’ van de adellijke familie Van de
Woestijne. Het kasteel was omringd door een tuin
in Engelse stijl wat voor die tijd vernieuwend was.
De ijskelder en de oranjerie uit 1836 zijn
eveneens bezienswaardig. De ijskelder werd door
Natuurpunt ingericht als winterverblijf voor
vleermuizen. Verschillende leden van de familie
waren
fervente
plantenen
bloemenverzamelaars.

Kasteel IJzeren hekken
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- Afstand langs route: 23.93 km

Dit kasteel werd in 1717 gebouwd ter vervanging
van een ouder kasteel. Tijdens WO II werd het
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Natuurgebied Leeuwenhof
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- Afstand langs route: 27.61 km

Afbeelding 25: Natuurgebied Leeuwenhof
Het Leeuwenhof is ontstaan door het winnen van
zand voor de wegenaanleg. Veel vogels komen
hier voedsel zoeken en nestelen. Omdat de
dieren rust nodig hebben werd het Leeuwenhof
natuurgebied. De natuur komt hier op de eerste
plaats.
Een wandelpad dat naar een uitkijkpunt leidt,
biedt je de kans om van het fraaie uitzicht over
de waterplas te genieten en de vogels te
bestuderen zonder ze te storen. De aalscholver is
hier een vaak geziene gast. Oeverzwaluwen, die
voor hun broedplaats voorkeur geven aan
zanderige wanden vinden hier een veilig
onderkomen. Elke eerste zaterdag van februari
en juni geeft Natuurpunt er een geleide
wandeling rond de plas.
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Vind de route op RouteYou:

RouteYou Website

RouteYou Mobile
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