
1. Drongenplein met Oude Abdij, Sint-Gerolfkerk, oorlogsmonument 

2. Veerstraat met woonhuis Domien Ingels, kastelen  

3. Verhuur sloepen voor Leietochten 

4. Hoeve ter Kaeksmete 

5. Natuurgebied Assels en Piereput 

6. Voetveer Afsnee 

7. Afsnee: Sint-Jan-de Doperkerk en kerkhof 

8. Café De Oude Drieleien (met terras) 

9. B&B Het tijdloze uur 

10. Jachthaven Drie Leien + Leieafvaarten 

11. Café-restaurant In de new Karpel (met terras) 

12. Pontbrug 

13. Sint-Jozefkapel 

14. Horecazaken  centrum (met terras) 

15. Pastorie 

16. Spoorweg  

17. Yachtclub De Leiesnelvaarders 

18. Brasserie-restaurant ‘Heilig Huizeken’ 

19. Natuurgebied ‘Keuzemeersen’ 

20. Kasteel ‘Ten Bogaerde’ 

21. Kapel Solvyns 

22. Sint-Martinuskerk 

23. Horecazaken Baarle 

24. Sint-Reginagodshuis 

25. Hotel Drongen 

26. Fietsverhuur PDG 

27. Voetveer Baarleveer 

28. Visvijver 

29. Kapel Sint-Gerolf 

30. Kapellegoed 

31. Sportcomplex Keiskant 

32. Kasteel De Campagne en Kunstgaanderij 

33. Schoolhoeve De Campagne en portaal Vinderhoutse Bossen 

34. Volkscafé De Gloriette 

35. Onze-Lieve-Vrouw kape 

36. Vallei van de Oude Kale 

37. Kasteel IJzeren Hekken 

38. Kasteel Leeuwenhof  

39. Groenpool Vinderhoutse Bossen 

40. Natuurgebied Leeuwenhof 

41. Trage wegen 
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DRONGEN OP TWEE WIELEN 
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SintSintSint---Gerolfkerk Gerolfkerk Gerolfkerk    

De achthoekige toren (49 m) is een restant van de 

vroegere abdijkerk. Hij werd hernieuwd na een 

blikseminslag in 1727. Los van de toren staat de 
beschermde Sint-Gerolf parochiekerk. De glasra-

men in de middenbeuk verwijzen o.m. naar Ge-

rulphus, Basinus en Aldegondis, de patroonheili-

gen van de parochie. De drie altaren, de 18de 

eeuwse communiebank met acht gesculpteerde 

taferelen, de preekstoel, twee biechtstoelen en het 

houten reliekschrijn van de H. Gerulphus zijn be-

zienswaardig. 

 

 
Links en rechts van de kerk bevinden zich de gebouwen van de 
gewezen Norbertijnenabdij. Het was Iwein van Aalst die in 
1134 de Norbertijnen naar Drongen bracht. Zij volgden er een 
kapittel van kanunniken op, dat in verval was geraakt. De ge-
bouwen kenden een woelige geschiedenis van verwoestingen 
en heropbouw. De huidige oudste gebouwen dateren van de 
tweede helft van de 17de eeuw. Tijdens de industriële revolu-
tie richtte Lieven Bauwens hier een katoenspinnerij op. In 1837 
verwierven de Jezuïeten het complex om er hun kandidaten in 
opleiding onder te brengen. In de tweede helft van de 19e 
eeuw herbergde de abdij een noviciaat. Vanaf de 20e eeuw 
staat ze bekend als bezinningscentrum De Oude Abdij.  
Pronkstuk van de Oude Abdij is de schitterende neogotische 

kapel. Ze werd in de tweede helft van de 19de eeuw in opdracht van de Jezuïeten gebouwd 
door baron Jean-Baptiste Béthune, een van de grondleggers van de neogotiek.  

De Oude Abdij kan enkel bezocht worden tijdens speciale gelegenheden of na reservatie door 
groepen. Contact: Ria Savoye - 09 226 52 26 - ria.savoye@oudeabdij.be 

OorlogsmonumentOorlogsmonumentOorlogsmonument   

Voor de ingang van de abdij, bevindt zich een oorlogsmonument. Het 

werd plechtig ingehuldigd in 1922. Het bronzen beeldhouwwerk in 

reliëf van Domien Ingels (1881-1946) is gevat in een architecturale 

omlijsting van zandsteen met herdenkingsteksten aan beide wereld-

oorlogen. Op de achterzijde van het monument worden de namen 

vermeld van de militaire en burgerlijke slachtoffers van beide wereld-

oorlogen. 

1. Drongenplein 

Woonhuis Domien Ingels Woonhuis Domien Ingels Woonhuis Domien Ingels (Domien Ingelsstraat 49) 

Het huis werd gebouwd en bewoond door de Dron-
gense beeldhouwer, graficus en schilder Domien Ingels 
(1881—1946). Hij was vooral bekend door zijn dieren-
beelden die een heroisch expressionisme toonden en 
representatief zijn voor zijn exuberante levensstijl. Hij 
maakte o.m. naam met het Ros Beiaard gemaakt voor 
de wereldtentoonstelling van 1913 dat nu op het De 
Smet-De Nayerplein in Gent staat en het monument 
Koning Albert in het Gentse Zuidpark. Aanvankelijk liet 

hij een huis met atelier bouwen in de toenmalige Statiestraat (nu Drongenstationstraat 16). 
Het merkwaardige huis is ontworpen door architect Oscar Van de Velde. De versiering boven 
de ingangsdeur, twee pauwen voorstellend, is van zijn hand. Later liet hij deze woning bou-
wen. De zonnewijzer op de voorgevel en de windhond met drinkbak voor het huis, zijn het 
werk van de meester.  

Kasteel Stalins de Buren Kasteel Stalins de Buren Kasteel Stalins de Buren (Veerstraat 62)   

Het kasteeltje Marie Antoinette Van Stalins de Bueren, in de 
volksmond het ’rattenkasteel’, werd gebouwd door het 
echtpaar Charles Joseph Adolphe Stalins en Agnes Rosalie De 
Bueren in neo-classicistische stijl, vermoedelijk tussen 1834 
en 1843. François Stalins was van deze familie de laatste 

bezitter tot zijn dood in 1890. In 1995 werd het 

aangekocht door notaris Christof Gheeraert die het restau-

reerde en bewoont. 

Kasteeltje La Tourelle Kasteeltje La Tourelle Kasteeltje La Tourelle (Veerstraat 80) 

La Tourelle dateert uit 1846 met verscheidene toevoegingen 
uit de 19de eeuw. De naam komt voort van het speelgoedje 
van Serdobbel de Contreras, vroeger eigendom van de familie 
De Lannoy, dat gesloopt werd in 1890. 
Het werd in geschriften reeds vermeld in 
1750 op de plaats van het oude slot van 
de heerlijkheid van Drongen, dat daar 
gebouwd werd na de godsdiensttroebe-

len van de 16de eeuw. Het zou bewoond zijn door Zeger II van Kortrijk, 
ook Zeger II van Drongen genoemd die kastelein (heer) van Drongen 
was. In de tuin aan de Leie-oever rest nog het elegante traptorentje dat 
eertijds in het midden van de achtergevel prijkte.  

2. Woonhuis Domien Ingels en kasteeltjes 

2. 3. 

Oude AbdijOude AbdijOude Abdij 

file:///C:/Users/ferre/Documents/Over Drongen/app toerisme Drongen/De Oude Abdij van Drongen.docx
file:///C:/Users/ferre/Documents/Over Drongen/app toerisme Drongen/De neogotische kapel.docx
file:///C:/Users/ferre/Documents/Over Drongen/app toerisme Drongen/De neogotische kapel.docx
file:///C:/Users/ferre/Documents/Over Drongen/app toerisme Drongen/DOMIEN INGELS.docx
file:///C:/Users/ferre/Documents/Over Drongen/app toerisme Drongen/ZEGER VAN KORTRIJK.docx
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Aan oevers van de Leie, in het centrum van 

Afsnee, staat 10de-eeuwse Sint-Jan-de-

Doperkerk, een eenvoudig van oorsprong 

romaans kerkje. De blikvangers binnen zijn 

onder andere een doopvont van 1601 met 

19de-eeuws koperen deksel, een houten 

Christusbeeld van rond 1700 in het koor, de 

calvarietriptiek en het gerestaureerde Lo-

vaertorgel. In 2012 werd in de rechterkruis-

beuk een glasraam geplaatst door atelier 

Mestdagh uit Gent, ontworpen door Ingrid 

Meyvaert. Het stelt het doopsel van Christus 

door Sint-Jan-de-Doper voor. 

Op het kerkhof rond het kerkje liggen grafstenen uit de 18e 

eeuw en recentere graven van bekende namen als graaf De 

Hemptinne en de schilder Karel De Bondt 

"Goed der kaeksmede" betekent ‘landerij aan de straat’. 

Deze zeer oude omwalde hoeve werd vermoedelijk ge-

bouwd in de 16de eeuw. In 1604 werd ze vermeld bij de 

bezittingen van de kartuizers in Gent. De gebouwen in  

ossebloedkleur zijn omwald en ommuurd.  In de hoeve 

worden nu Belgische trekpaarden gefokt. Ze worden inge-

zet als grazers in het omliggende natuurgebied dat be-

heerd wordt door Natuurpunt. 

Het meersengebied De Assels is een natuurlijk overstro-

mingsgebied van de Leie. Het gebied is een eilandje tus-

sen Drongen en Afsnee, dat maar langs één toegangsweg 

bereikbaar is. De spoorweg Brussel-Oostende doorsnijdt 

het gebied. De Oude Leie slingert zich door het landschap 

en vormt een natuurlijke begrenzing tussen de laaggele-

gen meersen en de hogergelegen donk. Het meersen-

landschap bestaat uit soortenrijke graslanden, doorwe-

ven met sloten. Elk voorjaar broeden hier grutto's en kieviten. Andere vaste broedvogels 

zijn kuifeend, slobeend, bosrietzanger en ijsvogel. 

Van de vroegere meanders van de Oude Leie zijn er nog 

natuurlijke putten overgebleven. zoals de Boterput en de 

Piereput. Beide putten vervulden vroeger een functie als 

visvijver bij de abdij van Drongen.  

Een knuppelpad vanaf de Pontstraat geeft toegang tot een 

vogelkijkhut die een mooi uitzicht biedt over de Piereput. 

Leie Yachting. Leie Yachting. Leie Yachting.    

Verhuur luxesloepen. Verhuur luxesloepen. Verhuur luxesloepen.    

Geen vaarbewijs nodig. Geen vaarbewijs nodig. Geen vaarbewijs nodig.    

Doorlopend open van  1 april tot 31 oktober van 10 u tot 18 u.Doorlopend open van  1 april tot 31 oktober van 10 u tot 18 u.Doorlopend open van  1 april tot 31 oktober van 10 u tot 18 u. 

Info en reservaties: www.leie-yachting.be 

3. Tochtje op de Leie met een sloep  

Van de 16 fiets- en voetveren die Vlaanderen 

nog rijk is liggen er 2 op de Leie in Drongen. 

Dat komt doordat er van de Europabrug in 

Gent tot de Leiebrug in Bacht-Maria-Leerne 

geen vaste verbinding van de Leieoevers aan-

wezig is. De aanlegplaats van een van deze 

veerdiensten bevindt zich langs de Dijkweg in 

Afsnee ter hoogte van de Sint-Jan-de Doper-

kerk die op de rechteroever gelegen is. Van 

mei tot september brengt een veerman of -

vrouw je gratis van 9 u tot zonsondergang 

van de ene naar de andere oever. Overigens loont een oversteek meer dan de moeite, 

want niet alleen de kerk van Afsnee maar ook de pastorij en het dorpsgezicht zijn parel-

tjes die als monument beschermd werden. Verderop in de richting van Sint-Denijs-

Westrem en Sint-Martens-Latem zijn er talloze wandel- en fietsmogelijkheden.  

Bedieningsuren 

- van 1 mei tot en met 30 september + paasvakantie: dagelijks van 9u00 tot 12u00 en 

van 13u00 tot 19u00 

- van 1 oktober tot en met 30 april (uitgezonderd paasvakantie): enkel op zaterdag, zon-

dag en feestdagen van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 19u00 

Géén bediening na zonsondergang 

6. Voetveer Afsnee 

4. Hoeve ter Kaeksmete (Kaaksmetestraat 1) 

5. Natuurgebied Assels en Piereput 7. Sint-Jan-de Doperkerk en kerkhof (Afsnee) 

4. 5.

http://www.leie-yachting.be


  

   
   
   
   
   

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B&B Het Tijdloze Uur is 
een kleinschalig gastenlo-
gies in een gerenoveerde 
Art-Deco villa aan de Leie. 
Het huis bevindt zich in 
de "Assels", een groen 
eiland, langs alle zijden 
omsloten door water. De 
villa kijkt uit over een 
typerend Leielandschap. 
Waar drie Leiearmen sa-
menvloeien maken aller-
lei watervogels hun nes-

ten.  Je kan er heerlijk wandelen, fietsen of zelfs 
een boottocht maken. 
Info: Dijkweg 18 - tel. 0485 82 77 15 

8. Café De Oude Drie Leien (met terras)   

9. B&B Het tijdloze uur 

Langs de Dijkweg, ter hoogte van de wijk As-
sels maakt de Leie een haakse bocht naar 
links en vormt zich tegelijkertijd een zijarm 
naar rechts. De herberg Oude Drie Leien is 
dan ook strategisch gelegen op deze drie-
sprong. Weinig wandelaars en fietsers kunnen 
weerstaan aan de uitstraling van deze gezelli-
ge afspanning. Het piepkleine terrasje biedt 
overigens een prachtig uitzicht op de plezier-
vaarders die hier van drie kanten komen en op 
de steeds aanwezige ganzen in de meersen 

10. Jachthaven    

Drie Leien   

Aanlegsteiger voor dagtochten  

op de Leie:  

Info: 09 386 14 80 

 
11. Restaurant In de new Karpel (met terras) 

12. Pontbrug 

beschermd - 09.06.1998 

De Pontbrug is 
gelegen op de 
plaats waar tot in 
1900 een veer-
pont voor de over-
tocht zorgde. Tot 
1918 lag hier een 
brug uit gewapend 
beton die in 1918 
bij het einde van 
de oorlog door de 
terugtrekkende 
Duitsers werd 
vernietigd. In 
1920 werd een 
noodbrug aange-
legd.  
De huidige Pont-

brug werd gebouwd in 1926 naar een ontwerp van ingenieur Roelandt. De brug is van 
het vierendeeltype: het brugdek wordt gedragen door twee vierendeelliggers. Een vieren-
deelligger, zo genoemd naar zijn uitvinder Arthur Vierendeel, is een vakwerkligger, in 
staal of gewapend beton, zonder diagonalen in de opeenvolgende vakken. Deze brug is 
de enige vaste verbinding voor wegverkeer tussen Drongen en het landelijk gebied De 
Assels, dat als een eiland tussen twee Leiearmen en de Ringvaart gelegen is. 

Naast de inrijpoort van de abdij bevindt 
zich de Sint-Jozefkapel of kapel van Pa-
ter Petit. Deze kapel in neo-byzantijnse 
stijl werd opgetrokken in 1937-38, ter 
gelegenheid van het eerste eeuwfeest 
van de Jezuïeten in Drongen. Op 10 sep-
tember 1938 werden de stoffelijke res-
ten van de charismatische pater Adolf 
Petit (1822-1914), directeur en uitbou-
wer van het retraiteoord, naar de kapel 
overgebracht. In deze merkwaardige 
kapel met zes altaren wordt iedere eer-
ste zaterdag van de maand de byzantijn-

se liturgische eredienst gehouden. De koorgezangen worden er verzorgd door het koor 
Angelskij Sobor. 

13. Sint-Jozefkapel 

Reeds meer dan 100 jaar terug bood de her-

berg "In den Karpel" verpozing aan de vissers 

die langs de Leie een lijntje kwamen gooien. De 

naam van de afspanning (karpel is Gents voor 

karper) zegt genoeg. Vandaag is "In de Karpel" 

een druk bezochte taverne en restaurant. Haar 

idyllische ligging in een bocht van de Leie en het 

uitzicht op de imposante gebouwen van de Ou-

de Abdij van op het terras, maakt haar tot een 

gegeerde stopplaats voor wandelaars, fietsers 

en genieters van het goede leven. 

6. 7. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Horecazaken rond Drongenplein 

De toenmalige Norbertijnenabdij van Drongen, die het patronaat over de parochie Dron-

gen bezat, liet in 1773 deze pastorie bouwen. De Norbertijnenkanunnik Ludovicus De 

Saegher, was hier toen pastoor. Ook na de Franse revolutie blijft het gebouw als pasto-

rie behouden. Hierdoor verkreeg zij later het juridisch statuut van “presbyterium” d.w.z. 

de plaats of het ge-

bouw dat de gemeente 

of stad verplicht ter 

beschikking van de 

pastoor moet stellen. 

Van 1969 tot 1977 

was deze pastorie de 

zetel van een dekenij. 

In de aankleding van 

interieur zijn nog heel 

wat 18de eeuwse  

15. Pastorie Sint-Gerolf 

versieringselementen aanwezig. In de lambrisering van het salon bevinden zich authen-

tieke wandschilderingen in Lodewijk-XVI-stijl, uitgevoerd op pleisterwerk. De omheining-

muur in neogotische stijl dateert uit 1928 en is ontworpen door de Drongense beeld-

houwer Domien Ingels. De beeldhouwer restaureerde ook het O.L.V-beeld, in renaissan-

cestijl, dat in de niskapel naast de muur is geplaatst. Dit beeld is opnieuw aan restaura-

tie toe. 

16. Spoorweg 

17. Yachtclub De Leiesnelvaarders 

Yachtclub voor motonautique en cabine kruisers. De clubboot ligt aangemeerd op de 

Leie op het einde van de Hoge Lakedreef. 

Het lokaal is open op zaterdag en zondag 

vanaf 14 u. 

Je kan er van een drankje genieten van 

op het water midden de rustige en schil-

derachtige omgeving van de Leie. 

Niet-leden zijn er ook welkom mits in-

schrijving in het gastenboek. 

Info: tel. 227 10 43 - info@lsvgent.be - 

www.lsvgent.be 

8. 9. 

http://www.lsvgent.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18. Brasserie-restaurant ‘Heilig Huizeken’ 

Aan de boorden van de Leie te Drongen vinden 
we het prachtig gelegen Heilig Huizeken. 
Sinds mensengeheugenis is dit plekje een 
pleisterplaats voor menig schipper, visser, dag-
jesmens en wandelaar geworden. Via de prach-
tige platanenlaan, de "Slingerstraat" genaamd, 
komt men aan restaurant met de religieuze 
naam. Het Heilig Huizeken heeft echter weinig 
heiligs, de naam is pure scherts. De twee jonge-
juffrouwen die eertijds in het huisje woonden, 
boden spijs en drank aan de (soms ruige pas-
santen), op voorwaarde dat er niet gevloekt 
werd... 
Hier kunt u elke dag terecht voor een heerlijk dagmenu, zakenlunch of een keuze uit 
één van de vele gerechten op de kaart.  
 
Slingerstraat 13 - 9031 Drongen 

19. Natuurgebied ‘Keuzemeersen’ 

De Keuzemeersen liggen in een bocht 
van de Leie op grondgebied Baarle-
Drongen. Het zijn ’s winters natte gras-
landen die nog zelden overstromen. Ze 
worden omzoomd door houtkanten en 
knotwilgenrijen. De laagst gelegen perce-
len liggen centraal in het gebied en zijn 
over de gehele lengte van de Leie ge-
scheiden door een oude oeverwal. Onder 
de broedvogels zijn slobeend, gele kwik-
staart, steenuil, en een tiental paar kievit 
en rietgors jaarlijkse bezoekers. Zomer-
taling, grutto en zelfs paapje hebben er 
de laatste jaren ook gebroed. In de win-
ter komen kleine aantallen watervogels 

voor met daartussen ook watersnip en bokje. De smaakmakers van de flora zijn het 
zeldzame schildereprijs, waterviolier, pijptorkruid, pinksterbloem en muizenstaartje. 
Het gebied wordt beheerd door Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos. Door 
natuurinrichting en een ecologisch aangepast beheer wil het aan de meersen terug een 
hogere natuurwaarde geven. De Keuzemeersen werden heringericht als broedgebied 
voor weide-, water- en moerasvogels. Het waterpeil werd verbeterd en het maai- en 
graasbeheer werd aangepast zodat de meersen gaan evolueren naar een natuurlijk 
rivierlandschap.  
Om nog meer van de natuur en het landschap te kunnen genieten, werd een nieuwe 
wandelroute uitgewerkt en opgenomen in de reeks provinciale wandelroutes van Toeris-
me Oost-Vlaanderen. De Afsnee-Keuze wandelroute (9 km) bestaat uit twee lussen met 
als knooppunt de Goedingebrug. Daar vindt je een informatiebord over de route.  

20. Kasteel ‘Ten Bogaerde’ 

Dit vroeg 19de eeuw empire kasteeltje werd opge-

trokken op een oude omwalde site langs de Leie in 

Baarle. Het deed later dienst als buiten verblijf van de 

Gentse advokaat Justinus Martens (midden 19e 
eeuw) en sinds 1868 door diens schoonzoon senator 

Ernest Solvyns (1824-1885). is. Deze Antwerpse ju-

rist die zich als textielfabrikant te Gent gevestigd had 

was vanaf 1870 tevens senator voor Roeselare. Hij 

breidde het huis verder uit en richtte binnenin een 

salon in neo-renaissance stijl met schouwen en larn-

briseringen in. De familie liet ook later nog verschillende veranderingen aanbrengen. 

Omstreeks 1920 verkocht de familie Solvyns het kasteel. Het kende verschillende eige-
naar. Er werd in 1986 zelfs tijdelijk een restaurant in uitgebaat. Momenteel wordt het 

kasteel bewoond door een industrieel. 

21. Solvynskapel 

 

De familie Solvyns liet in 1920 dit O.L.V-kapelletje aan de Moortelputstraat bouwen, als 

dank omdat Baarle gespaard bleef bij de beschietingen in 1918. 

10. 11. 



22. Sint-Martinuskerk 

De kerk in Romaanse stijl werd vermoedelijk in de 

7de eeuw gesticht door de H. Amandus en aan Sint 

Martinus toegewijd. In teksten wordt reeds in 1025 

melding gemaakt van een kerk, vermoedelijk een 
eenbeukig zaalkerkje. Tijdens de beeldenstorm 

werd het kerkje lelijk gehavend. Door tekort aan 

geld duurde het tot 1654 vooraleer het hersteld 

geraakte. Bij dit herstel omtrent 1650 kreeg het 

kerkje een gotisch uitzicht. In 1803 werd als eerste 

seculiere als pastoor benoemd. Tot 1803 werd de 

parochie gediend door paters van de Sint-

Pietersabdij van Gent of van de abdij van Drongen. Vanaf 1831 werd de kerk vergroot 
op kosten van de inwoners van Baarle. Een algehele restauratie van de kerk werd uitge-

voerd in de loop van 1994. Sinds 2003 is in de zijbeuken 

een schitterende geschilderde kruisweg te bewonderen 

van de Latemse kunstenaar Evarist De Buck (1892 – 

1974). De dertien schilderijen zijn een topwerk uit de 

Vlaamse religieuze kunst uit het begin van vorige eeuw. 

Het werk omvatte oorspronkelijk 14 doeken. De elfde sta-

tie ‘De kruisiging van Christus’ is om onverklaarbare rede-
nen spoorloos verdwenen. Tot op heden werd het nog niet 

teruggevonden. In de kerk hangt er een replica van.  

23. Horecazaken Baarle 

In opdracht van senator Ernest Solvyns ontwierp architect 

August Van Assche in 1872 langs de Kloosterstraat een ge-

bouw in neogotische stijl met de bedoeling er een bejaarden-

huis in te vestigen. In 1876 werd de oude naastliggende pas-
torij ingelijfd en als hospitaal voor de zieke ouderlingen inge-

richt. De verzorging van de bejaarden gebeurde door de 

kloostergemeenschap van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw 

van VII Weeën. In 1971 werd de functie van verzorgingste-

huis voor bejaarden overgenomen door het nieuw gebouwde 

Leiehome aan de overkant van de straat.  

Het Sint-Regina godshuis werd volledig gerestaureerd in zijn 

oorspronkelijke stijl en herbergt de vzw Revalidatiecentrum 
en de vzw Dienstencentrum voor gehandicaptenzorg. 

24. Sint-Reginagodshuis 

25. Hotel Drongen 

Door zijn strategische ligging ten westen 
van Gent en aan een afrit van de E40, is 
Hotel Drongen de ideale uitvalsbasis voor 
een bezoek aan Gent of voor toeristische 
uitstapjes in de Leiestreek of het Meetjes-
land. 
 
Info: Baarleveldestraat 2—9031 Drongen 

tel. 09 226 74 32 

12. 13. 

Andere logiesmogelijkhedenAndere logiesmogelijkhedenAndere logiesmogelijkheden   

B&B 

House of Choice, Keuze 4 – 9031 – Drongen – Tel: 0487 783317 –  
De Vier Seizoenen, Raapstraat 4 – 9031 Drongen – Tel: 0485 42 89 36 –  
Het tijdloze uur – Dijkweg 18 – 9031 Drongen – info@hettijdlozeuur.be – 0485.82.77.15  
Appartement Riverhouse – Veerstraat 18 – 9031 Drongen – 0473 56 71 00 –  
Het Kouterhof – Afsneekouter 10 – 9051 Afsnee – Tel. 09 221 78 96  
B&B Halewijn – Halewijnstationstraat 34 – 9031 Drongen – Tel. 09 328 34 75,  0473 92 29 38  
Greenhouse B & B – Deinsesteenweg 18 – 9031 Drongen – Tel. 0472 78 67 13  
Vakantiewoning 
’t Leienest – Keuzemeers 12 – 9031 Drongen – Tel. 0474 89 46 12 
Camping 
Camping Blaarmeersen – Zuiderlaan 5 – 9000 Gent – Tel: 09 266 81 70 
Camping Groenveveld - Groenevelddreef 14 – 9800 Bachte-Maria-Leerne – Tel: 09 380 10 14 
 

Meer informatie op: http://toerismedrongen.wordpress.com 
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27. Baarleveer 

De toeristische Leie tussen Deinze en de Ringvaart om Gent en wordt nagenoeg uitslui-

tend bevaren door recreatief scheepvaartverkeer. Door het meanderende verloop en de 

vele idyllische plekjes die ook vele kunstenaars hebben geïnspireerd, is het zonder twij-

fel één van de mooiste waterwegen in Vlaanderen. Een gemotoriseerd veer verbindt hier 
Drongen-Baarle met Sint-Martens-Latem. Op 

die manier kunnen de vele fietsers en wan-

delaars vanaf op veilige manier de Leie 

oversteken. De veerpont ‘Baarleveer’ meet 

7,5 m bij 2,5 m en kan veertien voetgangers 

of zeven fietsers tegelijk overzetten. Het 

veer is ook toegankelijk voor rolstoelgebrui-

kers. Het Baarleveer is opgenomen in de 
fietsroute van het knooppuntennetwerk van 

Toerisme Oost-Vlaanderen 

 

28. Visvijver Drongense Lijnvissers 
 

29. Kapel Sint-Gerolf 

Op een klein driesje langs de Sint-Gerolfstraat staat 

de bedevaartskapel van Sint-Gerulphus. Deze heilige 

wordt aangeroepen tegen koorts. De oorspronkelijke 

Gerulphuskapel dateert uit 1750. Binnen op de lin-
kermuur vind je nog een gedenksteen van de oor-

spronkelijke kapel. Ze werd door de "Gulde Broeders 

van de H. Maghet Maria en 

den H. Gerulphus" gebouwd 

Van Halewijn wordt wel eens gezegd dat het de vier-

de woonkern van Drongen is. Het is de meest lande-

lijke uithoek van de gemeente en het heeft geen 

eigen centrum of een kerk. Wel heeft het een mooie 
visvijver. Bescheiden van omvang maar mooi inge-

plant, gezellig en erg rustig. De visvijver is privé-

domein en wordt uitgebaat door de vzw Drongense 

Lijnvissers. Deze vissersclub baat er ook een kleine 

kantine uit met terrasje. Passerende wandelaars en fietsers die er mee van de rust wil-

len komen genieten zijn er eveneens welkom. Iedereen die over een visverlof beschikt 

kan op de visvijver een lijntje werpen. Gedurende het seizoen organiseert de vissers-

club er regelmatig wedstrijden. 

zou vermoord zijn. In 1948 

gaf de toenmalige pastoor 

van Drongen E.H. Hoorens 

opdracht de kapel te vergro-
ten, ter gelegenheid van het 

twaalfde eeuwfeest van de 

dood van de heilige.  

Sint-Gerolf is de patroon- 

heilige van de Drongen. 

30. Kapellegoed 

 

Dit kasteel, ook wel Triomfkasteel genoemd, is gelegen in een riante tuin met Japanse 

notelaar langs de Sint Gerolfstraat. Alhoewel bescheidener van omvang roept het door 

zijn omkadering de sfeer op van de Loire-kastelen. Er is weinig bekend over de histo-
riek, maar er wordt in geschriften toch al sporen van teruggevonden tot 1398. De huidi-

ge voorgevel dateert van 1852. Het walbrugje dat toegang geeft tot het domein, roept 

herinneringen op aan de vroegere omwalling. Oorspronkelijk dubbel omwald, werd de 

walgracht voor het kasteeltje in 1956 gedempt. Het kasteel werd gedurende vorige 

eeuw bewoond door verschillende Drongense burgemeesters. 

 

14. 

26. Fietsverhuur PDG 

Fietshandel PDG Bikestore verhuurt een breed gamma fietsen 

voor uitstapjes met familie, vrienden, collega’s … 

Huurprijs per dag: 11 euro 

Fietsen af te halen bij de fietshandel. 
 

Info en reservatie:  

PDG-Bikestore Drongen – Baarledorpstraat 29 – 9031 Dron-

gen – Tel: 09 282 94 98 – Fax: 09 330 96 99   

e-mail: pdgpal@telenet.be – http://pdgbikestore.be/ 

De huidige bedieningsuren van het veer 

zijn: 

van 01 mei tot en met 30 september + 

paasvakantie: dagelijks van 9u tot 12u 
en van 13u tot  19u   

van 1 oktober tot en met 30 april 

(uitgezonderd paasvakantie): op zater-

dag, zondag en feestdag van 9u tot 

12u en van 13u tot 19 (geen bedienin-

gen na zonsondergang) 

15. 

file:///C:/Users/ferre/Documents/Over Drongen/app toerisme Drongen/De heilige Gerulfus.docx
mailto:pdgpal@telenet.be
http://pdgbikestore.be/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporthal Keiskant Sporthal Keiskant Sporthal Keiskant  

 

Met een zaal van 50 op 32 m biedt de sporthal 

Keiskant faciliteiten voor volgende zaalsporten: 

volleybal, basketbal, badminton, tennis, korfbal, 

handbal, zaal- en minivoetbal, judo,  turnen, aero-

bic, tafeltennis. 
Daarnaast is er een gymhal van 44m op 13,5 m 

met  een olympische vloer, 3 trampolines, tumbling-

baan, spiegelwand, valkuil en trampolineput. Buiten zijn er 2 petanquebanen. 

De cafateria is dagelijks toegankelijk na 18 u, tijdens de weekends vanaf  9 u. 

 

Golfschool Gent met golfloungeGolfschool Gent met golfloungeGolfschool Gent met golflounge 

Vandaag kan iedereen – ongeacht zijn/haar leeftijd - tegen democratische voorwaarden 

het golfspel inoefenen. De Golfschool - Gent , gelegen op de terreinen van de sporthal 

Keiskant, bevordert het beoefenen van de golfsport door middel van het organiseren 

van individuele en groepslessen en zorgt ervoor dat de leden in de mogelijkheid gesteld 
worden om hun golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen. Door het organiseren van 

wedstrijden hebben de leden tevens de gelegenheid om hun handicap te verbeteren. 
De golfschool bestaat uit een driving range met 12 overdekte en 12 open afslagplaat-

sen, verlicht tot 22u. Daarnaast is er een pitching green met bunker en een putting 

green.  

Er is een aangename vergaderzaal, een Golf Shop en een Golf Lounge (dagschotel op 

weekdagen) en een mooi terras. Ook niet-golfers zijn er welkom. 

 

VoetbalstadionVoetbalstadionVoetbalstadion 

De voetbalclub KVE Drongen is een fusieclub van 3 Drongense voetbalverenigingen. 

Met  meer dan 400 spelers is KVE Drongen een van de grootste voetbalvereningingen 

in Gent. De eerste ploeg treedt aan in 2° Provinciale. 

32. Landgoed De Campagne met Kunstgaanderij 

 

KasteelKasteelKasteel 
In het Landboek van 1604 werd het domein De 

Campagne omschreven als een omwalde hofstede 

met de benaming Opperhof. In 1739 was er reeds 

sprake van: ‘De hofstede (nu de boerderij) 
ghenaemt Jonkershof, het Opperhof (nu het land-

goed) ghenaemt het Casteel’. In 1765 werd het kas-

teel verkocht aan de familie Hamelinck en kreeg het 

de naam ‘De Campagne’. De vijver op het landgoed 

werd door hen aangelegd in de vorm van de letter h, 

de beginletter van hun familienaam. In januari 1815 werd Louis Hamelinck in het kas-

teel vermoord door Hanoverse Huzaren. Hierna verliet de familie het landgoed.   

Het Landgoed werd in 1852 verkocht aan de broeders Jezuïeten. In 1972 werd het ei-
gendom van de gemeente Drongen en door de fusie in 1977 van de Stad Gent.. De tuin 

werd opengesteld voor publiek en het kasteel kreeg de bestemming van cultureel cen-

trum.  Op 9 juni 1981 besliste de Stad Gent onder toenmalig schepen van onderwijs 

Piet Van Eeckhout, om de bestaande boerderij met stallen om te vormen tot een educa-

tieve kinderboerderij.                                                                      
 

Enkel toegankelijk tijdens evenementen. 

 

GemeenschapcentrumGemeenschapcentrumGemeenschapcentrum   

Als gemeenschapcentrum van de stad Gent biedt dit 

kasteel ruimte aan de verenigingen van Gent en 

Drongen voor het organiseren van hun activiteiten. 

Op de bovenverdieping worden regelmatig tentoon-

stellingen georganiseerd. Het programma van het 
cultuurleven in Drongen vind je op in cultuurkalen-

der op info: www.cultuurdrongen.be 

 

 

KunstgaanderijKunstgaanderijKunstgaanderij 
In 1973 schreef het gemeentebestuur van het toen 

nog zelfstandige Drongen voor het eerst een jaarlijk-

se prijs voor schilderkunst uit. Die beslissing vorm-

de de aanzet voor de jaarlijkse aankoop door de 
gemeente, van een kunstwerk van een verdienstelij-

ke Drongense kunstenaar. Ook na de fusie in 1977 

met de stad Gent zorgde het stadsbestuur voor een 

budget voor aankoop van een beeldend kunstwerk 

van een kunstenaar die nauw met Drongen en later 

met Gent, verbonden was.     

Zo ontstond een indrukwekkend openbaar kunstpatrimonium in Drongen met werk van                                                            

16. 17. 

31. Sportcomplex Keiskant 

Het gebied tussen de Keiskantstraat en de Deinsesteenweg ontwikkelt zich sinds enke-

le jaren als een sportcentrum waar beoefneaars van allerlei binnen– en buitensporten 

terecht kunnen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

o.m. Domien Ingels, Bernard Vandenberghe, Jean Bilquin, Paul Van Gysegem. Sinds 

2003 herbergt landgoed De Campagne deze kunstcollectie. Enkele werken zijn opge-

steld op andere openbare plaatsen.  

De Kunstgaanderij wordt tijdens belangrijke manifestaties in De Campagne opengesteld 
voor het publiek. Ze kan op eenvoudige aanvraag door particulieren of groepen bezocht 

worden. Verenigingen of bedrijven die in De Campagne een activiteit organiseren, kun-

nen dit combineren met een bezoek aan de Kunstgaanderij.   

33. Schoolhoeve De Campagne   

Schoolhoeve De Campagne is een kinder-

boerderij waar de relatie kind-dier-plant 

centraal staat. Kinderen leren er over de 

natuur, het milieu en het leven op de 
boerderij. Ze ondervinden hoe ze het best 

met dieren omgaan. Naast algemene 

rondleidingen worden er verscheidene 

educatieve projecten opgezet voor de 

scholen van Gent en omgeving. Het aan-

bod richt zich tot kleuters, de eerste en 

tweede graad van het basisonderwijs 

alsook tot het buitengewoon lager onder-
wijs. 

Schoolhoeve de Campagne maakt deel uit van de Educatieve Diensten van het Departe-

ment Onderwijs van de Stad Gent. 

Naast de werking naar de scholen, is de schoolhoeve ook toegankelijk voor een breed 

publiek. Gezinnen met kinderen kunnen  de hoeve en 

de dieren bezoeken en spelen in de speeltuin. 

Openingsuren  

Van 1 november tot en met 31 maart: op weekdagen 
van 9 tot 16 u 

Van 1 april tot en met 30 oktober: 

 - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 

16.30 u 

 - woensdag van 9 tot 17 u 

34. Volkscafé De Gloriette 

Origineel en gezellig volkscafé met tientallen streekbieren op de kaart, die door Mia 

volgens de regels van de kunst worden geserveerd. 

De naam Gloriette is een oude Vlaamse benaming voor een "prieel". Op het terras in de 

achtertuin van het café staat een groepje bomen dicht bij elkaar. In de zomer verschaf-
fen zij door hun schaduw aan de klanten de nodige verfrissing. Het café is enkel open 

tijdens de weekends. Het is een gegeerd eindpunt voor fietsrecreanten en wandelaars-

die de nabijgelegen vallei van de Oude Kale en het achterliggende Nevelland komen 

verkennen. Ook buurtbewoners treffen er regelmatig elkaar.                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De kapel werd in 1861 gebouwd in opdracht van Charles-Ambroise van de Bogaerde, de 

bewoner van het naastliggende kasteel Ijzeren Hekken. Om de genezing van zijn ziekelij-

ke dochter af te smeken, had hij de belofte gedaan om in Luchteren een klooster met 

kapel te bouwen waarin zusters zouden zorgen voor 
Drongense weeskinderen. De gedenksteen met wapen-

schild en –spreuk boven de ingangsdeur van de kapel, 

verwijst naar deze familie. Later wordt het gebouwen-

complex eigendom van het bisdom Gent en komt er 

een school voor lager onderwijs en een kleuterschool 

bij.   

Vandaag wordt de kapel niet meer gebruikt voor de 

eredienst. Ze wordt verhuurd aan verenigingen met 
religieuze doeleinden, voor repetities van zangkoren, 

concerten, vergaderingen of spreekbeurten. 

Info: Erik Reunes - tel.: 09 227 44 82 – GSM: 0468 32 90 88 of 0473 71 02 98 -   

35. Onze-Lieve-Vrouwkapel 

De wegel tussen het Kasteel IJzeren Hekken en de 

OLV-Kapel vormt de aanlooproute naar een uniek 

wandel- en fietsgebied. Op een boogscheut van 

Gent ligt hier één van de best bewaarde landschap-
pen van Oost-Vlaanderen: de vallei van de Oude 

Kale. De afwisseling tussen meersen, kouters, wei-

landen, akkers, dorpen, het aanwezige bouwkundig 

erfgoed en de vele goed bewaarde kleine land-

schapselementen  vormen een gevarieerd en aan-

trekkelijk landschap dat de moeite waard is om 

ontdekt te worden. Dankzij het landinrichtingsproject Vallei van de Oude Kale van de 

Vlaamse Landmaatschappij werden de nodige ingrepen gedaan voor het versterken van 
de aanwezige natuur, het herstellen van het landschap en het verhogen van de milieu-

kwaliteit. Recreatieve routes laten fietsers en wandelaars ten volle van het unieke land-

schap van de Oude Kale genieten. 

36. Vallei van de  Oude Kale   

18. 19. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Het gebouw is nog nauwelijks als kasteel te herkennen. Gedurende de 19e eeuw deed 

het dienst als buitenhuis  van verschillende rijke fabrikanten. Begin 20e eeuw komt het 

in bezit van de familie De Smet, een zeer welstellende familie actief in de textielnijver-

heid. Het wordt tijdelijk bewoond door baron Charles d’Udekem d’Acoz. Gedurende WO II 
werd het kasteel bezet door de Duitse troepen en nadien waren de Engelse troepen er 

in gehuisvest. Na de oorlog was het zodanig be-

schadigd dat het onbewoonbaar was geworden. In 

1946 wordt het aangekocht door priester Sylvain 

De Baere die er de vzw Jongens- en meisjesstad’ - 

een internaat met school voor verlaten kinderen 

en kinderen van rondtrekkende ouders - in onder-

brengt. Vandaag is het gebouw niet meer in ge-
bruik. Enkel de tuin achter het gebouw getuigt nog 

enigszins van vergane glorie. In de toekomst krijgt 

de site een functie als toegangsportaal voor de 

groenpool Vinderhoutse bossen. 

38. Kasteel Leeuwenhof 

Dit kasteel werd in 1717 gebouwd 

ter vervanging van een ouder kas-

teel. Tijdens WO II werd het zwaar 

beschadigd door een V1 die in een 
weide vlakbij terecht was gekomen. 

In 1947 werd het in zijn huidige vorm 

herbouwd. Het deed dienst als woon-

plaats voor verschillende adelijke 

families. De familie Vanden Bogaer-

de-de Lens die het rond de jaren 

1835 betrok, was de stichter en 

schenker van de kapel, het klooster 
en de school naast het kasteel. Het 

wapenschild van de familie hangt 

boven het portaal van de kapel.       

37. Kasteel IJzeren Hekken 

40. Natuurgebied Leeuwenhof   

Het natuurgebied is in beheer van Natuurpunt Gent Het natuurgebied is in beheer van Natuurpunt Gent   

dat hier regelmatig gegidste wandelingen organiseert.dat hier regelmatig gegidste wandelingen organiseert.  

Info: 09 227 22 94 Info: 09 227 22 94 ––  gent@natuurpunt.be gent@natuurpunt.be   

Het Leeuwenhof is ontstaan door het winnen van zand voor de wegenaanleg. Veel vo-

gels komen hier voedsel zoeken en nestelen. Omdat de dieren rust nodig hebben werd 

het Leeuwenhof natuurgebied. De natuur komt hier op de eerste plaats. 

Een wandelpad dat naar een uitkijkpunt leidt, biedt je de kans om van het fraaie uitzicht 
over de waterplas te genieten en de vogels te bestuderen zonder ze te storen. De aal-

scholver is hier een vaak geziene gast.  

Het landgoed Leeuwenhof, het domein 

Claeys-Bouüaert en het landgoed De Campag-

ne moeten uitgroeien tot drie portalen van 

waaruit bezoekers de verkenning van de 
groenpool kunnen starten.Voor het portaal De 

Campagne krijgt Het park een opknapbeurt en 

toffe speelplekken. Het ideale startpunt voor 

een fietstocht of wandeling. Je zal ook makke-

lijk naar de schoolhoeve kunnen. Die wordt 

gerestaureerd en er komen extra weiden voor 

de dieren. De plaatselijke Chiro krijgt nieuwe 

jeugdlokalen, die andere jeugdbewegingen als 
kampplaats mogen gebruiken. Er wordt ook een avontuurlijk speelbos ingericht.  

39. Groenpool Vinderhoutse Bossen   

De Groenpool Vinderhoutse Bossen ligt ten westen van Gent, grotendeels op het grond-

gebied van Gent (Drongen en Mariakerke) en een stukje op het grondgebied van 

Lovendegem. De groenpool zal voor 155 hectare nieuw bos zorgen rond de bestaande 

waardevolle boskern. Verder moet er 18 ha voor ontwikkeling van waardevolle natuur en 
landschap buiten de bosstructuren bijkomen. Om het gebied voor wandelaars en fiet-

sers toegankelijk te maken, komen er ook heel wat paden en onthaalvoorzieningen. 

41. Trage wegen   

Ondanks de toenemende verstedelijking is er nog veel open ruimte in Drongen.  

De open ruimte tussen de drie woonkernen wordt doorkruist door talrijke buurtwegen, 

veldwegen en jaagpaden,.Deze trage wegen zijn verbindingen voor niet gemotoriseerd 

verkeer. Ze zijn dus in de eerste plaats bedoeld voor wandelaars en fietsers.  
De stad Gent werkt aan een plan om dit netwerk van ca 35 km. trage wegen toegankelij-

ker te maken. In oktober 2015 werd de eerste fase van dit plan gerealiseerd. Her en der 

vindt je informatieborden met een kaart van Drongen waarop de trage wegen worden 

aangeduid.  

20. 21. 


