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Tweekerkenpad 8km

Deze route wordt jou aangeboden door 
PasarDrongen

Lengte: 8.37  km

Stijging: 22  m

Moeilijkheidsgraad: 4/10

Baarle-Frankrijkstraat, Sint-Martens-
Latem, België

Sint-Mauruspad, Gent, België

Routebeschrijving

De wandeling 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

Hof Ter Leie

1  - Afstand langs route: 0.04  km

Aan de boorden van de Leie ligt restaurant Hof 
ter Leie. Hier kan je genieten van enkele culinaire 
hoogstandjes.

Contactgegevens:
- Hof Ter Leie
- Baarle Frankrijkstraat 90, 9830 Sint-Martens-
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Latem
- Tel: +32 9 281 05 20
- Fax: +32 9 281 05 28
- E-Mail: info@hofterleie.be
- Web:
hofterleie.be
- Woensdag tot zondag: 12u tot 14u en 19u tot 
21u.

- Sluiting: maandag en dinsdag

Parochiekerk Sint-Martinus

2  - Afstand langs route: 0.17  km

Afbeelding 2: Parochiekerk Sint-Martinus (Bron: 
Van Acker, Pascal, 12-08-2015, ©Pascal Van 
Acker)

Oudste vermelding van de kerk van Baarle in 
1025. Bouw van een nieuwe kerk na de opheffing 
van Baarle als  zelfstandige gemeente. Een 
eerste ontwerp van 1806 van architect P.D.  
Velleman werd niet uitgevoerd. In 1831 
vergroting van de kerk met zijbeuken. In 1855 
toevoeging van laatste twee traveeën, nieuwe 
westgevel en  bakstenen bekleding van de 
huidige neogotische kerk naar ontwerp van F. 
Cardon, soms ten onrechte toegeschreven aan 
priester-architect J.-A. Clarysse. Inwijding van de 
kerk op 21 september 1857. Sacristieën 

vermoedelijk van circa 1862 en 1893 naar 
ontwerp van architect Van Waeyenbergh. De kerk 
toegewijd aan de Heilige Martinus, kent ook een 
speciale verering van de Heilige Maurus, 
aangeroepen tegen reuma.  De plattegrond 
omvat een driebeukige transeptloze hallekerk 
met westelijke geveltoren, rechthoekig koor met 
driezijdige sluiting versterkt door  steunberen, 
flankerende sacristieën, te noorden thans 
gebruikt als berging.  Eenvoudig neogotisch 
kerkje vermoedelijk gebouwd op de funderingen 
van een eenbeukig romaans kerkje met 
rechthoekige koorsluiting. Typische  westgevel 
met ingebouwde vierkante toren geschraagd 
door versneden  steunberen, overgaand in de 
tweede geleding in een achtkant met  
spitsboogvormige galmgaten en bekroond met 
naaldspits (leien). Voorts gewone spitsboogdeur 
en -vensters, zowel in de westgevel als in de 
gevels van de zijbeuken en het koor.  Verzorgd, 
bepleisterd kerkinterieur. Spitsboogvormige 
scheibogen op zuilen met entasis en kapiteel met 
achtkantige abacus. Spitstongewelf met 
gordelbogen. In zijbeuken kruisribgewelven, aan 
de kant van de zijgevels rustend op Toscaanse 
pilasters.

Baarleveer

2  - Afstand langs route: 0.22  km

Afbeelding 3: 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 
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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

3  - Afstand langs route: 0.3  km

Afbeelding 4: 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.

Kasteel Roman

4  - Afstand langs route: 1.21  km

Afbeelding 5: Kasteel Roman (Bron: Vlaamse 
Gemeenschap, 21-05-1980, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Voorheen zogenaamd "Kasteel Roman". Thans 
fraai landhuis van twee bouwlagen onder 
leiendak, grotendeels daterend van 1908, doch 
met oude kern  minstens opklimmend tot de 
18de eeuw. Gelegen in een park van het Engelse 
landschapstype. Bakstenen gevels deels op 
natuurstenen deels op gecementeerde plint 
begroeid met klimop. Van het oude huis rest een 
rechthoekig centraal blok van drie traveeën met 
behouden 18de-eeuwse deuromlijsting van 
arduin: rondboogdeur (met 19de-eeuwse waaier) 
ingeschreven in rechthoekige omlijsting. 
Rechthoekige beluikte vensters. Aan de 
achtergevel rotonde van één bouwlaag met 
beluikte rondboogvensters (2de kwart 19de 
eeuw?). In 1908 toevoeging van aanbouwsels 
links en rechts; zuidkant gemarkeerd door 
puntgevels met vakwerk.

Trage wegen

5  - Afstand langs route: 1.96  km

Afbeelding 6: Trage wegen
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Trage wegen zijn wegen die voornamelijk bedoeld 
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

Sint-Gerulfuskapel

6  - Afstand langs route: 3.25  km

Afbeelding 7: Sint-Gerulfuskapel (Bron: 
Vlaamse Gemeenschap, 23-10-1979, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Bedevaartkapel van Sint-Gerulfus, aangeroepen 
tegen koorts, omringd door vier lindeboompjes. 
Gebouwd naar ontwerp van Valentin Vaerwyck 
ongeveer op de plaats van een kleiner bakstenen 
kapelletje uit het begin van de 19de eeuw, 
laatstgenoemde ter vervanging van het oude 
verscheidene malen wederopgebouwde 
kapelletje. Variante op traditionele constructies. 
Ingewijd op 26 september 1948 bij het twaalfde 
eeuwfeest van de moord op de Heilige Gerulfus 
in 748 in de wijk Varendries alhier.  Eertijds in het 
altaar witmarmeren gedenksteen van 1750 nu  
opgehangen aan de linkermuur. Drie 
gebrandschilderde ramen van O. Canton.

Kapel Sint-Gerolf

6  - Afstand langs route: 3.26  km

Afbeelding 8: 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.

Goedingebrug

7  - Afstand langs route: 5.34  km

Afbeelding 9: Goedingebrug (Bron: Donar 
Reiskoffer)

De brug werd gebouwd in de jaren vijftig bij de 
aanleg van de E40. Bij de verbreding begin jaren 
zeventig van twee naar drie rijstroken per 
rijrichting werd de brug met enkele meters 
verbreed. In verband met het toenemende 
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verkeer werden er destijds ook 
verstevigingswerken uitgevoerd. In 2007 kreeg 
de brug, samen met de Merelbekebrug en drie 
bruggen over de E40 nabij Gent, het predicaat 
"prioriteit 1"  in een onderzoeksrapport van het 
Agentschap Wegen en Verkeer, in opdracht van 
het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
van de Vlaamse overheid.. Omdat het niet meer 
mogelijk is om deze brug te renoveren zal ze in 
de toekomst vervangen worden door een nieuwe 
brug. Bij de bouw van de nieuwe brug zal ook 
rekening gehouden worden met een mogelijke 
verbreding van 3 naar 4 rijstroken per rijrichting.
Onder de Goedingebrug bevindt zich een fietsers-
en voetgangersbrug. De vrije doorvaarhoogte is 
hierdoor beperkt tot 5,72 meter. De 
voetgangersbrug heeft een lengte van 53,54 m 
en een breedte van 2,12 m en is opgehangen 
met metalen staven aan de onderzijde van de 
Goedingebrug. Op de beide brughoofden van de 
voetgangersbrug prijkt het jaartal 1947.

Keuzemeersen

8  - Afstand langs route: 5.67  km

Afbeelding 10: Keuzemeersen (Bron: LucT)

De Keuzemeersen zijn een natuurgebied en 
natuurreservaat aan de linkeroever van de Leie in 
Drongen en in Baarle-Drongen te Gent dat deel 
uitmaakt van het natuurpark Levende Leie. Een 
verschil met de andere meersen rond Gent is de 
aanwezigheid van heel wat houtkanten en 
knotwilgenrijen. Het gebied bestaat uit de 
Noordelijke en de Zuidelijke Keuzemeersen, 
doorsneden door de E40. Sinds januari 2019 is de 
fusie van het natuurreservaat Keuzemeersen met 
het meer noordoostelijk gelegen natuurreservaat 
Assels erkend.
Historisch gezien zijn de Keuzemeersen 
afzettingsgebied van de oude Leie die in een 

eerdere vlakke vallei meanderde. De 
Keuzemeersen liggen dan ook in een bocht van 
de Leie alsook verder stroomafwaarts op de 
linkeroever van de Leie, waar het typische 
meersenlandschap bewaard is gebleven: kleine 
weilandpercelen met knotwilgen, een oeverwal 
en een fijnmazig netwerk van slootjes met 
bijhorende fauna en flora. Een regelbare stuw 
regelt het waterpeil van de centrale meersen.

Kasteel Ten Bogaerde

9  - Afstand langs route: 7.67  km

Afbeelding 11: Kasteel Ten Bogaerde

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 
het door de familie Solvyns verkocht. Het kreeg 
verschillende bestemmingen, waaronder die van 
restaurant. Momenteel wordt het bewoond door 
een Gentse industrieel.
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