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Een portret van de Assels

De nieuwe percelen die sinds kort eigendom zijn van Natuur-
punt, zijn gelegen in de Assels. In dit artikel stellen we dat natuurgebied wat 

uitgebreider aan u voor. Eerst lichten we de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van 

het Leielandschap toe. Vervolgens gaan we dieper in op de heel sterke invloed van 

de mens op dat landschap, van de prehistorie tot nu. En ten slotte nemen we enkele 

cultuurhistorische bezienswaardigheden in de Assels onder de loep aan de hand van 

een wandelroute.

BArt VANGANSBEKE

NIEuWE AANKOOP
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Om een beetje inzicht te krijgen in 
het huidige landschap, moeten 
we teruggaan naar het verre 

verleden. In de jongste ijstijd (Weichsel 
of Würm) lag er in onze streken een ver-
wilderd rivierstelsel met een noordwaarts 
gerichte afvloei. Dat veroorzaakte een 
omvangrijke opeenhoping van dekzand. 
Dit zandige materiaal werd door zowel 
het smeltwater als de wind aangevoerd en 
herschiep de Vlaamse Vallei in een brede 
opvullingsvlakte. Aan het einde van deze 
ijstijd (ongeveer 20.000 jaar geleden) was 
het klimaat extreem koud en droog. Daar-
door werd minder materiaal meegevoerd 
door stromend water en meer door de 
wind. Veel van het al afgezette materiaal 
werd door die windwerking verplaatst en 
zo ontstonden lokale dekzanden. 

Van verwilderd naar meande-
rend rivierstelsel
tijdens het laatglaciaal (ongeveer 13.000 
jaren geleden) ging het klimaat opwarmen 
en dit veroorzaakte een zeer grondige 
verandering: het verwilderde rivierstelsel 
werd een meanderend rivierstelsel. Door 
de lateraal eroderende werking van die 
meanders ontstond een brede valleibodem 
waarvan de steilranden, als grens van de 
actuele alluviale vlakte, op veel plaatsen 
nog goed herkenbaar zijn (onder andere 
langs de Zandloperstraat in Mariakerke). 
Die klimaatveranderingen gebeurden niet 
geleidelijk aan: koudere en drogere perio-
des kwamen terug. Daardoor ontstonden 
er in die periode in de Leievallei ten westen 
van Gent heel wat lokale verstuivingen, 
die op sommige plaatsen in de vallei en 
aan de rand ervan rivierduinen vormden. 
De donk in de Bourgoyen-Ossemeersen 
en die in de Assels zijn hiervan een mooi 
voorbeeld, net als de rivierduinen langs de 
Leie in Sint-Martens-Latem.

tijdens de eerste helft van het holoceen 
(11.500 tot 5.800 jaar geleden) leidde 
de volledige ontwikkeling van het bos, 
zowel in de riviervlakten als erbuiten, tot 
een directe verdamping van de neerslag, 
waardoor de afzetting van alluviale sedi-
menten beperkt bleef. De Leie was een 
kleine waterloop die verscholen zat in het 
bos van de riviervlakte. 

Invloed van de mens
5800 jaar geleden begon de aantasting 
van het bos door de mens. Bodemerosie 
en -afspoeling waren toen nog zeer gering. 
Wel werd er meer water afgevoerd dat 
weinig of niet ‘beladen’ was. Hierdoor werd 
de riviervlakte vochtiger en was groei van 
veen mogelijk. Vanaf 4500 jaar geleden 
veranderde de toestand aanzienlijk, toen de 
mens zich meer op landbouw ging richten 
en meer bos begon te ontginnen. Door de 
veehouderij kon het bos zich minder goed 

herstellen. De Leie kreeg een toenemende 
lading materiaal dat werd afgezet (leem en 
klei met vaak verspoelde plantenresten). De 
bedding kwam hoger te liggen, waardoor 
de Leie haar loop kon verleggen en niet 
meer de opgevulde, fossiele geul volgde. Er 
ontstond als het ware een nieuwe Leie met 
een riviervlakte die bij hoge waterstanden 
een overstromingsvlakte vormde. 

ten westen van Gent is deze vlakte van de 
Leie opvallend breed. ter hoogte van de 
Assels strekt zij zich uit tussen Mariakerke 
in het noorden en Sint-Denijs-Westrem in 
het zuiden. In dit oorspronkelijke areaal 
meandert vanaf de Drie Leien in Drongen 
een noordelijke rivierarm naar de Bourgoyen-
Ossemeersen en een zuidelijke naar de 
Blaarmeersen. Beide armen – die door de 
aanleg van de Watersportbaan en de ring-
vaart sterk gefragmenteerd zijn – komen 
weer samen bij Ekkergem, net ten zuiden 
van het eiland Malem. De verdere loop 
(en wordingsgeschiedenis) van de Leie in 
de stad Gent zelf beschrijven we hier niet, 
want die is op bijzonder interessante wijze 
in de vorige Snep! uit de doeken gedaan.
Op het kaartje is goed te zien dat de Hoge 
Lake, de Assels, de Bourgoyen-Ossemeer-
sen, de Overmeersen en de Blaarmeersen 
één grote overstromingsvlakte vorm(d)en. 
In die tijd sprak men van de Drongense 
Meersen, die op hun beurt een onderdeel 
vormden van de eens zeer uitgestrekte 
meersengordel rond Gent. Vroeger kwam 
het grootste deel van dit gebied elke winter 
onder water te staan. Al vanaf de middel-
eeuwen probeerde de mens de waterhuis-
houding te regelen. De waterafvoer werd 
bevorderd met sloten, dijkjes en bemaling. 

Het huidige slotenpatroon in de Assels en 
de Bourgoyen-Ossemeersen is vandaag 
grosso modo nog altijd hetzelfde als toen 
die sloten in de middeleeuwen met de 
hand werden gegraven. De geschiedenis 
van de ‘hoosmolen’ in de Bourgoyen-Os-
semeersen illustreert hoe vanaf die periode 
ook bemaling plaatsvond. De wisselende 
waterstanden, de verschillende grond-
soorten en het eeuwenlange gebruik als 
(hooi)meersen hebben uiteindelijk gezorgd 
voor een zeer interessante en gevarieerde 
fauna en flora.

Halfnatuurlijke graslanden
Gronden in een riviervlakte die regelmatig 
onder water kwam, gebruikte de mens als 
hooiland. Iedere overstroming zette een 
laagje slib af, waardoor de bodemvrucht-
baarheid op een natuurlijke wijze op peil 
werd gehouden. Na de ‘hooisnede’ was 
meestal beweiding mogelijk. In Vlaande-
ren worden dergelijke gronden ‘meersen’ 
genoemd, in de Kempen ‘beemden’. De 
meersgebieden kenden oorspronkelijk een 
visueel open landschap. Het was immers 
niet toegelaten de percelen af te sluiten 
met randbegroeiing, omdat het vee werd 
geweid op basis van een gemeenschap-
pelijk gebruiksrecht (de ‘gemene weiden’). 
Het is niet volledig duidelijk hoe lang 
de ‘Drongense Meersen’ al precies als 
meersen in gebruik zijn, maar in elk geval 
is er een verband met het belang van 
rundvee, waarvoor hooi nodig was in de 
winterperiode. We mogen aannemen dat 
het merendeel van onze rivierdalen, en 
vermoedelijk dus ook de Assels, vanaf de 
volle middeleeuwen al waren omgezet in 
meersgebied. De Assels zijn dus allerminst 

De Leie in het Gentse
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‘puur natuur’. Onze landschappen zijn 
enerzijds wel nauw verbonden met hun 
natuurlijke opbouw en de historische evo-
lutie ervan, maar anderzijds is (en was ook 
al in het verre verleden) de invloed van de 
mens op de inrichting en vormgeving van 
zijn leefomgeving in Vlaanderen bijzonder 
groot. Onze landschappen hebben dus ook 
een overduidelijke culturele component 
en daarom spreken we in de Assels en de 
Bourgoyen-Ossemeersen van halfnatuur-
lijke landschappen.

De Assels vandaag
Momenteel vormen de Assels een ge-
bied van 262 hectare gelegen tussen de 
ringvaart en twee Leiearmen. Ongeveer 
de helft van de Assels is nog min of meer 
‘(half)natuurlijk’ gebleven en bestaat nog 
grotendeels uit meersen. Samen met de 
Bourgoyen-Ossemeersen vormen de Assels 
vandaag een buffer tegen de oprukkende 
stad. Hoewel de Assels een natuurlijk over-

stromingsgebied van de Leie vormen, is de 
Leie door dijken afgesneden van haar oor-
spronkelijke riviervlakte. Het gebied ligt als 
een eiland tussen de twee Leiearmen en de 
ringvaart en is maar langs één toegangsweg 
bereikbaar: de Pontbrug. Door de eilandsitu-
atie is het gebied vrij dun bevolkt en ont-
wikkelde er zich geen industriële activiteit. 
De talrijke overstromingen in het verleden 
zorgden er ook voor dat de landbouwacti-
viteit, voornamelijk extensieve veeteelt, in 
het gebied altijd beperkt is gebleven. Door 
dat alles zijn hier nog veel natuurwaarden 
behouden. De Assels vormen nog altijd een 
prima weidevogelgebied waar zelfs elk jaar 
grutto’s broeden. Door een goede plano-
logische bescherming is de versnippering 
in de Assels door bewoning en weekend-
huisjes intussen tot stilstand gebracht. Sterk 
visueel bepalend in de huidige Assels is de 
spoorweg Brussel-Oostende, die het gebied 
dwars doorsnijdt in een noordelijk en een 
zuidelijk deel. 

Natuurpunt in de Assels
Sinds een achttal jaar heeft Natuurpunt in 
de Assels gronden in eigendom. Eind 2002 
kochten we bijna 12 hectare ten zuiden 
van de spoorlijn. Dat gebied (1) is intussen 
erkend als natuurreservaat. In november 
2007 verwierven we nog eens 1,67 hectare 
tussen de Asselsstraat en de Dijkweg (2). De 
voorbije jaren konden we ook twee aanko-
pen in de Hoge Lake realiseren (3). In dit 
gebied heeft Natuurpunt in juni 2008 een 
perceel van 1,327 hectare aangekocht en 
in juni 2009 een perceel van 1,405 hectare. 
Natuurpunt heeft ook de Muynck-hammen 
in beheer (4). Voor dit 2,5 hectare grote ge-
biedje hebben we een precaire beheerover-
eenkomst afgesloten met het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse 
overheid. Op dit terrein zetten we regel-
matig Herdwickschapen in voor begrazing. 
Onze meest recente aankoop van bijna 23 
hectare situeert zich in het noordelijk deel 
van de Assels (5). (Zie kaart 1)

Kaart 1: natuurgebieden in eigendom en/of beheer van Natuurpunt
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Op verkenning in en rond de Assels

toerisme Oost-Vlaanderen vzw stippel-
de in samenwerking met Natuurpunt 
Gent en de Vlaamse Landmaatschappij 
een nieuwe wandelroute van 6 km uit 
in de Assels. Op vrijdag 18 juni 2010 
kwam minister van Leefmilieu, Natuur 
en Cultuur Joke Schauvliege die route 
plechtig openen. 

Bij de wandelroute hoort een fraaie vier-
kleurenfolder die niet alleen het traject 
van de wandeling beschrijft, maar ook 
bijzonder veel aandacht besteedt aan 
de natuur en aan onze natuurgebieden. 
Dat is niet zo verwonderlijk, want An 
Fiers, conservator van onze natuurter-
reinen in de Assels, leverde een zeer 
belangrijke bijdrage. De wandelfolder 
is onder andere te koop in het Natuur- 
en Milieucentrum De Bourgoyen. Een 
must voor elke geïnteresseerde Gentse 
natuurliefhebber! 

Het centrum van Drongen is gelegen 
op de steile rand van de Vlaamse 

Vallei en op de daarnaast gelegen nooit 
overstroomde, zandige hoogte. Duizenden 
jaren geleden doorkruisten onze prehistori-
sche voorouders al dit gebied, op zoek naar 
een veilig verblijf op de hogere gronden 
of op zoek naar voedsel in de alluviale 
Leievlakte en de aangrenzende moeras-
gebieden. Over het verblijf van die verre 
voorouders is niet zoveel bekend. Eigenlijk 
kunnen enkel systematische opgravingen 
een beter inzicht geven in de aard van de 
menselijke aanwezigheid, de relatie van de 
mens tot zijn omgeving, de ontwikkeling 
van huisraad, werktuigen en wapens, de 
woonvormen, teelt en consumptie, handel 

en economie, de organisatie van de groep 
en eventueel ook hun cultusgebruiken. 
Maar duidelijk is wel dat zo’n ideale plaats 
voor bewoning al duizenden jaren geleden 
door de mensen werd gebruikt. 

Bij onze verkenning beschouwen we enkel 
de meer recente geschiedenis van de As-
sels en de relicten daarvan die nog altijd 
te zien zijn. Die zijn op zich al bijzonder 
interessant. 

We starten onze verkenning op het Dron-
genplein en volgen het traject (zie kaart 2 
op p. 43) van de pas gerealiseerde wan-
delroute in de Assels (zie kader). De cijfers 
tussen haakjes verwijzen naar kaart 2.
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Het met linden bekroonde Drongenplein 
(1) vormt het hart van de oude dorpskom 
aan de Leie. De charme van dit plein wordt 
gevormd door het gesloten karakter, de 
grote abdijgebouwen, de kerk en de toren 
maar ook door het uitzicht van de begren-
zende rijhuizen, waarvan er verscheidene 
teruggaan tot een 17de-eeuwse kern. 
Jammer dat dit plein vaak ontsierd wordt 
door geparkeerde auto’s.

De opvallendste gebouwen aan het 
plein zijn ongetwijfeld de toren van de 
verdwenen abdijkerk en de huidige Sint-
Gerolfkerk. De achtkantige toren in witte 
steen met peperbuskoepel dateert van 
1732-1734. De kerktoren is een beschermd 
monument en vormt een waar baken voor 
Drongen. De huidige Sint-Gerolfkerk werd 
in 1858 gebouwd en ligt ten westen van de 
toren, maar staat er los van. De Sint-Jozef-
kapel (1937) herinnert aan het eeuwfeest 
van de jezuïeten in Drongen. De kapel is 
opgetrokken in byzantijnse stijl.

De grootste en meest volumineuze ge-
bouwen op het plein behoren tot de Oude 
Abdij of gewezen Norbertijnenabdij. Mo-
menteel doet één vleugel van het complex 
dienst als rustoord voor de paters jezuïeten, 
de rest is in gebruik als ontmoetingscen-
trum en bezinningsoord.

De geschiedenis van de voormalige ab-
dij begint al in de zevende eeuw en is 
een woelig verhaal van verwoesting en 
wederopbouw. De Norbertijnenabdij zelf 
dateert uit de tiende eeuw. tijdens de 
beeldenstorm van 1566 werd de abdij 
grondig vernield. In 1579 was er zelfs een 
openbare verkoop van het abdijcomplex, 
gevolgd door een nagenoeg volledige 
sloping. De monniken verbleven meer 
dan een eeuw in een wijkplaats in de stad, 
het ‘refugehuis Drongenhof’. In de 17de 
eeuw werd de abdij weer opgebouwd en 
kende toen een grote bloei. Maar tijdens 
de Franse revolutie kreeg de abdij van 
Drongen opnieuw een klap: ze werd in 
beslag genomen en in 1802 verkocht aan 
de industrieel Lieven Bauwens. Die bracht 
er een spinnerij in onder. rond 1820 ver-
kocht hij de fabriek aan F. De Vos-Bauwens, 
zijn schoonbroer. Nadien (van 1822-23 tot 
1848) was de kleurstoffenfabriek Verplan-
cke erin gevestigd. In 1837 kochten de 
jezuïeten het goed aan. Na afbraak van 
de oude kerk in 1859 met behoud van 
de 18de-eeuwse toren werd een nieuwe 
kerk gebouwd in neobarokke stijl. Van het 
abdijcomplex zijn verscheidene gebouwen 
bewaard gebleven: een rechthoekig bin-
nenplein omrand door de kloostergang, 
een zuidervleugel (1653-1655) en andere 
aangepaste vleugels (1663-1665). Op de 
verdieping van de zuidervleugel werd in 
1878 een nieuwe gotische kapel ingericht 

en versierd door Jean-Baptiste Bethune. In 
de ruime tuin vinden we nog enkele dienst-
gebouwen (hoeve, werkplaats, enzovoort) 
en de begraafplaats van de jezuïeten. 

Op het Drongenplein bevinden zich drie 
standbeelden: het oorlogsmonument (1922) 
dat een bronzen reliëf bevat gemaakt door 
Domien Ingels, een Heilig-Hartbeeld (1925) 
en een klein monument ter herinnering aan 
Afrikapionier Adolf Lootens. 

Het hoekhuis op Drongenplein met huis-
nummer 17 is de voormalige herberg ‘In 
Sint-Anthone’, die voor het eerst werd 
vermeld in 1575. In de zeventiende eeuw 
zetelde de vierschaar in dit gebouw, 
dat toen ook de naam ‘Sint-Anthone’ 
droeg.

Dicht bij het Drongenplein (in de Oude Ab-
dijstraat 56) bevindt zich de pastorie in een 
ommuurde en beboomde tuin. Zij werd in 
1773 gebouwd in classicistische stijl, (bijna) 
volgens het typische grondplan van een 
norbertijnenpastorie. Het 18de-eeuwse 
interieur bevat een aantal muurschilderin-
gen, een trappaal en wapenschild van de 
abt-bouwheer. 

Vanaf het Drongenplein kun je via de 
Pontbrug naar de Assels wandelen. 

Zoals de naam doet vermoeden, werd 
deze brug gebouwd ter vervanging van 
een van de vroegere drie veren over de 
Leie. De eerste houten brug uit 1826 werd 
in 1899-1900 vervangen door een brug 
in arduin en ijzer. De huidige betonnen 
boogbrug dateert van 1927. Deze brug is 
de enige toegangsweg tot de Assels, die 
als een eiland tussen twee Leiearmen en 
de ringvaart liggen. De naam ‘Assels’ zou 
verwijzen naar ‘Hasla’ of hazelaar en staat 
al vermeld in een charter van 1397. 

We slaan meteen linksaf de Goubaulaan in. 

De Assels zijn nog altijd bezaaid met wa-
terplassen met volksnamen als Piereput, 
Boterput en Oude Leieput. Er zijn ook 
nog talrijke oude hoeven te bewonderen, 
sommige met een historische naam (de 
naamborden zijn aangebracht in 1978). 
Net over de Pontbrug ligt de Oude Leieput 
(2), waarschijnlijk een overblijfsel van een 
oude meander van de Leie. Hieraan is een 
sage verbonden die ook op andere plaatsen 
verteld wordt. De duivel had de klokken 
vanuit de toren in de Oude Leieput gewor-
pen. Wat de mensen ook deden, ze slaag-
den er maar niet in om de klokken boven 
te halen. En nu zouden bij nachtelijke nevel 
de klokken nog altijd te horen zijn... 

Bijna onmiddellijk daarna slaan we 
rechtsaf de Asselsekerkweg in. 

Van boven naar onder: het Drongenplein - de 
toren van de Sint-Gerolfkerk - het hoekhuis 
op het Drongenplein met huisnummer 17 - 
de Pontbrug
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Links zien we een open meersenlandschap. 
Deze natte weiden doorsneden met sloten 
dragen de naam ‘Hoge Blaarmeersen’. Hier 
heeft Natuurpunt deze zomer bijna 23 
hectare aangekocht.

Aan de spoorweg slaan we linksaf.

Wanneer we bijna aan de r4 komen, zien 
we links een van de oudste en mooiste hoe-
ves van Drongen: ‘t Goed der Kaeksmede 
of Kaaksmete (3), gelegen in de Kaaksme-
testraat (huisnummer 1). De naam betekent 
betekent ‘landerij aan de straat’ (kaeck = 
straat; smede = bulk of landerij). De Kaak-
smetehoeve is hier de enige boerderij in het 
weidse landschap. Zij ligt op een donk of 
zandige opduiking in het vroegere moeras-
gebied. Zo bleven de bewoners gespaard 
van winterse overstromingen. 

De ommuurde hoeve, geschilderd in os-
senbloedkleur, stamt uit de 16de eeuw en 
was toen eigendom van de kartuizers van 
Gent. Die contemplatieve orde was tus-
sen 1584 en 1783 in Gent gevestigd en 
bezat tal van gebouwen. Deze zeer oude 
omwalde hoeve werd in 1604 vermeld bij 
hun bezittingen. 

De gebouwen zijn met losse bestanddelen 
gegroepeerd rondom een begraasde en 
deels geplaveide binnenplaats die open 
is naar de veldzijde, met middenin de 
mestvaalt. Het huis met voormalige kruis-
kozijnen met sponning heeft een typisch 
zadeldak en een laag afhellend dakschild. 
De indeling van de achtergevel toont de 
unieke bouwkunst van weleer: een ach-
tergevel van één bouwlaag, een hogere 
vleugel en een lager aanbouwsel onder 
een lessenaarsdak (bestaande uit één hel-
lend vlak). De hoek van het gebouw heeft 
een afgekant penant met ezelsoor. In de 
stallingen onder het oude gebinte nestelen 
jaarlijks heel wat boerenzwaluwen. Boven 
een van de deuren staat 1844 gedateerd 
en naar verluidt werd het oude gebinte 
volledig hergebruikt bij de renovatie. 

Het wagenhuis ten westen werd gebouwd 
in 1886. De toegang ligt op de westelijke 
zijde met vierkante hekpijlers. Vandaag 
worden in de Kaaksmetehoeve Belgische 
trekpaarden gekweekt. 

Via de parallelweg langs de R4 komen we 
in de Pontstraat. 

Waar de weg van de r4 wegdraait, zien we 
duidelijk een reliëfverschil met de top van 
de donk recht voor ons. Deze hogere – en 
bijgevolg drogere – gronden werden en 
worden vooral als akker gebruikt.

In de bocht van de Pontstraat ligt op 
nummer 7 de fraaie boerenwoning ‘De 

Bunt’ (4). Deze boerderij met okerkleurig 
geschilderde bakstenen gevel en groen-
gele luiken met ovale lichtopening in het 
bovenste paneel, heeft op de nok een 
klokkentorentje uit 1700. Dit gedeeltelijk 
omwalde hoevecomplex werd al in 1513 
vermeld als ‘De Buent’. De boerderij is 
toegankelijk via een ijzeren hek tussen 
bakstenen pijlers, rechts met een nis voor 
een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw en de 
heilige Bernadette. Naast de woning staat 
een traditioneel bakhuisje.

Interessant, al was het maar om de naam, 
is ook de hoeve ‘Goed der Assels’ (5) in de 
Sneppenbrugstraat 7-11. In vogelvlucht is 
dat slechts 100 meter van de Pontstraat. 
Dit gebouwencomplex ligt momenteel 
niet meer in de Assels, omdat het door de 
aanleg van de ringvaart in 1969 is afgesne-
den van het gebied. In deze 14de-eeuwse 
hoeve heeft Erasmus nog verbleven. Het 
van ouds bekende Goed der Assels was 
een ‘leen’ dat sinds eind 1400 in bezit 
was van de familie Van Vaernewyck. Zij 
schonk haar bezittingen in de Assels aan 
het Kartuizerklooster in rooigem, dat er 
eigenaar van bleef tot de afschaffing in 
1784. Het complex omvat een herenhuis 
met grote ommuurde tuin met loofbomen 
en een vijver. 

De hoeve ‘Het rijke Gasthuis’ (6) in de 
Pontstraat 10 behoorde destijds aan de 
Gentse leprozerie, een inrichting waar me-
laatsen werden verpleegd en waarvan de 
statuten teruggaan tot 1236. Deze voor-
malige abdijhoeve werd ook al vernoemd 
in het landboek van 1604. 

Aan de Pontstraat liggen verder ook nog de 
voormalige herberg De Piere en de mooie 
Piereput (7). Die put grenst aan ons 12 hec-
tare groot erkende natuurreservaat in het 
zuidelijke deel van de Assels. Dit reservaat 
zal binnenkort nog beter te bekijken zijn 
via een knuppelpad door een bosje naar 
een kijkhut. Vanuit die kijkhut zul je kun-
nen genieten van een schitterend uitzicht 
op het centrale deel van de Assels en links 
ook op de Boterput.

We slaan de grindweg richting Afsneekerk 
in. 

Het ‘Leiehof‘ (8) in de Pontstraat 14 is 
gelegen op het hoogste punt van de As-
sels. Deze site was het toevluchtsoord bij 
uitstek tijdens de talrijke periodieke over-
stromingen van de Leie, waar het gebied 
van oudsher onderhevig aan was. Sinds de 
17de eeuw zijn de Assels dankzij de nor-
bertijnen een bedijkt gebied. Desondanks 
kwamen er nog regelmatig overstromingen 
voor. Na de laatste grote overstroming van 
december 2002 is de Leiedijk verhoogd en 
overal op dezelfde hoogte gebracht. Net 

Van boven naar onder: de Oude Leieput - ‘t 
Goed der Kaeksmede of Kaaksmete - de top 
van de donk aan de Pontstraat -  boerderij 
‘De Bunt’ - ‘Goed der Assels’ in de Snep-
penbrugstraat
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voor de spoorweg werd de dijk bovendien 
verstevigd en beschermd tegen ondergra-
ving door middel van een rij palen. Op die 
manier zijn de inwoners van de Assels nu 
beter beschermd.

Aan het einde van de Pontstraat ligt de 
veerpont van Afsnee.

Aan de veerpont slaan we rechtsaf en 
volgen de Leiedijk.

De afdeling Bovenschelde van Waterwe-
gen en Zeekanaal NV beheert op de toe-
ristische Leie twee veren: één in Afsnee en 
een ander in Drongen-Baarle. Het pontveer 
in Afsnee (dat de verbinding maakt met 
de Pontstraat in de Assels) is een idyllische 
plek. Gelukkig is er niets terechtgekomen 
van de plannen om hier aan het einde 
van de negentiende eeuw een Leiebrug 
te bouwen.

Het tweede veer is een kabelveer tussen 
Drongen-Baarle en Sint-Martens-Latem. 
Dit veer is recentelijk vervangen door een 
nieuw gemotoriseerd veer. Op die manier 
kunnen de vele fietsers en wandelaars nu 
op een comfortabeler en veiliger manier 
de Leie oversteken. De bedieningsuren 
van het veer zijn gevoelig uitgebreid en 
de oversteek duurt nu ook veel minder 
lang dan vroeger. Het veer beschrijft bij 
het varen een cirkelvormige beweging 
van de ene naar de andere oever. De 
nieuwe 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 rol-
stoelgebruikers. Op beide oevers liggen 
vlottende aanlegsteigers van 2,50 meter 
breed, die heel stabiel zijn en dus een 
veilig op- en afstappen mogelijk maken. 
De werken aan het veer zijn een onder-
deel van het Inrichtingsplan recreatieas 
Deinze-Gent van de Vlaamse Landmaat-
schappij (VLM). Onlangs is Baarleveer 
ook opgenomen in de fietsroute van 
het knooppuntennetwerk van toerisme 
Oost-Vlaanderen. Hierdoor is het aantal 
recreanten dat gebruik maakt van de 
veerdienst gevoelig gestegen.

De toeristische Leie is het deel van de Leie 
tussen Deinze en de ringvaart in Gent. Zij 
wordt nagenoeg uitsluitend bevaren door 
boten voor recreatief gebruik. Door de me-
anderende loop en de vele idyllische plekjes 
is dit deel van de Leie zonder twijfel een 
van de mooiste rivierlandschappen in Oost-
Vlaanderen. Dit deel van de Leie was een 
belangrijke inspiratiebron voor schilders 
aan het eind van de 19de en het begin van 
de 20ste eeuw, onder wie Gustaaf Van de 
Woestijne, Albert Servaes, Gust De Smet, 
Constant Permeke, Emile Claus en Frits Van 
den Berghe. De musea in Sint-Martens-

Latem zijn meer dan de moeite om met 
een bezoekje te vereren.

We lopen via de Leiedijk terug naar ons 
startpunt, de Pontbrug. 

tussen de veerpont van Afsnee en de 
Pontbrug passeren we een sluisje met 
opschrift ‘Watering der Assels 1854’. Dit 
sluisje speelt nog altijd een rol in de wa-
terhuishouding van de Assels. Verderop 
komen we nog langs de idyllische plek ‘de 
Drie Leien’ (9). Die wordt zo genoemd 
omdat je op dezelfde plaats zogezegd ‘drie 
Leiearmen’ ziet. Eigenlijk is dit de plaats 
waar de Leie zich in twee takken splitst. 
De noordelijke tak van de Leie die vanaf de 
Drie Leien langs het marktplein en de abdij 
van Drongen en de Goubaulaan stroomt, 
is voor scheepvaart niet bruikbaar, aan de 
aansluiting met de ringvaart ligt immers 
een uiterst lage doorvaart. ter hoogte van 
de Drie Leien zien we aan de overkant de 
Hoge Lake liggen. Dit is een goed bewaard 
onderdeel van de Drongense Meersen. 

Net voor de spoorweg zien we rechts nog 
een natuurgebiedje dat eigendom is van 
Natuurpunt. Hier hebben we intussen een 
hoogstamboomgaard aangeplant en een 
nieuwe wandelverbinding gerealiseerd. 
Eenmaal onder de spoorweg door zien 
we de imposante gebouwen van de Oude 
Abdij weer opduiken.
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Van boven naar onder: de Piereput - het 
‘Leiehof’ in de Pontstraat 14 - de veerpont 
van Afsnee - de toeristische Leie
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Kaart 2: wandelroute op verkenning in en rond de Assels met de belangrijkste bezienswaardigheden


