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Natuur ontdekken 

Drongen is omzoomd met een groene gordel van natuurgebieden. Stuk voor 

stuk natuurpareltjes met een eigen landschappelijk karakter: bospartijen, gras-

landen, kouters en bulken, meersengebieden. zandwinningsputten, knotwil-

gen en houtkanten rond de weilanden.        

Tijdens een fietstocht van 37 km kan je genieten van de fauna en flora en het 

natuurschoon van volgende natuurgebieden: Leeuwenhof, Vinderhoutse Bos-

sen, Durmmeersen, Vallei van de Oude Kale, Keuzemeersen, Assels en Bour-

goyen-Ossemeersen.  

De natuurgebieden zelf zijn niet toegankelijk voor fietsers. Op of vlakbij het 

fietstraject vind je een toegangspoort tot het domein. Daar kan je de fiets 

aan de kant zetten voor een wandeling door de natuur of om de bedrijvig-

heid van de vogels gade te slaan. 
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Het fietstraject volgt de knooppunten van het fietsnetwerk Vlaanderen. Een 

mooi startpunt is het Drongenplein (58) in Drongen. Je rijdt achtereenvolgens 

langs volgende knooppunten:  

De route is een lus, je kan dus op elk gewenst punt inrijden.  

 

De toegangspoort naar de natuurgebieden bevindt zich:  

Leeuwenhof:  in de Beekstraat geeft het straatje Leeuwenhof uit op een we-

gel die langs een tallud loopt waarop een kijkmuur is opgesteld.  

Vinderhoutse Bossen: itoegangspoort in de Beekstraat aan de parking naast 

jeugdclub Chez Chozeken 

Groene Velden: ingang met informatiebord in de Zuidbroekstraat 

Durmmeersen: het toegangspoortje aan de Neerstraat (ter hoogte van de  

Speystraat) in Vinderhoute. 

Oude Kale: de plas van de Zuurhoek is te bereiken langs de Oostakkerwegel 

die uitgeeft op de Vijverstraat in Vinderhoute (even voorbij de Van Vlaende-

ren windmolen). 

Keuzemeersen: in Keuze geeft een valpoortje toegang tot de meersen 

Assels: op de dijkweg langs de Leie heb je een mooi ujtzicht op de meersen 

en in de Pontstraat (Drongen) rijdt je langs de Piereput . 

Bourgoyen-Ossemeersen:  de ingang van de Bunderweg, bevindt zich naast 

het viaduct op de Drongensesteenweg . 

Vogels spotten 

De waterrijke gebieden in de natuurgebieden rond Drongen zijn een paradijs 

voor vogels. Je ziet ze dan ook vaak ‘s avonds in grote getale overtrekken 

van de ene plas naar de andere op zoek naar voedsel. Op 8 plaatsen in de-

ze natuurgebieden zijn vogelkijkmuren– of hutten opgesteld van waaruit je 

de vogels kunt bespieden zonder hun rust te verstoren. Je kan deze plaatsen, 

mits een kleine wandeling gemakkelijk bereiken. Op de situeringsplannetjes 

hierna wordt aangegeven hoe je bij de kijkwanden komt en wat de afstand 

is van de toegangspoort tot de kijkwand. 

Gezien de vogels niet dicht bij de schermen zitten is het gebruik van een 

verrekijker aan te bevelen. 
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1. Leeuwenhof (knooppunt 59—50) 

Eind 1998 kreeg Natuurpunt het beheer over deze ruim 7 

ha grote zandwinningsput.  

Tot de broedvogels van het Leeuwenhof behoren dod-

aars, fuut, wilde eend, slobeend, krakeend, kuifeend, 

bergeend meerkoet, waterhoen, visdief, kokmeeuw, klei-

ne plevier, scholekster, ijsvogel, oeverzwaluw, graspieper, 

fitis, bosrietzanger en grasmus. Er houden zich in het 

broedseizoen nog een hele reeks soorten op die niet 

broeden of net buiten het gebied broeden: patrijs, gele kwikstaart, torenvalk, 

groene specht, aalscholver en blauwe reiger.  

 

Tijdens de doortrekperiodes kan je soorten 

als geoorde fuut, zwarte stern, paapje, 

roodborsttapuit en steltlopers als witgat en 

oeverloper verwachten. 

In de winter zitten er aanzienlijke aantallen 

duikeenden. Vooral kuif- en tafeleenden, 

maar regelmatig ook brilduiker, topper-

eend, nonnetje, grote zaagbek en kroon-

eend.  

De plas is te bezichtigen vanaf de kijkmuur 

die te bereiken is vanaf de Beekstraat. Elke eerste zaterdag van februari en juni 

geeft Natuurpunt er een geleide wandeling rond de plas. 

 

Meer info: 
http://www.natuurpuntgent.be/de-natuur-in/natuurgebieden/leeuwenhof  

 

Tip voor een rustpauze: 
Zorghotel Het Leeuwenhof-de Ceder - Beekstraat 46 –Drongen - tel 09/ 381 58 85  

 

http://www.natuurpuntgent.be/de-natuur-in/natuurgebieden/leeuwenhof


2. Vinderhoutse Bossen (knooppunt 59 - 50 - 51) 

De Vinderhoutse Bossen is een gebied met een 

aantrekkelijk landschap en zeer waardevolle na-

tuur. Deze groenpool strekt zich uit over Drongen, 

Mariakerke en Vinderhoute en heeft een opper-

vlakte van 640 hectare. De herbebossing van het 

gebied gebeurt gefaseerd en moet tegen 2045 

zijn voltooiing kennen. Er komt een netwerk van 

wandel- en fietspaden waarlangs je de Vinder-

houtse Bossen kunt doorkruisen en dat aansluit op de Vallei van de Oude Ka-

le of Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. 
 

De Vinderhoutse Bossen bestaan nu al uit 70 hectare nat moerasbos. Dat 

soort bossen is zeldzaam in Vlaanderen en zelfs in Europa.  

Een ander klein maar waardevol bosje is het Rijkegasthuisbos. waar in 2014 

de eerste nieuwe stukken bos aangeplant werden. En dan is er ook nog het 

gebied van de Groene Velden, een park met veel bos, een boomgaard een 

grote vijver en weitjes. Rond de bestaande bossen wordt de komende jaren 

nog aangeplant. In totaal zal er 156 hectare bos bij komen. Niet alles wordt 

bos. Op sommige plekken zal het landschap meer een mozaïek zijn van bos 

en grasland. Karakteristiek zijn daar de ‘bulken’. Dat zijn smalle, bolle weiden 

of akkertjes omgeven door sloten, knotbomen en houtkanten.Ten slotte zijn er 

ook nog de Lieve en de Meirebeek, 2 waterlopen die de Vinderhoutse Bossen 

doorkruisen en een extra dimensie geven. 
 

De Vinderhoutse Bossen krijgt 3 portalen of toegangen waar je je bezoek kan 

starten: De Campagne, Domein Claeys-Bouüaert en  Landgoed Leeuwenhof. 

Dat laatste is te bereiken vanaf de Beekstraat in Drongen,  

 

Lees meer op : https://www.vlm.be/nl/groenpool-vinderhoutse-bossen 

 

 

  

3. Durmmeersen (knooppunt 51 - 53) 

Vroeger werd er in de Durmmeersen zand ontgonnen. 

Het gebied is ondertussen uitgegroeid zijn tot twee waar-

devolle  plassen met tal van watervogels, en waar onder 

andere de IJsvogel en de Kuifeend tot broeden komen.  

 

Je treft er in de zomer vrij zeldzame planten aan, o.a. 

Zwarte toorts, Muskuskaasjeskruid en Echt duizendgulden-

kruid. Met een zopas aangelegde wandellus van 1,3 km 

kan je nu heerlijk genieten in de Durmmeersen. Je loopt 

door een spontaan gegroeid wilgenbos en langs de Oude Kale.  

 

Op drie plaatsen vind je een vogelkijkwand om rustig de 

vogels op de waterplas te bespieden. De Durmmeersen 

worden beheerd door het Agentschap voor Natuur en 

Bos van de Vlaamse Gemeenschap. Het ANB doet hier-

voor een beroep op drie Gallowayrunderen van een 

plaatselijke landbouwer. Deze dieren lopen vrij rond 

binnen een afrastering en hun graaswerk verhindert dat 

het gebied met bomen en struiken dichtgroeit.  

 

Meer info: 

https://www.natuurenbos.be/durmmeersen      
   

Tip voor een rustpauze: 

Café De Witten Uil - Dorsweg 17-19 - Vinderhoute  tel 0473 53 00 73 

Café Nebulas - Dorsweg 15 - Vinderhoute - tel 0 496 32 99 15 
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https://www.natuurenbos.be/durmmeersen
tel:0473530073


Meer info:   

http://www.natuurpuntgent.be/de-natuur-in/natuurgebieden/bourgoyen-

ossemeersen      
   

Tip voor een rustpauze: 

Cafe De Oude Kale—Vijverstraat 43 - Vinderhoute - tel. 0497 64 12 06  

4. Oude Kalevallei (knooppunt 55-70) 

Tussen de dorpskernen van Nevele en Lovendegem 

ligt de Vallei van de Oude Kale: een lappendeken 

van hooilanden en graasweiden, oude knotwilgenrij-

en, kleine veldbosjes en talrijke sloten. De levensader 

van het gebied, de Oude Kale, was ooit een van 

de grootste beken van het Meetjesland en vormde 

eeuwenlang een verbinding tussen de Poekebeek en 

de Durme. 

Het grootste deel van de vallei is momenteel in vrij intensief landbouwgebruik, 

maar het blijft een landschappelijk pareltje 

met hier en daar nog prachtige, bloemrijke 

hooilanden en broekbossen.  

De gekraagde roodstaart en de steenuil profi-

teren van de talrijke knotwilgen. In de winter 

zitten grote concentraties wintervogels in de 

vallei van de Oude Kale, vooral dan in de 

Zuurhoek. Groepen van honderden kuifeen-

den en smienten zijn hier geen uitzondering, 

met af en toe een enkele brilduiker, nonnetje 

of grote zaagbek ertussen. 
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5. Keuzemeersen  (knooppunt 71)  

De Keuzemeersen liggen in een bocht van de 

Leie. Het gaat om graslanden die 's winters nat zijn 

en nu nog maar zelden overstromen. Een opval-

lend verschil met de andere meersen rond Gent is 

de aanwezigheid van heel wat houtkanten en 

knotwilgenrijen. De laagst gelegen percelen lig-

gen centraal in het gebied en zijn over de gehele 

lengte van de Leie gescheiden door een oude 

oeverwal.   

Slobeend, gele kwikstaart, steenuil, een tiental paar kievit en rietgors zijn jaar-

lijkse broedvogels. Zomertaling, grutto en zelfs paapje hebben er de laatste 

jaren ook gebroed.  In de winter komen kleine aantallen watervogels voor met 

daartussen ook watersnip en bokje.  

De flora is bijna identiek aan die van de Assels 

of de Bourgoyen-Ossemeersen met als smaak-

makers schildereprijs, waterviolier, pijptorkruid, 

veel pinksterbloem en muizenstaartje. 

 

Het centrale deel van deze meersen, 22 ha 

groot, werd in 2007 ingericht als onderdeel van 

het Natuurinrichtingsproject (NIP) Latemse 

Meersen. De meersen kregen daardoor terug 

een hogere natuurwaarde. Doelsoorten en doelhabitats zijn hier hooilanden 

en moerassige ruigten waarin allerlei weide- en moerasvogels tot broeden 

kunnen komen. Hierdoor zouden er weer grutto's kunnen broeden die tot nu 

toe slechts tweemaal tot broeden kwamen. In de natte ruigtes langs de ge-

ruimde middensloot vinden rietgors, waterral, blauwborst en misschien zelfs 

zomertaling weer een geschikt broedgebied. 

 

De Keuzemeersen is toegankelijk voor wandelaars via het valpoortje in Keuze 

dat uitgeeft op het Bosbulkkpad. 

 
   

Meer info: 
http://www.natuurpuntgent.be/de-natuur-in/natuurgebieden/keuzemeersen 

 

http://www.natuurpuntgent.be/de-natuur-in/natuurgebieden/bourgoyen-ossemeersen
http://www.natuurpuntgent.be/de-natuur-in/natuurgebieden/bourgoyen-ossemeersen


Meer info 

www.levendeleie.be 

Tip voor een rustpauze: 

Cafe Oude drie Leien -  Dijkweg 15 – Drongen - tel 09 227 20 75 

6. Assels (knooppunt  57- 62 - 56 ) 

Het natuurgebied is een eilandje tussen Drongen en Af-

snee, dat maar langs één toegangsweg bereikbaar is. De 

spoorweg Brussel-Oostende doorsnijdt het gebied. De Ou-

de Leie slingert zich door het landschap en vormt een na-

tuurlijke begrenzing tussen de laaggelegen meersen en 

de hogergelegen donk. Het meersenlandschap bestaat 

uit soortenrijke graslanden, doorweven met sloten. 

 

Elk voorjaar broeden hier grutto's en kieviten. In de korte vegetatie begeleiden 

ze hun donskuikens op hun eerste zoektocht naar voedsel. Andere broedvogels 

zijn slob-, krak- en kuifeend in de grachten, bos-

rietzanger en rietgors in de ruigere delen, kleine 

karekiet in het rietveldje aan de Boterput en 

ijsvogel in de oever van diezelfde Boterput.  

‘s Winters dient het gebied als foerageergebied 

voor watersnip, bokje, waterpieper, vele tiental-

len smienten, wulpen, kemphanen, … Een rond-

cirkelende buizerd, biddende torenvalk of ja-

gende sperwer zijn ook vaste gasten. 

 

Er zijn twee uitgestippelde wandelingen. De bewegwijzerde Asselsroute van 6 

kilometer brengt je ook langs de kijkhut in de Pontstraat. De Hoge Blaarmeersen-

route van 2,8 km is niet bewegwijzerd. 
 

7. Bourgoyen-Ossemeersen (knooppunt 52-57) 

Deze groene oase in de Gentse stadsrand strekt zich uit over 220 hectaren. Het 

is een van de meest vogelrijke natuurgebieden in Vlaanderen. De bloeiende 

hooilanden vormen ieder voorjaar de 'Wilde Gentse Floraliën'. In dit uniek mid-

deleeuws riviergraslandencomplex - de 'meersen' - is de Leievallei op haar 

mooist. 

De Bourgoyen-Ossemeersen is vooral bekend door de grote aantallen watervo-

gels in het winterhalfjaar. Die vogels worden 

aangetrokken door de overstroomde graslan-

den. Opvallend zijn de verschillende soorten 

eenden: smienten, wintertalingen en slobeen-

den zijn het talrijkst. Kleinere aantallen van pijl-

staart, krakeend, bergeend, kuifeend en tafel-

eend vervolledigen het rijtje. Ook prominent 

aanwezig: de ganzen. De grootste groepen 

vormen Canadese ganzen en brandganzen, 

beide van exotische oorsprong.  

Daarnaast zijn er ook nog veel steltlopers te zien: kieviten, wulpen, kemphanen 

en watersnippen. De meeste eenden, kieviten en watersnippen verlaten in de 

schemering de Bourgoyen-Ossemeersen om 's nachts voedsel te gaan zoeken in 

de Leievallei. Omgekeerd zijn er ook vogels die de Bourgoyen-Ossemeersen op-

zoeken om er te komen slapen:  meeuwen, ganzen, wulp en kemphaan. 

Meer info: http://www.natuurpuntgent.be/de-natuur-in/natuurgebieden/

bourgoyen-ossemeersen  

Tip voor een rustpauze 

Natuur- en Milieucentrum  

De Bourgoyen -  Driepikkelstraat 32  

Mariakerke -  tel 09 216 44 78 
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http://levendeleie.be/
http://www.natuurpuntgent.be/de-natuur-in/natuurgebieden/bourgoyen-ossemeersen
http://www.natuurpuntgent.be/de-natuur-in/natuurgebieden/bourgoyen-ossemeersen

