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Toerisme Oost-Vlaanderen:

De Leieroute



De artistieke aantrekkingskracht van de Leie tussen 
Gent en Deinze is wereldwijd bekend. Op het einde van 
de negentiende eeuw kwam een kunstenaarskolonie 
van jonge schilders zich in Sint-Martens-Latem vesti-
gen. Ze zetten zich af tegen de toenmalige trends in 
de kunst. Het spel van het licht op het landschap en de 
contrasten door de diverse intensiteiten van de zon-
neschijn kenmerkten hun werk. Minder bekend is dat 
deze kunstenaars konden voorkomen dat de Leie tus-
sen Deinze en Gent werd rechtgetrokken. Hierdoor 
bleef een grotendeels gaaf landschap achter dat tot op 
de dag van vandaag is bewaard. De meanderende Leie 
vormt het fundament van de natuurgebieden waar-
langs het heerlijk wandelen en fietsen is. Het is dit deel 
van de Leievallei dat je met de fietstocht Meersen en 
Meanders langs het knooppuntennetwerk verkennen. 

1. Start
Deze fietstocht start onder de linden van het Drongen-
plein, waar je de achthoekige peperbusvormige toren 
(18de eeuw) kan bekijken van de verdwenen abdijkerk 
en de huidige Sint-Gerolfkerk (19de eeuw). De kerktoren 
is een beschermd monument en vormt een echt baken 
voor Drongen.
Na de Pontbrug  uit 1927 en de Oude Abdij, waarvan de 
geschiedenis teruggaat tot de 7de eeuw, kom je uit aan 
het meersengebied de Assels.

2. De Assels 
Dit  meersengebied ligt als een eiland, omsloten door 
twee Leiearmen en de Ringvaart, tussen Drongen en 
Afsnee. Het centrale deel - wegens de vorm ook ‘het ei’ 
genoemd - is een restant van de uitgebreide gordel van 
open en laaggelegen meersen die vroeger langs de Leie 
lagen. De talrijke grachten doen dienst als afbakening 
van de percelen.  

Vandaag zijn de cen-
trale meersen een ge-
liefd broedgebied voor 
weidevogels zoals kievit 
en grutto. Het hele jaar 
door kan je hier, mits 
wat geluk, een biddende 
torenvalk, rondcirke-
lende buizerd of jagende 

sperwer zien. ’s Winters zitten hier tientallen watersnip-
pen, met daartussen steevast enkele bokjes: een myste-
rieus klein snipje dat zijn dichtstbijzijnde broedgebied in 
Lapland heeft. Meer zichtbaar zijn in de winter de foera-
gerende smienten (of fluiteenden), wulpen en kempha-
nen. Doorheen dit natuurgebied kan je ook afstappen en 
te voet een tochtje maken.
Meer info >

3. Kasteel Borluut
Het kasteel Borluut is een neoclassicistisch beschermd 
monument, gebouwd rond 1858 naar een ontwerp van 
de Gentse tuinarchitect J. Van Hamme-Sellier. Het kas-
teel staat op een site met een walgracht van de oude 
heerlijkheid Borluut, waarvan sporen teruggaan tot de 
late middeleeuwen. Het kasteelpark is aangelegd met 
een karakteristieke serpentinevijver met boogbrug, 
kunstmatige heuvels voor bijvoorbeeld een standbeeld, 
slingerende wandelpaden en een ruim assortiment aan 
exotische bomen. Het kasteelpark is open voor publiek. 

4. Latemse Meersen 
De Latemse meersen liggen in het noordelijke deel van 
de gemeente Sint-Martens-Latem, op de rechteroever 
van de Leie. Ook deze meersen kleuren in het voorjaar 
geel en roze met dotterbloemen, koekoeksbloemen en 
grote ratelaar. Het reliëf is merkwaardig: landduinen be-

Fietsen langs meersen en meanders
De Leievallei, een natuurparel
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grenzen de weilanden en langs de Leie zie je oeverwallen. 
Opvallend is het dichte netwerk van sloten, met als cen-
trale waterloop de Meersbeek. Die ontwatert het gebied 
van west naar oost. Dit slotenpatroon is aangelegd tijdens 
de vroege middeleeuwen. Bunzingen, hermelijnen, wezels, 
steenmarters en sinds enkele jaren ook vossen en reeën 
vinden hier een thuis. Typische weidevogels zoals kieviten, 
wilde eenden, kuifeenden, krakeenden en gele kwikstaarten 
broeden in het gebied. 

5. Torenhof
Het Torenhof, nu een hotel, is de voormalige woning van 
Albert Servaes, één van de Vlaamse expressionisten die in 
Sint-Martens-Latem actief waren. Vanuit de toren had de 
schilder een prachtig uitzicht over de kouter van Baarle, 
aan de overkant van de Leie, en de meersen hier vlakbij. De 
schilder heeft het gebouw zelf opgetrokken, tussen 1915 en 
1917. Opvallend is het Romaans aandoende karakter, wat 
religieuze of mystieke invloeden doet veronderstellen. Die 
invloeden vind je ook in de werken van de schilder terug.

6. Astene Sas
Het sluizencomplex van 
Astene Sas is ongetwijfeld 
één van de meest idylli-
sche plekjes langs de Leie. 
Hier word je in één klap 
honderd jaar terug in de 
tijd gekatapulteerd. Tus-
sen 1860 en 1870 werd hier 

een Leiearm afgesneden. Een nieuwe stuw en sluis waren 
noodzakelijk. De pijlers van baksteen en de kolkmuren met 
ijzeren ladders en aanmeerankers zijn nog altijd de origine-
le. De T-vormige ophaalbrug dateert van 1896. Astene Sas 
accentueert de grens van de menselijke invloed in de Leie-
vallei. Vanaf hier kan je kilometersver wandelen en fietsen 
in de weilanden, bossen en parken in en rond het kasteel 
Ooidonk, dat wat verderop richting Leerne ligt. 

7. Kasteel Ooidonk en Ooidonkmeersen
In Bachte-Maria-Leerne, een 
deelgemeente van Deinze, 
staat het kasteel Ooidonk. 
Het is een juweel van de 
Vlaams-Spaanse 16de-eeuw-
se bouwkunst. Het kasteel is 
gebouwd in renaissancestijl 
en is nog altijd eigendom 
van de graaf. Het verleden 
herleeft in het authentieke 
interieur met zeldzame meu-
belstukken, schilderijen en 

historische porseleinen en zilveren voorwerpen.
Het kasteel is omringd door waterpartijen, weelderige gras- 
en bloemenperken en een park met eeuwenoude bomen.
Hier vlakbij liggen de Ooidonkmeersen. Kom je in de winter, 
gewapend met je verrekijker, dan zal je zeker niet teleurge-
steld worden. Speur op de oude Leiearmen naar watervogels 
en vergeet zeker niet in de bomen de buizerds of sperwers 
te zoeken. Maar geniet vooral van de rustige omgeving, ver 
van alle menselijke invloeden, uniek in de Leievallei. 

Bachte-Maria-Leerne
In de schaduw van het kasteel Ooidonk ontwikkelde Bachte-
Maria-Leerne zich als een romantisch kunstenaarsdorp. De 
Ooidonkdreef geeft een poëtisch en schilderachtig karakter 
aan de omgeving. In het dorpscentrum zie je kleine dorps-
huizen, de pastorie en de parochiekerk. Een mooie kennis-
making met het dorp en zijn omgeving is de Ooidonkwan-
delroute. Niet verwonderlijk dat kunstenaars zich in een 
rustgevende omgeving als deze altijd thuis hebben gevoeld! 
Deze tocht is een uittreksel van de thematocht Meersen en 
Meanders. Je kan deze tocht bestellen bij Toerisme Oost-
Vlaanderen. Wil je meer informatie over deze route of wil je 
ze bestellen of gratis downloaden naar je gps ? Voor deze en 
andere fietstochten en ideeën kan je terecht op de website 
www.tov.be 
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