
ZATERDAG 11 MEI 2019 / 23STE BAZIEL DE CRAENETOCHT 

BACHTE-MARIA-LEERNE / WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE 

START: BASISSCHOOL LEERNE / AFSTANDEN: 4-8-12-15-20KM 

Vanuit de basisschool dicht bij het 

dorpscentrum starten we onze 

tocht. De 4 – 8  en 15 km volgen 

het Kloosterstraatje en de Oude 

Leernse steenweg waar de 4 km de 

vernieuwde Ooidonkdreef 

intrekken en richting Kasteel 

wandelen. De 8 -  15 km wandelen 

richting St. Martens Leerne langs 

kleine wegen door een paar mooie, 

erg groene villawijken bereiken ze via de Tramwegel de rustpost. De12 – 20 km 

stappen door open koutergebied tussen Bachte-Maria-Leerne en Vosselare 

richting St. Martens Leerne. Via het natuurgebied rond de IJsput wandelen ze 

verder langs autoluwe wegen, door 

mooie dreven langs het prachtige 

Kasteel van St. Martens Leerne, 

om dan via de Engelhoek de 

rustpost in St. Martens Leerne te 

bereiken. 

Van hieruit doen de 15 – 20 km 

wandelaars een lus door de groene 

long van het schilderachtig Deurle 

met zijn vele onverharde dreven 

zoals de Rode Beukendreef, Kasteeldreef, Nevelse Warande, De Heide, 

Muldersdreef en Bachterberge. Via de Oude Koeweg en de Oude Pontweg 

trekken we de Leie over en komen terug in de rustpost. 

Nu keren alle afstanden terug door de wijk Amakers om zo de vernieuwde 

Ooidonckdreef te bereiken. We wandelen door de Blauwe Poort, de enige 

overgebleven van de zeven poorten die oorspronkelijk het domein omsloten, 

even verder stappen we voorbij het prachtige 16de  eeuwse Kasteel Ooidonck. 



Via enkele dreven waarvan de naam verwijst 

naar vroegere Kasteelbewoners komen we aan 

de Leiemeersdreef waar de 4 – 8 km rechtdoor 

gaan richting Della failledreef. De 12 – 15 en 20 

km stappen verder langs het Basiel De 

Craenepad richting Maaigem dijk. Door een 

prachtig natuurgebied langs een Oude Leiearm 

komen ze terug bij de 4 en 8 km stappers in de 

Della Failledreef. Om dan via de Duboisdreef, 

de Camping Groeneveld en de Oud Leernse 

steenweg terug te keren in de startzaal. 

 

 


