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Toeren tussen Mariakerke, Afsnee, Drongen en Vinderhoute
Afstand: 34km
Vanaf de parking Claeys-Bouüaert in Mariakerke fietsen we via het natuurgebied Leeuwenhof naar het
kasteeldomein De Campagne. Van daaruit rijden we via rustige wegen langs sporthal Keiskant en de kapel
st-Gerolf richting het veer van Baarle. We nemen niet het veer maar gaan verder langs de Keuzemeersen en
de Leie naar de abdij van Drongen. We volgen verder de Leie tot aan het veer van Afsnee en keren langs
een andere weg terug naar de abdij en tenslotte weer naar Mariakerke. De tocht loopt niet langs de
knooppunten, soms volgen we ze wel gedeeltelijk.
Het natuurreservaat Leeuwenhof is een voormalige zandwinningsplas. Deze ligt langs de ringvaart in
Drongen, net ten westen van de Bourgoyen-Ossemeersen. De plas van ruim 7 ha is eigendom van
Waterwegen en Zeekanaal en wordt sinds eind 1988 beheerd door Natuurpunt. Het is een broedplaats
voor talrijke vogelsoorten. Trekvogels vinden hier een rustplaats en andere soorten komen hier
overwinteren.
Landgoed De Campagne: hier zien we een knap 17de-eeuws kasteel dat dienst doet als
gemeenschapscentrum voor de culturele verenigingen van Drongen. Op het grondgebied van het
kasteeldomein bevindt zich ook de schoolhoeve De Campagne, leuk om te bezoeken met kinderen of
kleinkinderen.
De bedevaartskapel van Sint-Gerulphus werd hier in 1604 gebouwd op de plaats waarvan men vermoedt
dat Gerulphus op 21 september 748 werd vermoord. Later in 1750 kwam er een nieuwe kapel. Toen de
kapel in 1948 was afgebroken, bleef enkel nog de oude gedenksteen in witte marmer bewaard. Ter
gelegenheid van het 1200-jarig herdenken werd toen de huidige kapel opgericht.
De feestdag van Sint Gerolf is op 21 september. De heilige wordt aangeroepen tegen de koorts.
Jaarlijks is er het Sint-Gerolfusfeest, dan wordt er een podium voor de kapel geplaatst waar er mis wordt
voorgedragen en ook de fanfare komt op bezoek.
De kapel is sinds 14 september 2009 opgenomen in de lijst van Onroerend Erfgoed.
De Keuzemeersen liggen in een bocht van de Leie op grondgebied Baarle-Drongen. Het gaat om
graslanden die ’s winters nat zijn en nu nog maar zelden overstromen. Een opvallend verschil met de
andere meersen rond Gent is de aanwezigheid van heel wat houtkanten en knotwilgenrijen.
De Oude Abdij van Drongen: Het abdijcomplex ligt aan de Leie. Het hele domein, met inbegrip van de tuin,
is sinds 1998 als monument beschermd.
In 1138 werd hier een abdij gesticht door de Norbertijnen.
In 1837 kochten de jezuïeten een deel van de abdij en vestigden er hun noviciaat; in 1848 kochten zij ook
de rest van het domein. De opleidingen blijven er tot in 1968. De bezinningen en de retraites, individueel
of in groep, blijven. Zo wordt de abdij een bezinningscentrum en is dat nog steeds. Het is het enig
overblijvend Jezuïetenklooster van Gent.
De na een brand heropgebouwde abdijkerk uit 1734doet dienst als parochiekerk van Drongen-Centrum als
Sint-Gerolfkerk.
De Leie: Aan de zuidelijke kant van Drongen stroomt de rivier vanuit Deinze de gemeente binnen en
meandert er tussen bomenrijen door een idyllisch landschap. In de lage meersen zoeken massa’s water- en
weidevogels een rustplaats. Op andere plaatsen vormen chique villa’s met hun fraaie tuinen het decor.
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