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Kastelengordel Drongen

Deze route wordt jou aangeboden door 
PasarDrongen

Lengte: 49.09  km

Stijging: 134  m

Moeilijkheidsgraad: 3/10

Gijzelstraat 12, 9031 Gent, Vlaanderen, 
België

Gijzelstraat 12, 9031 Gent, Vlaanderen, 
België

Routebeschrijving

Bezienswaardigheden

Kasteeldomein Kapellegoed

1  - Afstand langs route: 4.43  km

Afbeelding 1: Kasteeldomein Kapellegoed

Zeer oude nederzetting, waarvan de dreef en 
dubbele omwalling getuigen, dat reeds vermeld 
stond in de Gentse schepenregisters in 1398. Dit 
kasteel, ook wel Triomfkasteel genoemd (in akte 
van 1771 “Triumfkasteel in zijn dobbel wallen), is 
gelegen in een riante tuin met Japanse notelaar 
langs de Sint-Gerolfstraat. Alhoewel 
bescheidener van omvang roept het door zijn 
omkadering de sfeer op van de Loire-kastelen. Er 
is weinig bekend over de historiek, maar er 
worden in geschriften toch al sporen van 
teruggevonden tot 1398. De huidige voorgevel 
dateert van 1852. Het walbrugje dat toegang 
geeft tot het domein, roept herinneringen op aan 
de vroegere omwalling. Oorspronkelijk dubbel 
omwald, werd de walgracht voor het kasteeltje in 
1956 gedempt. Het kasteel werd gedurende 
vorige eeuw bewoond door verschillende 
Drongense burgemeesters. Bij het domein 
hoorde een pachtgoed. Links van het kasteeltje 
staat een groot dienstgebouw dat nu een andere 
functie vervult (architectenbureau). Het kasteel is 
bereikbaar via twee ingangen: via de Sint-
Gerolfstraat en via de Varendrieskouter.

Landhuis Mariasteen

2  - Afstand langs route: 12.47  km

Afbeelding 2: Landhuis Mariasteen

Vanouds bekend domein "Meeremsteenkin“, 
gelegen aan de grens met Sint-Denijs-Westrem 
en gescheiden van het "Borluutkasteel" door de 
Rosdambeek. Het werd reeds vermeld in de 14e 
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en 15e eeuw. Bij vergrotingswerken aan de vijver 
in 1910 werden resten van een moerasdorp 
teruggevonden uit de jonge steentijd, brons- en 
ijzertijd. De lange toegangsdreef vanuit de 
Lauwstraat geeft toegang tot een prachtig park.

Borluut

3  - Afstand langs route: 12.51  km

Afbeelding 3: Borluut

Reeds voor het eerst vermeld in 1411. Het 
domein bleef in handen van de familie Borluut tot 
1744. De laatste particuliere eigenaar, baron 
Mertens de Wilmars, verkocht het kasteel met 
park en Lindendreef aan de gemeente Sint-Denijs-
Westrem. Na de fusie kwam het in bezit van de 
stad Gent die er een culturele functie aan gaf. 
Een deel wordt verhuurd aan culturele 
verenigingen. De bovenverdiepingen herbergen 
het internationaal Gent Festival.

Herry (Kasteel Sint-Denijs)

4  - Afstand langs route: 13.52  km

Afbeelding 4: Herry (Kasteel Sint-Denijs)

Het Kasteel Sint-Denijs, voorheen "Kasteel Herry” 
is gelegen in een park met lichte glooiingen als 
rest van vroegere duinenrijen. Het werd 1895 
herbouwd in neo-renaissancestijl door baron L. 
Herry, eigenaar en toenmalige burgemeester. De 
huidige ingang met adelaars is afkomstig van de 
Kortrijksepoort, een nieuwe stadspoort die in 
1808 gebouwd werd en na de afbraak in 1860 
hier werd heropgebouwd. Het gebouw kreeg in 
1903 zijn huidige vorm

Puttenhove

5  - Afstand langs route: 16.39  km

Afbeelding 5: Puttenhove

Het domein behoorde in de Middeleeuwen tot de 
Sint-Pietersabdij. Naar het einde van de 20e 
eeuw kwam het in eigendom van Emile Soenens 
de Baey, burgemeester van Sint-Denijs-Westrem. 
Tot rond het begin van de 20e eeuw deed het 
kasteel dienst als buitenverblijf of ‘Hof van 
Plaisantie’. Reden waarom er in de inkomhall en 
de salons aan de noordzijde geen verwarming 
voorzien was. De familie woonde tijdens de 
wintermaanden in de stad. Rond 1910 moest een 
deel van het domein wijken voor de aanleg van 
de spoorweg Gent-Kortrijk.

Kasteel Hamelinck

6  - Afstand langs route: 19.23  km

Alfred Delebecque bouwde op deze plaats in 
1892 een nieuw kasteel. Zijn dochter Louise 
huwde met Jean-Baptist de Ghellinckd’Elseghem 
en door vererving kwam het kasteel in handen 
van deze familie. Na de brand van 1911 werd het 
onmiddellijk heropgebouwd. In 1936 wordt het 
verkocht aan de Mariazusters van Franciscus Van 
Waasmunster om er het open psychiatrisch 
ziekenhuis van Sint-Camillus op te richten.
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La Maison Rose

7  - Afstand langs route: 21.15  km

Afbeelding 7: 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 
doorbrengen. Hij noemde zijn zomerresidentie ‘La 
Maison Rose’

Kollekasteel

8  - Afstand langs route: 37.81  km

Tegenover de aloude herberg "In den groene 
Staeck" bouwde de toenmalige burgemeester 
Gustaaf Herry in 1830 een kasteel en liet 
verfraaiingswerken uitvoeren aan kasteel en 
bijhorend park. Zijn erfgenamen haalden 
architect Schadde erbij om het kasteel nogmaals 

Afbeelding 8: Kollekasteel

te verbouwen. Een groot gedeelte van het 
kasteelpark werd in 1965 verkaveld. In 1970 
werd het kasteel aangekocht door de vzw 
Kollekasteel om er een ontmoetingscentrum voor 
het gemeenschapsleven in Mariakerke in uit te 
bouwen. Jaarlijks vinden er begin juni de 
Kollefeesten plaats.

Kervyn D'Oudt Mooreghem

9  - Afstand langs route: 38.48  km

Afbeelding 9: Kervyn D'Oudt Mooreghem

In de 18 de eeuw was er een kasteel gebouwd op 
de akkers van de Heer de Beer, baron van 
Meulebeke. Het omwalde goed was ten noorden 
begrensd door een afwateringsvliet van de 
Kalebeek of Lievevaardeken. Eind 18 de eeuw 
was heer Van den Broucke eigenaar. Uit die 
periode dateert nog de bewaarde ijskelder. Na 
1918 werd het door de eigenaar niet meer 
bewoond. Het deed enige tijd dienst als 
meisjeskostschool en rusthuis voor de paters der 
Heilige Harten. Het omliggende park werd circa 
1970 gedeeltelijk onteigend voor de aanleg van 
de industrieweg. Recent kreeg het kasteel na 
restauratiewerken, weer een woonfunctie.
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Kasteeltje La Maison Blanche

10  - Afstand langs route: 39.53  km

Afbeelding 10: Kasteeltje La Maison Blanche

Waar rond 1600 de familie van den Eeckhaute 
hun hofstede hadden, stond tot 1860 het 
vakantieverblijf van brouwer Bovy. Bankier 
Isidoor Verhaeghe kocht het domein in 1860. Hij 
liet het witgepleisterde kasteel slopen en weder 
opbouwen. Het kwam later in bezit van rijke 
Gentse industriëlen, de familie Story die het nu 
nog bewoond. Een bekende bewoner was de 
Gentse politicus Henry Story die in 1944 in een 
concentratiekamp overleed. Bouwkundig erfgoed.

Kasteel Les Fougeres

11  - Afstand langs route: 39.83  km

Afbeelding 11: Kasteel Les Fougeres

Voormalig lusthuis gebouwd op de grondvesten 
van een oud kasteel. In 1860 laat de eigenares 
Juffrouw de Naeyer het huidige kasteel in 
neoclassicerende stijl bouwen. Later komt het 
goed in het bezit van de heer de Meulemeester 
en Morel de Westgaver-Ghellinck de Walle. In 
1992 werd het aangekocht door Marco Cassiman. 
Deze ksteelheer/bohémien bouwde het om tot de 

populaire zomerplek "Parkkaffee".

Van Tieghem De Ten Berghe

12  - Afstand langs route: 40.14  km

Afbeelding 12: Van Tieghem De Ten Berghe

Tot in de veertiende eeuw was dit domein in het 
bezit van de familie Van Vaernewijck, nadien 
onder meer van de families Triest en Borluut. 
Paul van Tieghem liet in 1889 het herenhuis 
slopen om er het neogotisch he kasteel te laten 
optrekken. Het was tijdelijk in het bezit van het 
Duitse leger. Later werd het verhuurd aan 
verschillende families en instellingen. Het park 
werd eind 20ste eeuw onteigend voor de aanleg 
van de nieuwe brug over de Brugse vaart. In 
1963 kocht het gemeentebestuur het kasteel aan 
en vormde het om tot gemeentehuis, later 
dienstencentrum. Het park werd grotendeels 
verkaveld.

Claeys-Bouuaert

13  - Afstand langs route: 40.72  km

Afbeelding 13: Claeys-Bouuaert

Het werd gebouwd in 1890-1892 naar ontwerp 
van architect Joseph Schadde voor Alfred Claeys-
Bouüaert, ter vervanging van een ouder kasteel. 
De laatste eigenaar Alfons Claeys Boúúaert van 
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den Peereboom bewoonde het kasteel tot in 
1971. Het park met de omliggende gronden 
werden kort nadien aangekocht door de 
toenmalige gemeente Mariakerke. Het is nu 
eigendom van de stad Gent. Het Centrum voor 
Jonge Kunst (CJK) vond er een onderkomen.

Ter Beken

14  - Afstand langs route: 41.47  km

Afbeelding 14: Ter Beken

Het omwald kasteel "Ter Beken" werd in de18e 
eeuw gebouwd op de grens Drongen-
Mariakerke,op de plaats van een feodaal slot dat 
eigendom was van de heer van der Beken, heer 
van Drongen. Begin 20e eeuw wordt de Gentse 
industrieel Armand Casier de ter Beken eigenaar 
en laat het restaureren. Tijdens de beide 
wereldoorlogen lijdt het veel schade. Tot op 
vandaag is het in bezit van het bisdom Gent dat 
het in 1955 inrichtte als het z.g. Sint-
Paulusseminarie. Van het interieur zijn vooral de 
schitterend ingericht salons in empire- en 
rococostijl vermeldenswaard.

Schouwbroek

15  - Afstand langs route: 45.17  km

Afbeelding 15: Schouwbroek

Was ooit een ‘hof met huys van plaisance’, 
omringd door wallen en dreven. In het midden 

van de 18e eeuw eigendom van P. E. d’Hane, de 
heer van Eeckhove. In 1894 werd het kasteel 
heropgebouwd naar ontwerp van architect 
A.Marchand.Het park is aan de kant van de 
Schouwbroekstraat afgesloten met een 
imponerend ijzeren hek over de walbrug, met 
balustrade. Achter het hek staan drie 
monumentale kastanjebomen, waarvan één de 
dikste is van België. Het park werd op het einde 
van de 19e eeuw in landschapstijl heraangelegd 
met onder andere een vijver, een ijskelder en 
erboven een paviljoen, een aan drie zijden 
ommuurde moestuin. Ten westen van het kasteel 
leidt een dreef naar de zijingang in de Bosstraat.

Dreefkasteel

16  - Afstand langs route: 45.64  km

Afbeelding 16: Dreefkasteel

Buitengoed uit de 18e eeuw. Gelegen aan de 
Kasteellaan 6 met naderhand gemaakte toegang 
in de Neerstraat. In de 19e eeuw bewoond door 
de families Blanckaert en Van Pottelsberghe de la 
Potterie. Gelegenin grote tuin met vijver (XIX) en 
belvédere op ijskelder van circa 1880. De huidige 
zuilenkiosk is van de jaren 1950. In recente 
geschiedenis bewoond door oud-burgemeester 
en ere-rector van de Gentse Universiteit, J. 
Bouckaert.

Kasteel Blauw huys

17  - Afstand langs route: 45.67  km

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 planten- en 
bloemenverzamelaars.
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Ten Velde

16  - Afstand langs route: 45.71  km

Afbeelding 18: Ten Velde

Dit zeer oud landgoed werd reeds vermeld in het 
jaar 1549 als het goed Christoffels Stalle gelegen 
achter de kerk met wallen, vijvers, bos en land. 
In 1937 heropgebouwd kasteel naar ontwerp van 
architect J. Hebbelynck, naar model van het 
vroegere kasteel. Het wagenhuis is uit het derde 
kwart van de 19 de eeuw en het tuinpaviljoentje 
uit het begin 20 ste eeuw. Thans bewoond door 
zijn eigenaar de heer André Stubbe. De 
verdeelde gevels, het met zandstenen zuilen 
omringd terras en de prachtige hovingen 
brengen de grootsheid en luister van vroegere 
generaties in herinnering.

Kasteel Vinderhoute

18  - Afstand langs route: 46.16  km

Het kasteel van Vinderhoute werd in 1544 door 

Afbeelding 19: Kasteel Vinderhoute (Bron: Ferre 
Pauwels)

Lieven van Pottelsberghe in zijn huidige vorm 
verbouwd. Het prachtige heren verblijf was gans 
omwaterd. Bij het overlijden in 1830 van graaf 
Carnin en Staden werd de ganse inboedel 
openbaar verkocht, waardoor waardevolle 
kunstwerken verloren gingen. In 1830 werd het 
kasteel verkocht aan de toenmalige 
burgemeester De Schietere de Caprijcke. Bossen 
en weiden rond het kasteel waren toen een 
pleisterplaats voor talrijke reigers. De inwoners 
van Vinderhoute hebben hieraan hun bijnaam te 
danken. Dit zeer oud landgoed werd reeds 
vermeld in het jaar 1549 als het goed Christoffels 
Stalle gelegen achter de kerk met wallen, vijvers, 
bos en land. Thans bewoond door zijn eigenaar 
de heer André Stubbe. De verdeelde gevels, het 
met zandstenen zuilen omringd terras en de 
prachtige hovingen brengen de grootsheid en 
luister van vroegere generaties in herinnering.



RouteYou routegids: Kastelengordel Drongen Links

10

Vind de route op RouteYou:

RouteYou Website RouteYou Mobile


