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Tweekerkenpad 5km

Deze route wordt jou aangeboden door 
PasarDrongen

Lengte: 5.64  km

Stijging: 8  m

Moeilijkheidsgraad: 1/10

Mariakerksesteenweg, Gent, België

Drongenplein, 9031 Gent, Vlaanderen, 
België

Routebeschrijving

Deze wandellus van een goede 5 km is een 
verkorting van het Tweekerkenpad. Deze start op 
het Drongenplein. Start de wandeling aan de 
voet van de Sint-Gerolfkerk op het als 
dorpsgezicht beschermde dorpsplein. Stap in de 
Oude Abdijstraat langs de muur van de abdijtuin. 
Op het einde van de Drongenstationstraat leidt 
een tunnel je onder de treinsporen naar de 
Deinse horsweg. Neem de tweede afslag links 
(Hoge Lakendreef) en loop tussen de meersen 
naar de Leieoever tot bij het jachthaventje. Loop 
rechts voorbij de slagboom en volg het jaagpad 
langs de Leie. Aan restaurant “Heilig 
Huizeken” (gesloten) ga je rechts de Slingerstraat 
in. Na zo’n 100 m stap je links via een 
onopvallende veldweg tussen de akkers. Op de 
oprit van de Wafelijzerhoeve ga je rechts naar de 
drukke Deinsesteenweg (N466). Voorzichtig 
oversteken naar de Sint-Gerolfstraat en voorbij 
het voetbalterrein kan je met de Keiskantstraat 
weer aansluiten op het Tweekerkenpad, richting 
Drongenplein.

Bezienswaardigheden

Sint-Jozefkapel

1  - Afstand langs route: 0.12  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 
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.

Pastorie Sint-Gerolf

2  - Afstand langs route: 0.37  km

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 



Afbeelding 2: Pastorie Sint-Gerolf
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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 een 
niskapel in de omheiningsmuur in neogotische 
stijl en dateert uit 1928 en is gerestaureerd door 
de Drongense beeldhouwer Domien Ingels. Een 
nieuwe restauratie werd uitgevoerd in 2018 .

Station Drongen

3  - Afstand langs route: 0.71  km

Afbeelding 3: Station Drongen

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 
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.

Yachtclub De Leiesnelvaarders

4  - Afstand langs route: 1.64  km

Afbeelding 4: 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.

Pleziervaarders

4  - Afstand langs route: 1.65  km

Afbeelding 5: Pleziervaarders

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 
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de mogelijkheid om de oevers te gaan 
verkennen. De waterkant trekt ook veel 
wandelaars en fietsers aan die het bootjesdéfilé 
komen gadeslaan.

Sportsite Keiskant

5  - Afstand langs route: 10.06  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.
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.
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