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Start van de wandeling op het Drongenplein (1) waar je de wagen kwijt kunt. Met de rug naar de Sint Gerolfkerk (2), 
neem je links de Oude Abdijstraat. Op weg naar het spoorwegstation (3) voorbij de abdijmuur zie je aan de overkant 
de classicistische pastorij, in 1773 door een Norbertijnerabt gebouwd. Bij het station brengt een fiets- en 
voetgangerstunnel je in de Deinse Horsweg. Hou de tweede afslag links in de gaten, dat is de Hoge Lakendreef die 
tot aan de yachtclub van de Leie Snelvaarders (LSV) (4) loopt.                                                                                 .                                                               
Daar gaat het rechts het wandelpad (GR128) op. Langs de boorden van de Leie lopend geniet je de aanblik van 
de riante landhuizen en tuinen op de rechteroever. Het terras van het ‘Heilig Huizeken’ (5) biedt uitzicht op de 
voorbijschuivende plezierboten.                        
Na circa 2 kilometer Leieboorden steek je de rivier over via de trappen van een hangbrug onder de Goedingebrug 
(7), een overbrugging voor de autostrade naar de kust. Aan de overzijde onmiddellijk links de schaduwrijke 
Goedingedreef in, langs deeBeelaertmeersen.                                                                                                         . 
Ongeveer 3 km tussen authentieke natuur brengt je opnieuw bij een bord van de Leiestreekroute die je links volgt, 
de Leieoever in. Wat verder wacht je een prachtig uitzicht op Drieleien, de plaats waar de Leie twee verschillende 
richtingen uit gaat. Vluchten Canadese ganzen zitten er vanuit de laaggelegen meersen toe te kijken op wandelaars 
en voorbijvarende bootjes. Nog een wegel door en je komt in de kleine woonkern van Afsnee. Op het einde van de 
Veurestraat loop je links, Leiedorp in, tot bij de romaanse Sint-Jan-Baptistkerk (8). Het kleine voetveer (9) naast de 
kerkhofmuur brengt je opnieuw op de linkeroever. (OPGELET: van oktober tot april enkel tijdens het weekend!)  
Wandel nu onmiddellijk links over de Dijkweg. Circa 3,5 km heb je nodig om Drongen weer te bereiken. Maar doe 
het rustig en gebruik vooral je zintuigen want hier valt veel te zien en te beleven. Je loopt voorbij het natuurgebied 
De Assels , de schilderachtige oevers en sfeervolle villatuinen. Op het water is het volop bootjespret. Er zijn ook 
enkele gezellige terrasjes met uitzicht op de Leie.                                                                                          .     E                                                                                        
Bij brasserie-restaurant ‘In den Karpel’ bereik je het einde van de Dijkweg. Loop nog even rechtuit door de 
Asselsstraat en kijk bij het lopen over de klasseerde Pontbrug  even naar links, je ziet er de imposante gebouwen 
van de Oude Abdij (10) opduiken. Je bent hier weer op het Drongenplein. 
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1.  Drongenplein - 2. Sint Gerolfkerk -3. spoorwegstation – 4. yachtclub LSV – 5. ’t Heilig Huizeken – 6. 

meersen langs de Leie – 7. Goedingebrug – 8. Sint Jan Baptistkerk – 9. voetveer Afsnee - 10. de Oude Abdij 
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Drie Leien wandelpad

 

  

Buur Natuur
 
Deze wandeling illustreert prachtig het jaarthema van Pasar, Buur Natuur. Meer dan 350 afdelingen bieden je de kans 

om het hele jaar door kennis te maken met de mooiste natuurplekjes. Zo leer je al wandelend iets over de natuur in 

je buurt. Ook voor Pasar-magazine is Buur Natuur geregeld een belangrijke invalshoek voor reportages en artikels. 
km 
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1. Het Drongenplein - de oude 
dorpskom nabij de Leie - werd 
wegens zijn artistieke en historische 
waarde in zijn geheel beschermd als 
dorpsgezicht. Werden eveneens 
beschermd als monument: de oude 
abdij van Drongen, met bijgebouw-
en, kloostertuin en begraafplaats; 
de parochiekerk St.-Gerulfus; de 
Pontbrug; de Jozefskapel of kapel 
Pater Petit en het  orlogsmonument. 
Ook een aantal gebouwen rond het 
plein, zoals de vroegere herberg 
Sint-Antone (nr. 15),  zijn 
beschermd erfgoed.  
2. Van de verdwenen abdijkerk 
bleef enkel de toren - in de volks-
mond “de peperbus” -   bewaard. 
Hij werd opgetrokken na de 
blikseminslag van 1727. Naast de 
toren, staat de Sint-Gerolf parochie-
kerk (beschermd 1998).  
De H. Gerulfus is een van de 
patroonheiligen van Drongen. De 
kerk heeft bezienswaardig kerk-
meubilair waaronder een 
Onzelievevrouwbeeldje uit de 
twaalfde eeuw. 
3. Het imposante stationsgebouw 
ligt aan de drukke spoorlijn Brussel-
Oostende. Hier passeren dagelijks 
vele tientallen treinen voor het 
pendelverkeer naar Gent en Brussel, 
maar ook voor goederenvervoer naar 
de haven van Zeebrugge. Het 
huidige station werd gebouwd nadat 
op het einde van WO I het vorige 
door bommen werd vernield. Het 
moet binnenkort verdwijnen voor 
twee bijkomende sporen.  
 

4. Het grillig verloop van de Leie 
maakt haar aantrekkelijk  voor 
pleziervaarders: achter elke rivier-
bocht ligt een nieuw uitzicht te 
wachten. Aanlegstijgers zoals deze 
van de yachtclub de Leiesnelvaar-  
ders (LSV) bieden hen de        
mogelijkheid om de oevers te gaan 
verkennen. De waterkant trekt ook 
veel wandelaars en fietsers aan die 
het bootjesdéfilé komen gadeslaan. 
5. Op het einde van de platanen-
dreef Slingerstraat staat langs de 
Leie het restaurant met de 
religieuze naam 't Heilig Huizeken. 
De naam is pure scherts. De twee 
jongejuffrouwen die in het vroegere 
huisje woonden, boden spijs en 
drank aan de (soms ruige 
passanten), op voorwaarde dat er 
niet gevloekt werd… 
6. De Leie zorgt op verschillende 
plaatsen voor natuurlijke over-
stromingsgebieden of meersen .Ze 
bestaan uit natte weilanden met             
vele grachten. Ze hebben een 
specifieke vegetatie en worden druk 
bezocht door allerlei water- en 
weidevogels zoals o.m. de grutto. 
Op je wandeling kom je langs de 
meersen van de Hoge Lake, 
Beelaertmeersen en de Keuzemeer-
sen. Een verrekijker meenemen kan 
handig zijn. 
7. De Goedingebrug is een merk-
waardig bouwsel. Het is een 
hangende stalen constructie die 
onder de brug van de autosnelweg 
E40 is bevestigd. Via trappen biedt 
ze de mogelijkheid aan wandelaars  
 

en fietsers langs de Leie om, onder 
het autogeweld door, op de andere 
oever te komen. Vanaf juni 2009 
wijst een informatiebord u hier de 
weg naar een mooie wandeling door 
de Leiemeersen. 
8. De grotendeels romaanse Sint-
Jan-de-Doperkerk behoort samen 
met de 18de-eeuwse pastorie en  
de straten van de omgeving tot het 
beschermde dorpsgezicht van 
Afsneedorp. Met het kerkhof rondom 
is het schilderachtig gelegen langs 
de boorden van de Leie. De kerk is 
gebouwd op een kleine terp (heuvel) 
om haar te beschermen tegen 
overstromingsgevaar. 
9. Van de16 fiets- en voetveren die 
Vlaanderen nog heeft, liggen er 2 op 
de Leie in Drongen. Het eerste van 
Afsnee en het tweede achter de kerk 
van Drongen-Baarle. Van mei tot 
september brengt een veerman of -
vrouw je van 9 u en 12 u en van 13 u 
tot 18u30 gratis naar de overkant. 
De andere maanden enkel in het 
weekend. 
10. De voormalige Norbertijnerabdij 
werd vermoedelijk gesticht in het 
begin van de zevende eeuw. Ze 
kende een woelige geschiedenis van 
verwoestingen en heropbouw. 
Tijdens de industriële revolutie 
richtte Lieven Bauwens er een 
katoenspinnerij op (1804). In de  2e 
helft van de 19e eeuw herbergde de 
abdij het noviciaat van de jezuïeten. 
Vanaf het einde van de 20e eeuw tot 
nu staat ze bekend als bezinnings-
centrum ‘de Oude Abdij’. 
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