
← Oude Pontweg 

↑ Leiehoek 

→ 
Burgemeester van  
Crombrugghelaan 

← Vennenhof (+ voetweg  links) 

→ Smissestraat 

← Leernsesteenweg 

← Ooidonkdreef 

→ Graaf Henridreef 

↑ 
Maaigemdijk 
(vervolgen langs voetweg links) 

↖ Leieoever 

↖ Jaagpad 

↑ Leiedam 

← Emiel Clausplein 

↑↓ Brielstraat 

→ Tolpoortstraat 

↑ Stationstraat 

← Station Deinze 

  Station Drongen 

↑ Deinse Horsweg 

← Hoge Lakendreef 

→ jaagpad Leie 

← Goedingebrug 

→ Autoweg-zuid 

→ Kleinemoortelputstraat 

← Leieriggestraat 

→ Oudburgweg 

→ Palepelstraat 

← Mortelputstraat 

→ Kerkstraat 

→ Meerstraat 

← wandelpad Latemse Meersen 

← Kwakstraat 

→ Heidebergen 

↖ Brakelstraat 

← Nelemeersstraat 

→ Kasteeldreef 

→ Lindestraat 

 

 

DE LEIESCHILDERS  

ACHTERNA 

langs de boorden van de romantische Leie 

wandelen van   

station naar station 

Je doorkruist volgende gemeenten: Drongen, 
Sint-Martens-Latem, Deurle, Sint-Martens-
Leerne, Astene, Deinze  

Afstand:  
19,5 km  

Niet bewegwijzerd. 

Aard van de weg:  
goed begaanbare jaagpaden en verharde  
wegen. Overwegend verkeersarm of 
verkeersvrij. Gedeeltelijk toegankelijk voor 
kinderwagens en rolstoelen. 

Startpunt:  
station Drongen - Drongenstationstraat 
spoorlijn Gent-Brugge of 
station Deinze - Stationstraat  
spoorlijn Gent-Kortrijk.  

Eindpunt:  
Terugkeer naar startpunt per trein (via Gent-
Sint-Pieters) of  met de bussen van de Lijn (14, 
15, 16) 

Eten en drinken: 
Verschillende voedingswinkels en eet– en 
drinkgelegenheden verspreid over het traject. 

DE LEIESCHILDERS ACHTERNA 

wandeling van station naar station 

www.toerismedrongen. 
wordpress.com 

 

www.toerismeleiestreek.be w w w . l a n g s d e l e i e . b e  w ww .d e in ze . b e  

Meer info: 

©
 P

as
ar

 D
ro

ng
en

 -2
01

5 
v.

u.
 F

ra
nk

 V
an

 H
ec

ke
, G

ro
en

dr
ee

f 7
7,

 9
03

1 
D

ro
ng

en
 

Vo
rm

ge
vi

ng
: F

er
re

 P
au

w
el

s 



Deze windmolen aan de 
Kouterstraat werd opgericht 
door de  Gentse Sint-Baafsabdij 
en wordt daarom ook Sint-
Baafsmolen genoemd. De 
oudste vermelding dateert uit 
1373. Na 1600 werd hij 
herbouwd.  Tijdens de Franse 
revolutie werd hij  aangeslagen 
en verkocht  aan particulieren. 

Naast de  windmolen stond een rosmolen.  De aandrijvingskracht 
hiervoor werd  geleverd door een paard (ros). De windmolen bleef 
in werking tot 1942 en werd in  1945 beschermd  als  monument. 
Bij de restauratie in 1977-1979 werd hij 88 meter verplaatst in 
noordwestelijke  richting,  naar de andere zijde van het 
molenaarshuis. In 2006 werd hij opnieuw  gerestaureerd.  

  

E 
mile Claus, Valerius de Sadeleer, Gustave van de  
Woestyne, Gust De Smet, Albijn Van den Abeele en 
zoveel andere kunstenaars vonden inspiratie voor hun 

werk in het Leielandschap. Niet te verwonderen, want tussen 
Gent en Deinze trekt de meanderende rivier een spoor van 
schilderachtige plekjes door het landschap, waar je ook als 
wandelaar stil van wordt. De bootjes op het water, de riante 
villatuinen, de watervogels in de meersen, de welige natuur, de 
stille dorpjes en de talrijke kerken, kapellen en kastelen maken 
van dit stukje Leievallei een langgerekt wandel- en 
fietsparadijs.  

De open graslanden van de 
Keuzemeersen worden 
doorsneden door de E40. Toch 
is dit natuurgebied zeer 
waardevol. Elke winter zoeken 
watersnippen hier beschutting 
in de natte graslanden. De 
knotwilgen en de houtkanten 
rond de weilanden zijn ideale 
nestplaatsen voor steenuilen. In 

opdracht van Natuur en Bos richtte de Vlaamse Landmaatschappij 
het hele gebied weer in als broedgebied voor weide-, water- en 
moerasvogels. Het waterpeil werd verbeterd en het maai- en 
graasbeheer aangepast. Bedoeling is om hier op termijn opnieuw 
een natuurlijk rivierlandschap te vormen: een mozaïek van 
grasland, riet, moeras en open water.  

1. KEUZEMEERSEN 

Dit merkwaardig bouwsel is een 
ijzeren constructie die onder de 
brug van de autostrade E40 
hangt. Via trappen biedt ze de 
mogelijkheid aan wandelaars en 
fietsers om onder het 
autogeweld van de ene oever 
op de andere te komen. Sint-
Martens-Latem, Afsnee en het 

unieke stukje natuur van de Beelaertmeersen komen daardoor op 
wandelafstand van Drongen te liggen.  

2. GOEDINGEBRUG 

3. KOUTERMOLEN 

De stemmige site rond het 
gemeentehuis van Sint-
Martens-Latem heeft heel wat 
te bieden. Op het kerkhof rond 
de witgeschilderde neogotische 
Sint-Martinuskerk, liggen 
enkele bekende Latemse 
kunstenaars begraven zoals 
Albijn van den Abeele 
(kunstschilder, schrijver, 

burgemeester) en George Minne (beeldhouwer, schilder, 
tekenaar). Voor de ingang van het gemeentehuis een bronzen 
beeld van de hedendaagse beeldhouwer, schilder Herman van 
Nazareth. Het Tempelhof, gelegen aan een schilderachtige 
Leiebocht achter het gemeentehuis, was het woonhuis van een 
hoeve die toebehoorde aan de Sint-Baafsabdij. Volgens een 
legende zouden de ridders van de Orde van de Tempeliers hier 
hebben verbleven.  

  4. SINT-MARTENS-LATEM 

Dit gebied van circa 130  ha 
bestaat uit bloemrijke natte 
hooi- en weilanden, door-
sneden door een netwerk van 
sloten. In het voorjaar kan je op 
verschillende plaatsen dotter-
bloem, koekoeksbloem en 
grote ratelaar bewonderen. 
Marterachtigen zoals bunzing, 
hermelijn en wezel vinden hier 

hun favoriete terrein. Verschillende soorten vleermuizen jagen er 's 
nachts op insecten. Typische weidevogels zoals kievit, wilde eend, 
kuifeend, slobeend en gele kwikstaart broeden in het gebied en 
rietgorzen komen hier overwinteren. Het gebied is toegankelijk 
gemaakt met wandelpaden met een totale afstand van ruim acht 
kilometer.  

De Rode Beukendreef werd 
rond 1766 aangeplant als 
pronkdreef van het toenmalige 
Kasteel van Deurle. Ze telde 
ruim vierhonderd bomen. 
Menig Latems impressionist 
legde de dreef vast op doek. 
Sinds 1963 is de beukendreef 
van het kasteel afgesneden 
door verkavelingen.  

7. RODE BEUKENDREEF 

De Royal Latem Golf Club, 
vroeger ’Les buttes blanches’ 
genoemd, is één van de oudste 
golfclubs van België. De 'Golf' 
werd in 1909 aangelegd op de 
oude rivierduinen die  het 
aanslibbingsgebied van de Leie 
begrenzen. De baan heeft 18 
holes en is zoals de meeste 
oude banen, niet lang. De club 

was reeds driemaal gastheer voor de Belgian Open.  

6. GOLFCLUB 

5. LATEMSE MEERSEN 

Het museum aan de Gust De 
Smetlaan (beschermd erfgoed) is 
het laatste woonhuis en atelier 
van de grote Vlaamse 
expressionist Gust De Smet 
(1877-1943). Het werd na zijn 
dood ingericht als museum. Het 
bevat als bestendige huldeblijk 
de volledig  ingerichte  huis-

kamer en het  atelier en de slaapkamer op de eerste verdieping. 
Aan de wanden hangt een selectie van honderd werken, 
voornamelijk kleine doeken en tekeningen die bij de dood van de 
schilder in het atelier achterbleven. Het museum is tijdelijk gesloten 
voor renovatiewerken. 

8. MUSEUM GUST DE SMET 

Dit modernistisch gebouw uit 
1967 herbergt de kunst-
verzameling van het echtpaar 
Jules en Irma Dhondt-
Dhaenens. De collectie bestaat 
voornamelijk uit schilderijen 
en beeldhouwwerk van 
Vlaamse kunstenaars zoals 
James Ensor, Gust De Smet, 
Henri Evenepoel, Leon De 

Smet, Valerius De Saedeleer, Constant Permeke, Albert Servaes, 
Frits Van den Berghe en Gustave van de Woestijne. Ook 
hedendaagse kunstenaars kregen er een plaats. 
 
Openingsuren: 
dinsdag tot zondag van 10 u tot 17 u (zomer tot 18 u) 

Het Kasteel van Ooidonk, waar 
ooit de Graaf van Horne vebleef, 
is één van de mooiste van het 
land en is nog steeds bewoond 
door zijn eigenaar. Het vroegere 
middeleeuwse slot werd  
aangepast en kreeg het huidige 
uitzicht in 1595 dankzij Maarten 
della Faille. In 1870 werd het 
gemoderniseerd zonder inbreuk 

te doen aan de originele renaissancestijl. Vanaf 1958 werd het 
opengesteld voor het publiek. Het interieur is zeer rijk gevuld met 
kostbare meubels, zilverwerk, schilderijen en familieportretten. De 
opeenvolgende eigenaars, waaronder de huidige graaf Juan t' Kint 
de Roodenbeke, hebben steeds getracht het landelijke uitzicht 
rond het  domein te bewaren. De tuinen zijn prachtig en zeker een 
bezoek waard. 

Bezoeken:  
kasteel: van 1 /04 tot 15/09  op zon- en feestdagen van 14u00 tot 
17u30 
tuinen:: dinsdag tot zondag open van 9u00 tot 18u00 

9. MUSEUM DHONDT-DHAENENS 

10. KASTEEL OOIDONK 

De Maaigemdijk is een van de meest fotogenieke plekjes langs de 
Leie. Heel wat kunstenaars, waaronder Emile Claus, lieten zich door 
de idyllische aanblik inspireren. De dijk werd opgetrokken om de  

11. MAAIGEMDIJK 

overstromingen van "The 
Golden River" tegen te houden. 
Je kunt hier genieten van een 
prachtig uitzicht op de 
meanders van de Oude Leie en 
de Leiemeersen midden in het 
mooie stuk natuur dat loopt tot 
aan het kasteel Ooidonk.  

13. MUSEUM VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK 

Om schepen een omweg van 
vijf kilometer te besparen werd 
er in 1860 een doorsteek 
gemaakt van 300 m, waarbij de 
meander van de Oude Leie 
werd afgesloten.  Het nieuwe 
stukje waterweg kreeg de 
naam het Sas’. De houten 
ophaalbrug  werd in 1896 
vervangen door een metalen 

constructie die nog manueel bediend wordt. In een van de twee 
sasmeesterhuizen is nu een klein scheepvaartmuseum 
ondergebracht. Er is ook een cafeetje ingericht waar je een lekkere 
scheepsdruppel kan drinken.  

12. ASTENE-SAS 

Openingsuren: 
dinsdag-vrijdag: 14u -17u30 , zaterdag-zondag: 10u -12u,, 14u—17u    
maandag: gesloten 

Het Museum van Deinze en de 
Leiestreek herbergt een 
wereldberoemde collectie van 
de Leieschilders Emile Claus, de 
gebroeders De Smet, Valerius 
De Saedeleer, Constant 
Permeke, Gustave van de 
Woestijne,  George Minne, 
Albert Servaes. Ook de 
hedendaagse kunstenaars  

Raoul De Keyser en Roger Raveel zijn  hier vertegenwoordigd. Dit  
stedelijk museum  met  regionale erkenning  in een modern 
gebouw,  belicht tevens het volkskundig, archeologisch en 
industrieel aspect  van Deinze. en  ommeland.  

Dit 40 ha grote natuur- en 
recreatiedomein bevindt zich 
tussen de Leie en het 
Schipdonkkanaal in het centrum 
van Deinze. Je hebt er een ruim 
aanbod aan wandelpaden, 
siervijvers, een dierenpark, een 
lig- en speelweide, een 
moerasbiotoop en een 
jachthaven. Kinderen kunnen 

zich volop uitleven op het speelplein terwijl de ouders een oogje in 
het zeil houden van op het terras van de cafetaria..                           .  

14. BRIELMEERSEN 

Het recreatiedomein is elke dag gratis toegankelijk  
van 8 tot 22 u van 1 april tot 31 oktober.  
Tijdens de winter wordt het park om 18 u. afgesloten 


