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Tweekerkenpad 12 km

Deze route wordt jou aangeboden door 
PasarDrongen

Lengte: 12.0  km

Stijging: 25  m

Moeilijkheidsgraad: 4/10

Drongenplein, 9031 Gent, Vlaanderen, 
België

Drongenplein, 9031 Gent, Vlaanderen, 
België

Routebeschrijving

De wandeling van 12 km start op het 
Drongenplein aan de voet van de Sint-Gerolfkerk. 
Langs de Oude Abdijstraat en de Drongen-
stationstraat gaat het door de spoorwegtunnel 
over de Deinse Horsweg tot aan de afslag van de 
Hogelakedreef. Hier loopt het pad naar beneden 
tussen de meersen van de Hoge Lake tot bij de 
jachthaven van de Leiesnelvaarders. Draai rechts 
over de parking van de yachtclub en volg het 
smalle jaagpad langs de Leie.
Na zo’n 2 km kom je bij de Goedingebrug, een 
hangende constructie onder de brug van de 
autostrade die wandelaars en fietsers toelaat de 
Leie over te steken. Loop echter rechtdoor en 
volg de Leie tot aan een rustbank. Hier neem je 
rechts het pad door de Keuzemeersen. Wanneer 
je het verharde wegdek van Keuze bereikt, ga je 
door het hek links de weide over. Daar brengt 
een veldweg je rechts op de Keuzekouter. Sla bij 
De Karel De Bondtlaan links in voor een mooi 
uitzicht op een Leiebocht. Aan de Keuzekouter 
kies je links en daarna opnieuw links de 
Solvynsdreef in. Blijf die aan het Solvynskasteel 
rechts volgen tot je ter hoogte van de pittoreske 
Solvynskapel de Moortelputstraat in loopt. 

Wanneer die een haakse bocht naar rechts maakt 
blijf je rechtdoor lopen. Halverwege deze 
kerkwegel naar de Sint-Martinuskerk van Baarle 
wijst een bordje richting fietsknooppunt 71 je de 
weg naar de schilderachtige site van het 
Baarleveer. Loop de straat uit en steek bij de 
verkeerslichten over naar de Kloosterstraat waar 
je het mooi gerestaureerde Sint-Regina godshuis 
voorbij loopt. Blijf de Kloosterstraat volgen, over 
het viaduct van de autostrade tot de 
verkeersrotonde. Daar neem je uiterst rechts de 
Baarleveldestraat. Na 150 m kom je bij de Sint-
Antoniuskapel aan de Wijkbosstraat. Sla deze 
veldwegel in en loop steeds rechtdoor tot je het 
kruispunt aan de Raapstraat bereikt. Hier blijf je 
verder rechtdoor lopen, de Lage Varenweg in en 
even voorbij het Kapellegoed neem je links de 
Keiskantstraat. Laat de golfschool en de sporthal 
Keiskant rechts liggen en sla bij de 
wegverbreding rechtsaf en onmiddellijk uiterst 
links de Oudewee in. Tussen de huisnummers 62 
en 60 vind je een pad dat naar de Schuiterstraat 
doorsteekt. Wanneer de straat een haakse bocht 
naar links maakt hoor je en zie je rechts opnieuw 
de drukke N466. Langs het tallud van deze 
verkeersweg loopt een grindpad dat je bij de 
spoorweg brengt. Binnenkort starten hier werken 
voor een verdubbeling van de sporen om het 
drukke personen- en vrachtvervoer van en naar 
de kust op te vangen.Volg nu de 
Varendrieskouter naar rechts tot je terug bij de 
spoorwegtunnel van de Deinse Horsweg komt. 
Onder de sporen kom je via de 
Drongenstionstraat en de Oude Abdijstraat weer 
op het Drongenplein.

Bezienswaardigheden

Kasteel Ten Bogaerde

1  - Afstand langs route: 5.39  km

Op een oude omwalde site langs de Leie werd in 
het begin van de 19e eeuw een kasteeltje in 
empirestijl opgetrokken. Het diende later als 
buitenverblijf voor de Gentse advocaat en 
schepen Justinus Martens en sinds 1868 voor 
senator Ernest Solvyns. Omstreeks 1920 werd 
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het door de familie Solvyns verkocht. Het kreeg 
verschillende bestemmingen, waaronder die van 
restaurant. Momenteel wordt het bewoond door 
een Gentse industrieel.

Baarleveer

2  - Afstand langs route: 6.29  km

Afbeelding 2: Baarleveer (Bron: Ferre Pauwels)

De toeristische Leie tussen Deinze en de 
Ringvaart om Gent en wordt nagenoeg 
uitsluitend bevaren door recreatief 
scheepvaartverkeer (pleziervaart). 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, voor fietsers en 
wandelaars. 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 Oost-Vlaanderen.
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). 
Deze gegevens zijn enkel ter info, en kunnen 
ondertussen aangepast zijn. Voor up to date info 
betreffende de bedieningsuren, surf naar de 
website
https://www.vlaamsewaterweg.be/veerdiensten

Sint-Reginagodshuis

2  - Afstand langs route: 6.37  km

Afbeelding 3: Sint-Reginagodshuis (Bron: Ferre 
Pauwels)

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 is 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-
Lieve-Vrouw 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.

Trage wegen

3  - Afstand langs route: 7.99  km

Trage wegen zijn wegen die voornamelijk bedoeld 
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zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, 
veldwegen, voetwegels, landbouwwegen, 
jaagpaden, dijkwegen, trekwegen, voormalige 
treinverbindingen, boswegels... Deze wegen zijn 
in veel gevallen zeer geschikt voor recreatieve 
doeleinden zoals wandelen en fietsen. De stad 
Gent werkt aan een project om de 
toegankelijkheid van deze wegen te verbeteren 
en ze uit te bouwen tot een aaneensluitend 
tragewegennetwerk dat heel het grondgebied 
van Drongen bestrijkt.
De Stad Gent heeft een inventaris gemaakt. Dit 
leverde in Drongen 32 km trage wegen op. Het 
resultaat kan je zien op de website van de Stad 
Gent. Zie
www.stad.gent/tragewegen
https://stad.gent/nl/groen-milieu/trage-wegen-
gent

Kapel Sint-Gerolf

4  - Afstand langs route: 9.27  km

Afbeelding 5: Kapel Sint-Gerolf (Bron: Ferre 
Pauwels)

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 
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 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 fanafare De Zwanezonen zorgt voor 
de muzikale omlijsting.

Sportsite Keiskant

5  - Afstand langs route: 9.99  km

Afbeelding 6: 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, 
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.
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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.



RouteYou routegids: Tweekerkenpad 12 km Links

8

Vind de route op RouteYou:

RouteYou Website RouteYou Mobile


