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Natuurbelevingsroute Drongen

Deze route wordt jou aangeboden door 
PasarDrongen

Lengte: 37.3  km

Stijging: 84  m

Moeilijkheidsgraad: 2/10

Vierhekkensstraat 9, 9031 Gent, 
Vlaanderen, België

Domien Ingelsstraat, 9031 Gent, 
Vlaanderen, België

Routebeschrijving

Drongen is omzoomd met een groene gordel van 
natuurgebieden. Stuk voor stuk natuurpareltjes 
met een eigen landschappelijk karakter: 
bospartijen, graslanden, kouters en bulken, 
meersengebieden. zandwinningsputten, 
knotwilgen en houtkanten rond de weilanden. Op 
deze fietstocht kan je genieten van de fauna en 
flora en het natuurschoon van volgende 
natuurgebieden: Leeuwenhof, Vinderhoutse 
Bossen, Durmmeersen, Vallei van de Oude Kale, 
Keuzemeersen, Assels en Bourgoyen-
Ossemeersen. Deze natuurgebieden zijn een 
gegeerde plaats voor broedende en trekken-de 
vogels. Op acht plaatsen staan vogelkijkhutten of 
– muren opgesteld van waar je de vogels kunt 
bespieden zonder hun rust te verstoren.
Het traject volgt de knooppunten van het 
fietsnetwerk Vlaanderen. Een mooi startpunt is 
het Drongenplein (58) in Drongen. Je rijdt 
achtereenvolgens langs volgende knooppunten: 
De route is een lus, je kan dus op elk gewenst 
punt inrijden.
58 - 59 - 50 - 51 - 54 - 55 - 48 - 47 - 66 - 70 - 69 - 
72 - 71 - 61 - 57 - 62 - 56 - 52 - 57

Bezienswaardigheden

Uitkijkpost Leeuwenhof

1  - Afstand langs route: 2.57  km

Afbeelding 1: Uitkijkpost Leeuwenhof

Deze uitkijkpost ligt 200 m van het Leeuwenhof

Groenpool Vinderhoutse bossen

1  - Afstand langs route: 2.58  km

Afbeelding 2: Groenpool Vinderhoutse bossen

De Vinderhoutse Bossen is een gebied met een 
aantrekkelijk landschap en zeer waardevolle 
natuur. Deze groenpool strekt zich uit over 
Drongen, Mariakerke en Vinderhoute en heeft 
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een oppervlakte van 640 hectare. De 
herbebossing van het gebied gebeurt gefaseerd 
en moet tegen 2045 zijn voltooiing kennen. Er 
komt een netwerk van wandel- en fietspaden 
waarlangs je het gebied kunt doorkruisen en dat 
aansluit op de Vallei van de Oude Kale of 
Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-
Ossemeersen. De Vinderhoutse Bossen bestaat 
nu al uit 70 hectare nat moerasbos. Dat soort 
bossen is zeldzaam in Vlaanderen en zelfs in 
Europa. Een ander klein maar waardevol bosje is 
het Rijkegasthuisbos, waar in 2014 de eerste 
nieuwe stukken bos aangeplant werden. En dan 
is er ook nog het gebied van de Groene Velden, 
een park met veel bos, een boomgaard een grote 
vijver en weitjes. Rond de bestaande bossen 
wordt de komende jaren nog aangeplant. In 
totaal zal er 156 hectare bos bij komen. Op 
sommige plekken zal het landschap meer een 
mozaïek zijn van bos en grasland. Karakteristiek 
zijn daar de ‘bulken’. Dat zijn smalle, bolle 
weiden of akkertjes omgeven door sloten, 
knotbomen en houtkanten.Ten slotte zijn er ook 
nog de Lieve en de Meirebeek, 2 waterlopen die 
de Vinderhoutse Bossen doorkruisen en een 
extra dimensie geven. De Vinderhoutse Bossen 
krijgt 3 portalen waar je een bezoek kan starten: 
De Campagne, Domein Claeys-Boúúaert en 
Landgoed Leeuwenhof.
Lees meer op : https://
www.vlm.be/nl/groenpool-vinderhoutse-bossen

Leeuwenhof

1  - Afstand langs route: 2.61  km

Afbeelding 3: Leeuwenhof

Eind 1998 kreeg Natuurpunt het beheer over 
deze ruim 7 ha grote zandwinningsput. Tot de 
broedvogels van het Leeuwenhof behoren 
dodaars, fuut, wilde eend, slobeend, krakeend, 
kuifeend, bergeend meerkoet, waterhoen, visdief, 
kokmeeuw, kleine plevier, scholekster, ijsvogel, 
oeverzwaluw, graspieper, fitis, bosrietzanger en 
grasmus. Er houden zich in het broedseizoen nog 
een hele reeks soorten op die niet broeden of net 
buiten het gebied broeden: patrijs, gele 

kwikstaart, torenvalk, groene specht, aalscholver 
en blauwe reiger. Tijdens de doortrekperiodes 
kan je soorten als geoorde fuut, zwarte stern, 
paapje, roodborsttapuit en steltlopers als witgat 
en oeverloper verwachten. In de winter zitten er 
aanzienlijke aantallen duikeenden. Vooral kuif- en 
tafeleenden, maar regelmatig ook brilduiker, 
toppereend, nonnetje, grote zaagbek en 
krooneend. De plas is te bezichtigen vanaf de 
kijkmuur die te bereiken is vanaf de Beekstraat. 
Elke eerste zaterdag van februari en juni geeft 
Natuurpunt er een geleide wandeling rond de 
plas.
Meer info:
http://www.natuurpuntgent.be/de-natuur-in/
natuurgebieden/leeuwenhof
Tip voor een rustpauze: Zorghotel Het 
Leeuwenhof-de Ceder - Beekstraat 46 –Drongen - 
tel 09/ 381 58 85

Uitkijkpost Durmmeersen

2  - Afstand langs route: 6.03  km

Afbeelding 4: Uitkijkpost Durmmeersen

Uitkijkpost in de Durmmeersen

Durmmeersen

3  - Afstand langs route: 6.86  km

Afbeelding 5: Durmmeersen
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Vroeger werd er in de Durmmeersen zand 
ontgonnen. Het gebied is ondertussen 
uitgegroeid zijn tot 2 waardevolle plassen met tal 
van watervogels, en waar onder andere de 
IJsvogel en de Kuifeend tot broeden komen. Je 
treft er in de zomer vrij zeldzame planten aan, 
o.a. Zwarte toorts, Muskuskaasjeskruid en Echt 
duizendguldenkruid. Met een zopas aangelegde 
wandellus van 1,3 km kan je nu heerlijk genieten 
in de Durmmeersen. Je loopt door een spontaan 
gegroeid wilgenbos en langs de Oude Kale. Op 
drie plaatsen vind je een vogelkijkwand om rustig 
de vogels op de waterplas te bespieden. De 
Durmmeersen worden beheerd door het 
Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse 
Gemeenschap. Het ANB doet hiervoor een 
beroep op drie Gallowayrunderen van een 
plaatselijke landbouwer. Deze dieren lopen vrij 
rond binnen een afrastering en hun graaswerk 
verhindert dat het gebied met bomen en struiken 
dichtgroeit.
Meer info: https://
www.natuurenbos.be/durmmeersen
Tip voor een rustpauze:
Café De Witten Uil - Dorsweg 17-19 - Vinderhoute 
tel 0473 53 00 73
Café Nebulas - Dorsweg 15 - Vinderhoute - tel 0 
496 32 99 15

Observatiepunt Vijvermolenmeers

4  - Afstand langs route: 8.73  km

Afbeelding 6: Observatiepunt Vijvermolenmeers

Vijvermolenmeers: deze plas in de Zuurhoek is te 
bereiken langs de Oostakkerwegel die uitgeeft op 
de Vijverstraat in Vinderhoute (even voorbij de 
Van Vlaenderens windmolen).

Oude Kalevallei

5  - Afstand langs route: 13.57  km

Afbeelding 7: Oude Kalevallei

Tussen de dorpskernen van Merendree en 
Lievegem ligt de Vallei van de Oude Kale: een 
lappendeken van hooilanden en graasweiden, 
oude knotwilgenrijen, kleine veldbosjes en 
talrijke sloten. De levensader van het gebied, de 
Oude Kale, was ooit een van de grootste beken 
van het Meetjesland en vormde eeuwenlang een 
verbinding tussen de Poekebeek en de Durme. 
Het grootste deel van de vallei is momenteel in 
vrij intensief landbouwgebruik, maar het blijft 
een landschappelijk pareltje met hier en daar nog 
prachtige, bloemrijke hooilanden en 
broekbossen. De gekraagde roodstaart en de 
steenuil profiteren van de talrijke knotwilgen. In 
de winter zitten grote concentraties wintervogels 
in de vallei van de Oude Kale. Groepen van 
honderden kuifeenden en smienten zijn hier geen 
uitzondering, met af en toe een enkele brilduiker, 
nonnetje of grote zaagbek ertussen. Meer info:
https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/
OudeKale.aspx

Assels

6  - Afstand langs route: 28.38  km

Afbeelding 8: Assels

Het natuurgebied is een door de snelweg Brussel-
Oostende doorgesneden eilandje tussen Drongen 
en Afsnee, dat maar langs één toegangsweg 
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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 
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

Uitkijkpost Assels

6  - Afstand langs route: 29.04  km

Afbeelding 9: Uitkijkpost Assels

Dit observatiepunt in de Assels ligt op 150 m van 
de Pontstraat en is te bereiken via een 
knuppelpad.

Kijkhut Bourgoyen

7  - Afstand langs route: 35.0  km

Uitkijkpost in de Bourgoyen, op 1 km van de 
route.

Afbeelding 10: Kijkhut Bourgoyen

Bourgoyen-Ossemeersen

8  - Afstand langs route: 35.22  km

Afbeelding 11: Bourgoyen-Ossemeersen

Deze groene oase in de Gentse stadsrand strekt 
zich uit over 220 hectaren. Het is een van de 
meest vogelrijke natuurgebieden in Vlaanderen. 
De bloeiende hooilanden vormen ieder voorjaar 
de 'Wilde Gentse Floraliën'. In dit uniek 
middeleeuws riviergraslandencomplex - de 
'meersen' - is de Leievallei op haar mooist. De 
Bourgoyen-Ossemeersen is vooral bekend door 
de grote aantallen watervogels in het 
winterhalfjaar. Die vogels worden aangetrokken 
door de overstroomde graslanden. Opvallend zijn 
de verschillende soorten eenden: smienten, 
wintertalingen en slobeenden zijn het talrijkst. 
Kleinere aantallen van pijlstaart, krakeend, 
bergeend, kuifeend en tafeleend vervolledigen 
het rijtje. Ook prominent aanwezig: de ganzen. 
De grootste groepen vormen Canadese ganzen 
en brandganzen, beide van exotische oorsprong. 
Daarnaast zijn er ook nog veel steltlopers te zien: 
kieviten, wulpen, kemphanen en watersnippen. 
De meeste eenden, kieviten en watersnippen 
verlaten in de schemering de Bourgoyen-
Ossemeersen om 's nachts voedsel te gaan 
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voedsel zoeken in de Leievallei. Omgekeerd zijn 
er ook vogels die de Bourgoyen-Ossemeersen 
opzoeken om er te komen slapen: meeuwen, 
ganzen, wulp en kemphaan.
Meer info: http://
www. na t u u r p u n t g e n t . be / d e - n a t u u r- i n /
natuurgebieden/bourgoyen-ossemeersen
Tip voor een rustpauze Natuur- en Milieucentrum 
De Bourgoyen - Driepikkelstraat 32 Mariakerke - 
tel 09 216 44 78
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