
OP WANDEL 
LANGS TRAGE WEGEN
IN DRONGEN

Verlaat het Drongenplein over de Pontbrug en neem in de Assels-
straat de Dijkweg langs de Leie. Vóór de spoorwegbrug volg je 
het GR-pad dat naar de verharde weg langs de sporen leidt.     
         Volg rechts het Muinkhampad tot bij het spoorwegstation. 
Volg verder de spoorweg tot de viaduct van de Deinsesteenweg. 
Neem rechts de Hindestraat en ga op de Kroonprinsstraat opnieuw 
in de richting van de spoorweg. Voor het laatste huis van de straat 
rechts loop je door een voetweg naar de Fresiastraat. Sla linksaf, 
negeer de spoorwegtunnel en loop verder langs het geluidscherm 
tot je de huizen van de woonwijk Elshout ziet opduiken.         
         Verlaat de Treinstraat en ga via de duiker over de gracht naar 
het Elshoutpad. Laat de Paradijskouter rechts liggen, kruis de 
Hollisstraat en volg verder Elshout tot de afslag naar de Doornplas-
straat. In deze straat bereik je na ca 700 m de Droogveldeweg. 
Die slingert tussen de velden naar de Antoon Catriestraat. 
         Ga daar rechts en neem naast het woonhuis nummer 156 de 
doorsteek naar Luchterenhof. Die geeft uit op de Luchterenkerkweg, 
die je rechts volgt. Op het kruispunt met de Kruisstraat ga je links.
De eerstvolgende buurtweg is de Stroomkenskerkweg. Neem die  
rechts tot de Meuleweg. Stap nu links tot op de Bassebeekstraat 
en nogmaals links tot je de Kruisstraat bereikt.         
        Aan de overkant van de weg naast het informatiebord over
trage wegen wacht je de Bruidstraat voor een wandeling van ca. 
1 kilometer tussen de velden. Sla bij de kruising met de Beekstraat-
kouter rechtsaf en steek voorzichtig de Mariakerksesteenweg over
 naar Leeuwenhof. 
       Bij het informatiebord van het natuurgebied volg je rechts het 
pad langs de heuvel. Slalom verder tussen hagen en afsluitingen tot 
de Mariakerksesteenweg. Steek voorzichtig over naar de Rodehoed-
straat en kruis opnieuw de Kruisstraat naar de Meuleweg. Op de 
Bassebeekstraat loop je links tot het ‘Goed te Bassebeke’. Stap op de 
splitsing rechts in de smalle Bassebeekwegel, ook wanneer die over 
de Groene Wandeling verandert in een woonstraat.
         Zo bereik je de Koninginnelaan, een parallelweg van de drukke 
N466 naar Deinze. Stap links naar de verkeersrotonde en steek over
naar rechts in de Mariakerksesteenweg. In de verte duikt reeds 
de toren van de Sint-Gerolfkerk op het Drongenplein op. 
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 Recreatie

Drongen ligt bezaaid met trage wegen: veldwegen, kerk-
wegels, dijkwegen, vroegere treinbeddingen, holle wegen, 
bospaden en doorsteekjes. Ruim 34 km die samen een dicht 
netwerk vormen waar zachte weggebruikers graag fietsen 
en wandelen. Een van de hoogtepunten zijn de jaagpaden 
langs de Leie: liefst 6 km verkeersvrije en grotendeels
onverharde paden langs de boorden van de rivier. Ze worden
intensief gebruikt door wandelaars, fietsers en water-
recreanten. Tussen de voetveren van Afsnee en Baarle bieden 
uitzicht op een van de mooiste landschappen van Oost-
Vlaanderen.  Aan de ene kant de Assels, Lakemeersen en 
Keuzemeersen met hun specifieke fauna en flora en op de 
andere oever de villa’s met hun groene tuinen.

 Fietsnelweg

Ter gelegenheid van de spoorwerken tussen Gent-Sint-Pieters 
en Drongen werd langs de spoorlijn een gloednieuw fietspad 
van 2,5 kilometer gerealiseerd. Het vormt een ideale fiets-
verbinding tussen het station Gent Sint-Pieters en Drongen. 
Het Muinkampad maakt deel uit van de toekomstige fiets-
snelweg Gent-Deinze-Zulte die onder impuls van de 
Provincie Oost-Vlaanderen tegen 2018 wordt gerealiseerd. 
De focus ligt daarbij vooral op functionele verplaatsingen 
naar school, werk, winkel, ... Die fietsostrade zal het mogelijk 
maken om op minder dan 30 minuten vlot en veilig met de 
(elektrische) fiets van Deinze naar Gent te fietsen.

 Focus op wandelen

Paden als de Droogveldeweg of de Bruidstraat zijn buurt-
wegen die van oorsprong hoofdzakelijk gebruikt worden als 
landbouwwegen. Daarnaast vormen ze een natuurlijke 
verbinding tussen de woonkernen en de natuurgebieden
Leeuwenhof en groenpool Vinderhoutse Bossen. Ze zijn 
daardoor zeer aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers. Bij 
de (her)aanleg van deze wegen kunnen niet alle belangen 
van de verschillende gebruikersgroepen op elkaar afgestemd 
worden. Het tragewegenplan van de stad Gent dat vanaf het
najaar 2015 in twee fasen wordt uitgewerkt, focust daarom 
hoofdzakelijk op de wandelaar. De inrichting wordt om 
ecologische en landschappelijke redenen zo natuurlijk 
mogelijk gehouden. Verharding of halfverharding wordt 
beperkt. Door de zware belasting door landbouwvoertuigen  
geraken de baanvlakken immers snel beschadigd en vragen 
ze om intensief onderhoud.

 Tragewegenborden

Weinig mensen vinden hun weg in het omvangrijke tragewe-
genetwerk van Drongen. Vanaf oktober 2015 duiken in het 
Drongense straatbeeld tientallen nieuwe naambordjes voor 
trage wegen op. Deze bordjes hebben een specifieke lay-out 
die overal te lande wordt gebruikt. 
Door het aanbrengen van deze  bordjes krijgen ook minder 
bekende paden een zichtbare naam en wordt de toeganke-
lijkheid verbeterd . Een voordeel voor recreanten en hulp-
diensten. Maar ook de stadsdiensten zijn gediend met een 
betere herkenbaarheid: een weg die vaak gebruikt wordt, 
vraagt immers een pak minder onderhoud.   
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 Olifantenpaadjes 
Een olifantenpaadje is een pad dat, vaak onbewust, door 
gebruikers van de reguliere fiets- en wandelpaden wordt 
gecreëerd om een stuk van de officiële route af te kunnen 
snijden. Zo vormt het de meest natuurlijke of kortste ver-
binding tussen twee punten. Het voet/fietsspoor van de 
Biekdekensstraat naar de Hindestraat is daar een voorbeeld 
van. Ook het Elshoutpad wordt door de bewoners van de 
nabijgelegen woonwijk gebruikt als de meest logische 
wandelverbinding naar de wandel- en fietspaden langs de 
spoorweg.

 Veilig naar school of werk
De drukke Antoon Catriestraat is sinds jaren een doorn in 
het oog van voetgangers, fietsers en gebruikers van het 
openbaar vervoer. Trage wegen kunnen hier een veilig 
alternatief bieden voor deze zachte weggebruikers. Zo legt 
de gedeeltelijk autovrije Luchterenkerkweg, parallel met de 
Catriestraat, een veilige verbinding tussen de twee woon-
kernen. Studenten en pendelaars maken er gretig gebruik 
van voor hun verplaatsingen naar school, werk of bus- en 
treinstation

 Cultureel erfgoed
De Luchterenkerkweg en de Stroomkenskerkweg worden 
van oudsher gebruikt als natuurlijke verbinding tussen de 
oude dorpskern van Drongen en de wijk Luchteren. Het 
beeld van de seminaristen van de Jezuietenabdij die midden 
vorige eeuw ieder weekend te voet door de velden naar het 
buitengoed De Campagne trokken, staat in het geheugen 
van veel oudere Drongenaars geprent. Het bronzen beeld 
van de Drongense kunstenaar Marf in het kasteelpark van 
De Campagne verwijst hiernaar. Ook de Nederlandse schilder 
Leo Van Gestel die midden vorige eeuw korte tijd in Drongen 
verbleef, legde het tafereel op doek vast.
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