
URSEL en het Drongengoed
Vanuit het dorp landbouw, natuur én een vliegveld ontdekken

Routegegevens

Aantal kilometer:     10,9 km

Parcours: grotendeels vlak, maar hier en daar licht 

glooiend 

verhard en overharde wegen

Troeven: * Trage wegen

* Bos van het Drongengoed

* Het vliegveld van Ursel

* De Drongengoedhoeve

Startplaats: Dorp Ursel, Sint-Medarduskerk

Parking: Naast de kerk, Eeklostraat 6a, Ursel

Signalisatie: Bijgevoegde wegbeschrijving via QR-

code (tot 13 juni: pijlen LG)

Routebeschrijving
Aan de kerk steken we over en we kiezen daar richting FKP 70. Onderweg passeren we het oude klooster, maar we gaan daar
rechtdoor FKP 70. Daar aangekomen wandelen we verder richting WKP 72 en vervolgens naar WKP 71. Daar zijn we al aan het einde
van de startbaan en we gaan errond door vervolgens het pad naar WKP 70 te kiezen. Daar aangekomen kiezen we richting WKP 36.
Verder door het bos naar WKP 16. Bij WKP 16 gaan we niet verder langs de Drongengoedweg, maar kiezen we links terug de richting
startbaan door WKP 15 te volgen. In de buurt van de startbaan – ga maar eens tot aan de rand van het bos tijdens het weekend of op
feestdagen – dan is er actie te zien. Bij WKP 15 naar WKP 14 om vervolgens WKP 13 de Drongengoedhoeve (toiletmogelijkheid en
catering) te ontmoeten. Daar vervolgen we onze weg via WKP 12 en 11. Daar aangekomen zijn we bijna aan het begin van de
startbaan. We stappen verder richting WKP 76. Onderweg passeer je een bord van de militaire vliegbasis. Tijdens het weekend kun
je tot een van de clubhuizen van de vliegclubs gaan. Bij WKP 76 kiezen we vervolgens richting WKP 75. Onderweg kunnen we de
toegangsweg naar de andere vliegclub ontmoeten. Bij WKP 75 kiezen we verder richting WKP 84 en komen zo op de startplaats. Daar
zijn zeker voldoende horeca-gelegenheden, waar we de fijne wandeling kunnen ‘evalueren’. Een fijne wandeltocht !

Legende: WKP: wandelknooppunt (bruin) - FKP: fietsknooppunt (groen)

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langsheen de route en stuur deze digitaal door naar  
oostvlaanderen@landelijkegilden.be.  Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde 
van 25 euro.  Daarbovenop verloten we onder alle ingezonden foto’s een weekendje ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 
euro. 

Met dank aan Landelijke Gilde Ursel
Start
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Enkele hoogtepunten 1. Sint-Medarduskerk Ursel
De Sint-Medarduskerk in Ursel is een landelijk kerkje waar de toren en het koor als monument geklas-
seerd zijn. De artistieke waarde van de kerk ligt vooral in het 17de- en 18de-eeuwse meubilair waaronder
een schitterend gebeeldhouwde barokke preekstoel en het uitzonderlijk orgel van 1749 van Pieter van
Peteghem senior, de peetvader van deze orgelbouwersfamilie. De eerste vermelding van een kerk in Ursel
dateert van 1171. Nadat Ursel in 1381 vernield werd door de Gentse Witte Kapoenen, werd de kerk
heropgebouwd.

2. Oude Klooster –WZC Onderdaele
Het Klooster van de Heilige Ursula was - als gemeenschap - gedurende 155 jaar gevestigd in Ursel. De
Heilige Ursula verwees naar een van de patronen van de parochie te Ursel. Bij aanvang in 1859 was het
een klooster, school, ouderengesticht en een opvang van wezen onder de leiding van de Congregatie van
de Franciscanessen uit Gent, kortweg Crombeen genoemd. Ook stond er een boerderij, zodat men kon
voorzien in de eigen voedingsbehoefte. Een activiteit die in de jaren 60 werd stopgezet. Voor WO II werd
de wezenopvang afgebouwd. De school verhuisde in 2012 en het beheer en werking van het woonzorg-
centrum kwam in handen van vzw Zorg-Saam. Nu biedt WZC Onderdale zowel woonzorgcentrum, kort-
verblijf als dagverzorging aan voor ouderen met een licht tot zware zorgbehoefte en met een lichte of
ernstige vorm van dementie.

3. Schaapskudde
Deze weiden zijn wacht- en graasweiden voor de schapen, die hier in het Drongengoed ingezet worden
door Natuurkudde vzw voor natuurbeheer. Vanaf april tot november loopt herderin Leen Ricour met een
kudde van meer dan 200 schapen in deze gebieden om de waardevolle heischrale graslanden, droge
heide en percelen met dopheide en zonnedauw te optimaliseren. Ze kiest hiervoor typische schapen-
rassen als bv. Lüneburger heideschapen, Ardense Voskoppen en Houtlanderschapen. Deze gedijen in
voedselarme gebieden en eten taaiere kruiden en zelfs takjes en jong schors. Leen biedt ook enkele
arrangementen aan waarbij je het herders voor een dag kan meemaken. www.natuurkudde.be

4. Drongengoed en de Drongengoedhoeve
In de 13e eeuw werd dit gebied verworven door de Norbertijnenabdij van Drongen van Johanna van
Constantinopel. De monniken probeerden het gebied te ontginnen, maar door de aard van de
ondergrond (zure klei) kon er slecht ‘geboerd’ worden. Om toch enige productie te hebben werden deze
gebieden planmatig aangelegd en beplant en werd een rendabel landbouw- en bosbeleid gevoerd. Er
kwam een damvorming drevenpatroon aangelegd. Onder abt de Stoop (1740-1767) groeide deze hoeve
uit uit tot het grootste (700 ha) bosexploitatiecentrum van Oost-Vlaanderen. In de Franse Revolutie
werden de kerkelijke goederen verbeurd verklaard en verkocht. De familie Van Damme uit Eeklo kreeg in
1936 de hoeve in handen en renoveerde ze tot de huidige vorm. Door de aanleg van het vliegveld in 1953
kreeg een 190 ha van de oorspronkelijke hoeve (vooral bos) de status van militair gebied.

5. Vliegveld –militaire basis
Het huidige vliegveld is begin de jaren ’50 aangelegd als reservevliegveld voor de NAVO. Voor de aanleg
ervan werd een deel van de betonplaten van het oorlogsvliegveld B-67 gebruikt, dat iets zuidelijker was
gelegen. Sinds de val van het IJzeren Gordijn en minder dreiging van het Warschaupact werd het vrijge-
geven door de NAVO in 1993. Het heeft een grote start- en landingsbaan van bijna 3 km met daarnaast
een taxibaan. Bijna 750 m ervan mag voor burgerlijke doelstellingen worden gebruikt. Momenteel wordt
het gebruikt door eigenaren van privévliegtuigen en ultralight vliegtuigen. Tijdens het weekend en op
feestdagen wordt het ook gebruikt door de Vliegclubs Aero Club Brugge en de Vliegclub Ursel.

6. De volksheld Pierlala
In Ursel krijgt de volksheld Pierlala een speciale verering. Het is een legendarisch figuur vooral bekend in
Vlaanderen en Duitsland, Het enige tastbare is een houten beeldje van de betrokkene en opmerkelijk is
de gelijkenis met dat van Stade (D) waar hij Beurlala heet. Sommigen menen dat hij mee geëxporteerd is
naar ginder door Vlamingen die gevlucht zijn omwille van de godsdienstoorlogen. Anderen beweren dat
Vlaamse werklieden reeds in de 14e eeuw naar Duitsland zijn uitgeweken om daar mee te helpen bij de
ontginning van de heidegronden. Gent kent ook zijn Pierke Pierlala, maar hij heeft een ander kostuum.
Op de Urselse wijk de Katerhoek rijpte het idee om Pierlala elk jaar opnieuw tot leven te roepen in een
Pierlalastoet. Eens opgestaan uit zijn kist start de rondgang door Ursel en wordt zijn leven in tal van
taferelen uitgebeeld van de geboorte tot de begrafenis. De stoet kadert ook in een jaarlijks thema zodat
rond de traditionele opvoering een wisselend scenario kan worden geschreven. Pierlala is een levens-
lustig iemand, een flierefluiter die de optimistische kant van het leven ziet en zich weinig aantrekt van de
gevestigde orde.

Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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