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De wandeling start op het Drongenplein aan de voet van de Sint-Gerolfkerk. Langs de Oude Abdijstraat en de Drongen-
stationstraat ga je door de spoorwegtunnel naar de Deinse Horsweg tot aan de afslag van de Hogelakedreef. De dreef  
kronkelt tussen de meersen van de Hoge Lake (1) tot bij een jachthaventje. Rechts over de parking van de yachtclub kom 
je op het smalle jaagpad langs de Leie.                                         .
Wie voor een verkort traject (5 km) kiest, kan een halve kilometer verderop, aan restaurant Heilig Huizeken, de 
Slingerstraat inslaan. Na 100 m stap je via een onopvallende veldwegel tussen de akkers en je komt via de oprit van de 
Wafelijzerhoeve naar rechts aan de drukke Deinsesteenweg (N466). Voorzichtig oversteken naar de Sint-Gerolfstraat en 
voorbij het voetbalveld kan je met de Keiskantstraat weer aansluiten op het Tweekerkenpad.   ..................
Na zo’n 2 km loop je onder het autogeweld op de Goedingebrug, verder langs de Leieboorden tot bij een rustbank. Volg
even het Keuze-Afsnee wandelpad rechts voor een mooi uitzicht op de Keuzemeersen (1). Voor je het verharde wegdek van 
Keuze bereikt, ga je door een houten hek links het grasland over. Na nog een hek stap je naar rechts tot in Keuzemeers. Bij 
het kruispunt met de Keuzekouter neem je rechts. Een ommetje langs de Karel De Bondtlaan voor een mooi uitzicht op een 
Leiebocht, brengt je weer op de Keuzekouter. Sla linksaf en kies opnieuw links bij de Solvynsdreef. Die leidt je naar het 
Solvynskasteel (2). Draai rechts mee en loop rechtuit tot bij de Solvynskapel. Je wandelt vanzelf de Moortelputstraat in. 
Wanneer die een haakse bocht naar rechts maakt, stap je rechtdoor in een kerkwegel naar de Sint-Martinuskerk van Baarle. 
Nog voor je de kerk bereikt toont het bordje naar fietsknooppunt 71 je de weg naar het ‘mooiste plekje van Drongen’: 
Baarleveer (3). Geniet van het panorama en steek daarna bij de verkeerslichten over naar de Kloosterstraat. Op je weg kan 
je het mooi gerestaureerde Sint-Regina godshuis (4) bewonderen. Steek bij het viaduct de autostrade over en loop tot de 
verkeersrotonde waar je uiterst rechts de Baarleveldestraat neemt. Bij de Sint-Antoniuskapel stap je langs de Wijkbosstraat 
(5) door de velden tot je het kruispunt aan de Raapstraat bereikt. Verder rechtdoor loopt de Lage Varenweg over in de 
Sint-Gerolfstraat. Even voorbij de Sint-Gerulphuskapel (6) en het Kapellegoed (7) neem je links de Keiskantstraat. Laat de 
golfschool en de sporthal Keiskant (8) rechts liggen en neem rechtsaf en onmiddellijk uiterst links de Oude Wee. Tussen de 
huisnummers 62 en 60 steek je over het voetpad door naar de Schuiterstraat. Wanneer die straat een haakse bocht naar 
links maakt, vang je rechts opnieuw een glimp op van de verkeersweg N466 op. Langs het tallud van deze verkeersweg 
loopt een grindpad dat je bij de spoorweg brengt. 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.  
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1. Leiemeersen - 2. Kasteel ten Bogaerde (Solvynskasteel) – 3. Baarleveer – 4.Godshuis Sint-Regina – 5.Trage wegen – 

6. Sint-Gerulphuskapel – 7. Kapellegoed ( Triomfkasteel) - 8. Sportcomplex Keiskant  

Drongen
Tweekerkenpad
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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. De Leiemeersen vormen een 
natuurlijk overstromingsgebied dat 
bestaat 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 en de steenuil. 
Op deze wandeling kom je langs de 
meersen van de Hoge Lake, en de 
Keuzemeersen. Deze laatste maken 
deel uit van het Natuurinrichtings-
project ‘Latemse Meersen’ dat 
uitgevoerd wordt door de Vlaamse 
Landmaatschappij. Een degelijke 

wandelinfrastructuur maakt het nu 
mogelijk een mooie wandeling te 
maken door de meersen. 
2. Het in 1831 opgetrokken kasteel 
Ten Bogaerde, werd o.a. bewoond 
door Ernest Solvyns. Ernest Solvyns 
(°1824) was een Antwerps jurist die 
zich in Drongen kwam vestigen. Hij 
stapte in de politiek en bracht het tot 
senator. Hij was zeer actief in 
katholieke caritatieve organisaties. 
Met het fortuin dat hij vergaard had 
als textielfabrikant in Gent, ontpopte 
hij zich als financiële weldoener. Zo 
gaf hij ondermeer opdracht tot de 
bouw van het Sint-Reginagodshuis en 
was hij geldschieter voor de 
restauratie van de Sint-Martinuskerk 
en de bouw van de pastorij. 
3. In een schilderachtige Leiebocht 
achter de kerk van Baarle, ligt een 
veer voor voetgangers en fietsers. De 
geschiedenis van deze veerpont gaat 
terug tot in de 19e eeuw. Het wankele 
bootje werd voortgetrokken langs een 
kabel die op de bodem van de rivier 
lag, om het voorbijvarende boot-
verkeer niet te belemmeren. In 2007 
werd in het kader van een land-

inrichtingsproject de aanlegsteiger 
vernieuwd en het kabelveer vervangen 
door een gemotoriseerd veer.. 
Deze plaats is een geschikt uitgangs-
punt voor wandel- en fietsuitstapjes 
door de riante villawijken van Sint-
Martens-Latem en Deurle.   
4. Architect August Van Assche 
ontwierp in 1872 in opdracht van 
Ernest Solvyns, langs de Kloosterstraat 
een bejaardenhuis in neogotische stijl. 
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 
zuster 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 nu 
een revalidatie- en dienstencentrum 
voor gehandicapten. 
5. De Wijkbosstraat maakt deel uit van 
een netwerk van trage weg. 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. 

6. Op een klein driesje langs de Sint-
Gerolfstraat staat de bedevaartskapel 
van Sint-Gerulphus uit 1750. Deze 
heilige werd aangeroepen tegen de 
koorts. Binnen vind je op de 
linkermuur nog een gedenksteen van 
de oorspronkelijke kapel. Ze werd er 
gebouwd omdat op die plaats op 21 
september 748 de heilige Gerulphus 
werd vermoord. In 1948 werd de kapel 
vergroot  ter gelegenheid van het 
twaalfde eeuwfeest van de dood van 
de patroonheilige van Drongen. 
7. Het Kapellegoed, ook wel Triomf-
kasteel genoemd, is gelegen in een 
riante tuin met Japanse notelaar langs 
de Sint Gerolfstraat. Er is weinig 
bekend over de historiek, maar er 
werd in geschriften toch al sporen van 
teruggevonden tot 1398. De huidige 
voorgevel dateert uit 1852. Het 
walbrugje dat toegang geeft tot het 
domein, roept herinneringen op aan 
de vroegere omwalling.  
Het kasteel werd in de loop van vorige 
eeuw bewoond door verschillende 
Drongense burgemeesters.  
7. Het gebied tussen de Keiskantstraat 
en de Deinsesteenweg ontwikkelt zich 
de laatste jaren als een heus sport-
complex. De sporthal Keiskant biedt 
faciliteiten voor een tiental zaal-
sporten. Sinds 2001 is op deze site ook 
een Golfschool gevestigd. Een vzw 
werkt er aan de democratisering van 
de golfsport. Recent werd hier ook 
een voetbalterrein aangelegd. De 
accomodatie biedt ruimte aan de 
voetbalclub KVE Drongen, een fusie 
van de drie vroegere Drongense 
voetbalclubs. Recente archeologische 
opgravingen legden hier sporen van 
Romeinse nederzettingen bloot.  
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