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Start op het Drongenplein en loop recht voor de kerktoren in de Vierhekkenstraat. Steek bij de drukke verkeers-
rotonde voorzichtig de Deinsesteenweg over en neem links de parallel lopende Koninginnelaan. Onmiddellijk rechts 
brengt de Bassebeekwegel je in de open ruimte voor een tocht langs een net van trage wegen (1). Kruis de Groene-
wandeling en neem het smalle pad  tot bij het deels omwalde ‘Goed te Bassebeke’. Links aanhouden en wanneer 
een rode pijl op een berk je rechts attent maakt op een karrespoor sla je in. Op het beton van de Kruisstraat neem 
je de smalle Rodehoedstraat aan de overkant die leidt naar de drukke Mariakerksesteenweg. Voorzichtig oversteken 
dus en rechtdoor aanhouden tot bij het houten hek met huisnummer 8. Neem het pad links en tussen de velden door 
kom je bij het natuurgebied Leeuwenhof (2). Een klimmetje op het tallud verschaft je achter een vogelkijkwand een 
prachtig zicht op de plas. Bij de informatieborden van Natuurpunt draai je links. Kruis opnieuw de 
Mariakerkesteenweg en loop in de Beekstraatkouter verder tot aan de kruising met de Bruidstraat. Kies voor de 
asfaltweg rechts. In de Beekstraat gaat het links even over het fietspad tot bij een driehoekig pleintje met rustbank 
en bushalte. Sla rechts in en geniet in de Heiebreestraat van het uitzicht op de Vinderhoutse bossen (3), een 
stadsbos in spe. Een kilometer stappen  brengt je bij knoopunt 60 van het fietsnetwerk waar je achtereenvolgens 
links de Noordgijzelstraat en de Gijzelstraat inslaat. Het landgoed De Campagne (5), naast de gelijknamige 
schoolhoeve (4),  is goed voor een kort oponthoud in de wat verwilderde tuin van het domein. Vervolg je weg in de 
Gijzelstraat tot je we weer de Beekstraat bereikt. Volg die even naar links tot aan het Spar warenhuis op de hoek 
van de Beekstraatkouter. Die moeten we in om weer in in het tragewegennetwerk tussen de twee Drongense 
woonkernen terecht te komen. Wanneer de betonweg veldweg geworden is, gaan we rechts de Stroomkenskerkweg 
in. Weldra biedt deze kerkwegel je een prachtig panoramisch uitzicht om de omgeving.  Bij de kruising met de 
betonweg van de Kruisstraat steek je schuin links over voor weer een  mooie veldweg  in de richting van de 
dorpskern. Ons tragewegenavontuur eindigt in de Luchterenkerkweg, maar je kan nog een stukje van Drongendorp 
verkennen. Steek schuin links over de Mijlsteen in en draai in de Groenewandeling rechtsaf. Achtter de bocht in de 
Boelenaar bij het verbodsteken voor auto’s en bromfietsen zak je via het pad naar de Antoon Catriestraat af. Daar 
stap je naar de verkeerslichten om het kruispunt met de Deinsesteenweg over te steken. Bij de eerste afslag links 
neem je de Abdijmolenstraat en via de Adolf Petitstraat rechts bereik je weer het Drongenplein.              
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1. Trage wegen  - 2. Leeuwenhof  – 3. Vinderhoutse bossen – 4.Schoolhoeve De Campagne – 5.Landgoed De Campagne   
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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. Ondanks de toenemende ver-
stedelijking is er nog veel open 
ruimte in Drongen. Het akker-, 
weide- en boslandschap tussen de 
drie woonkernen, wordt door-
sneden door dreven en veld-
wegels. Vele straatnamen in 
Drongen eindigen nog op -dreef, 
of -wegel, maar hebben het 
karakter van trage weg verloren 
onder druk van koning auto en de 
aanleg van woonwijken. Toch 
hebben er verschillende iets van 
hun authentiek karakter weten te 
bewaren.  Zo waant men zich 
terug in de tijd bij een wandeling 
in de Bassebeekwegel, Assels-
kerkweg, Rijkegasthuisbos, 
Stroomkenskerkweg of Hoge 
Lakendreef.   
2.  Het natuurgebied Leeuwenhof 
is een verlaten zandwinningput. 
Het gebied is gescheiden van de 
Bourgoyen door de Ringvaart en 
de grote ring rond Gent. In koude 
periodes, wanneer de onder-
gelopen meersen zijn dicht-
gevroren, wijken de eenden uit de 
Bourgoyen vaak uit naar het diepe 
water van het Leeuwenhof. De 
plas is een belangrijk overwinter-
ingsgebied voor eenden, maar telt 
ook interessante broedvogels. 
Natuurpunt Gent onderhoudt de 
steile zandwanden langs de oevers 
zodat zeldzame oeverzwaluwen   
ieder voorjaar hun nestgangen 
kunnen uitgraven. De oevers van  
 

het Leeuwenhof worden begraasd 
door een kudde scahpen om te 
vermijden dat er te veel wilgen 
groeien, wat op termijn ongunstig 
is voor andere planten en vogels.   
3. In de noordelijkste uithoek van 
Drongen liggen de Vinderhoutse 
bossen. Een stukje bosgebied dat 
nog in privé-handen is. Het ligt 
geprangd tussen de ringvaart rond 
Gent en de Bosstraat. De overheid 
heeft er plannen mee om het uit 
te bouwen als stadsbos. 
Milieuorganisaties bakkeleien 
momenteel met de overheid over 
de precieze omvang van dit 
toekomstige stadsbos. Momenteel 
is het Agentschap van Natuur en 
Bos eigenaar van ongeveer 6 ha.  

Een wandellus laat u er kennis-
maken met een stukje spontane 
bosverjonging en een oud bos. In 
de Vinderhoutse bossen komen 
zeldzame planten voor zoals 
eenbes. De bermen van de 
beukendreef vormen een waarde-
vol biotoop voor paddestoelen. De 
dreef is gemakkelijk te bereiken 
via het fietspad naast de oprit van 
de R4 in de Beekstraat. 
4. In het ecologisch centrum en 
schoolhoeve De Campagne staat 
de relatie kind-dier-plant 
centraal: de natuur, het milieu, 
het leven op de boerderij en hoe 
met dieren omgaan. Er staan 
grote infopanelen over het leven 
op de boerderij, de mascotte 

 

Poelien de Hippe Kip wijst de 
weg, en voor kinderen zijn er 
gratis werkblaadjes en opdracht-
jes. Ze kunnen de dieren bekijk-
en, en ook aanraken in de knuffel-
weide. Verder is er een groente-
tuin, een bakkerij, een wolhuisje 
en een speeltuin. De hoeve is 
gratis toegankelijk voor het 
publiek op woensdagnamiddag en 
tijdens de schoolvakanties. Van 
april tot oktober is ze ook elke 
tweede zondag van de maand 
open tussen 14 en 17 uur. 
5. De centrale kern van het 
kasteel van Landgoed De 
Campagne dateert uit het begin 
van de 17de eeuw. In de 18de 
eeuw lusthof met hoeve van een 
welstellende Gentse bankiers-
familie Vanaf 1852 werd dit 
gebouw het buitengoed van de 
paters Jezuïeten, verbonden aan 
hun vormingshuis in de Oude Abdij 
van Drongen. De gemeente 
Drongen kocht het complex in 
1973 en door de fusie van 1977 
kwam het in het bezit van de Stad 
Gent, die er een gemeenschaps-
centrum’ van aakte. Verenigingen 
van Gent en Drongen kunnen er 
terecht voor hun activiteiten. Het 
gebouw herbergt een kunst-
verzameling  en voor het gebouw 
staat een beeldhouwwerk  van de 
Drongense kunstenaar MaRf, dat 
refereert naar het Jezuïeten-
verleden van het domein.    
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