
Beschrijving omlopen Oost-Vlaanderen wandelt 

Zondag 03 juni 2018     BrielpoortDeinze    34
ste 

Vriendschapstocht 

5 KM De kleinste afstand omvat tevens de kidswandeling 

met tal van verrassingen en leuke activiteiten. Vanuit de 

Brielpoort volgen we het pad langs de Leie naar de ingang 

van het Provinciaal domein de Brielmeersen. Met zijn 40 ha. 

zowat de groene long van Deinze. We wandelen langs de 

vele onverharde paden in een bosrijke omgeving, langs 

mooie siervijvers en het dierenpark met zijn unieke 

ooievaars- en reigerkolonie waarvan reeds succesvolle 

kweekresultaten zijn. Na het verlaten van de Brielmeersen 

dwarsen we de Tweebruggenlaan en wandelen we even 

verder voorbij het museum van Deinze en de Leiestreek 

die voor deze gelegenheid gratis te bezoeken is met geldige inschrijfkaart. Naast 

het museum komen we terug aan in de Brielpoort. 

7 KM Vanuit de Brielpoort volgen we het pad 

langs de Leie tot de Tweebruggenlaan, trekken de 

brug over en volgen een mooi nieuw aangelegd 

wandelpad richting Petegem, wandelen verder 

langs kleine paadjes in de omgeving van het St 

Jozef Rustoord. Na het dwarsen van de 

Kortrijkse Steenweg gaan we richting Oostkouter 

en wandelen verder langs onverharde paden door de vallei van de Kattebeek 

naar de rustpost “Huize Kattebeek” in Petegem. We keren terug langs de 

sportterreinen in de omgeving van het sportcomplex Palestra. We wandelen 

verder door de spoorwegtunnel en komen even verder voorbij de Petegemse St 

Martinuskerk en trekken zo door het St Martinuspark langs een enig mooie 

visvijver met talrijke watervogels even verder wandelen we op het Antoon Van 

Parijspad en steken de Tolpoortbrug over om dan via het Reinbachpleintje het 

administratief center Leiespiegel en even verder komen we langs het museum 

Deinze en de Leiestreek om zo ons eindpunt in de Brielpoort te bereiken. 

 



10 KM Vanuit de Brielpoort volgen we het wandelpad langs de Leie richting 

Leiespiegel en trekken verder langs de Deinse Onze-Lieve Vrouwkerk over het 

Poppoplein met zijn mooie aangelegde kade, 

volgen de trekweg langs de Leie tot in Astene. 

Aan Astene Sas met zijn handbediend 

ophaalbruggetje steken we de Leie over en 

stappen  voorbij de in 1860 gebouwde 

sluismeesters huizen richting rustpost Astene. 

Van hieruit keren we terug langs het Cederpad 

en de Boswachtersdreef door de bosrijke 

omgeving van Astene Dreef, een 800 m lange lindendreef en zo komen we 

langs de Gampelaere hoeve een mooi omwalde hoeve met een historisch 

verleden. Via het spoorwegpad gaan  we richting Petegem komen voorbij de St 

Martinuskerk zo bij de 7 km en trekken samen verder met hen naar de startzaal. 

15 KMDe 15 km volgt het eerste stuk samen met de 7 km tot aan “Huize 

Kattebeke”. Na een eerste rustpost wandelen we door de groene zone van het 

Nieuwgoed en het Patrijspark naar het stadsbos in Astene met zijn vele 

onverharde paadjes en bruggetjes een oase van 

rust. Via de Geboortedreef komen we voorbij 

het “Nieuw Goed te Parijs” een historische 

hoeve van rond 1374 en trekken dan verder 

door het stadsbos langs het vleermuizen hotel 

richting Boswachtersdreef. Via Astene Dreef en 

het wandelpad langs de Ceder komen we in 

onze tweede rustpost Ten hove in Astene. Na 

deze rustpost gaan we samen met de 10 km terug naar de startzaal. 

20 KM De 20 km wandelt samen met de 7 en15 km eerst naar de rustpost in 

“Huize Kattebeek” dan gaan ze verder met de 15 km naar een tweede  rustpost 

in Astene. Van hieruit maken we een lus langs 

Astene Sas, volgen de Leieoever en het lange 

onverharde visserspad om met het 

handbediende Batioveer  de Leie over te 

steken en zo in het prachtige natuurgebied 

rond Vosselare put te komen. Via de kleine 

Pontweg bereiken we de rustpost in Astene 

voor een tweede maal. Samen met de 10 en 15 



km gaan we door de bosrijke omgeving rond Astene Dreef, de omwalde 

Gampelaere hoeve, het spoorwegpad, de St Martinuskerk; St Martinuspark, de 

Tolpoortbrug, het museum om zo de startzaal terug te bereiken. 

25 KM Vanuit de Brielpoort volgen we het wandelpad langs de Leie tot de 

Tweebruggenlaan, trekken de brug over en volgen een nieuw aangelegd 

wandelpad richting Petegem. Langs 

onverharde wandelpaden in een groene 

omgeving stappen we verder in de vallei van 

de Kattebeek, volgen de Surfputweg en 

wandelen we rond de Surfput en via de 

Paddenpoel bereiken we onze rustpost 

“Huize Kattebeek in Petegem. Naar onze 

tweede rustpost gaan we samen met de 15 en 

20 km en zo komen we een eerste keer in Astene. Na onze rust maken we een 

lus samen met de 20km langs Astene Sas, het visserspad, en met de 

handbediende Batio steken we de Oude Leie over en zo naar Vosselare Put om 

even verder terug te komen in de rustpost in Astene. Na een tweede stop in 

Astene  gaan we verder met de 20 km terug naar de Brielpoort. 

32 KM De 32 km wandelt samen met de 25 km eerst naar rustpost één in “Huize 

Kattebeek”. Van hieruit wandelen we door de groene zone van het Nieuwgoed 

naar het stadsbos en via de Geboortedreef komen we voorbij het “Nieuw Goed 

te Parijs” een historische hoeve van rond 1374 en trekken verder door de 

Parijsdreef en het stadsbos naar de Boswachterdreef.  Via Astene Dreef bereiken 

we de rustpost in Astene. Na onze tweede rust maken we samen met de 20 en 25 

km een mooie lus rond een Leiearm en 

Vosselare Put en zo komen we terug in de 

rustpost Ten Hove in Astene voor een 

tweede maal. We wandelen verder met de 

andere afstanden tot aan de Tolpoortbrug 

en gaan van hieruit onze eigen weg via het 

Kaandelpark, Markt en de Stationslaan 

bereiken we het Provinciaal domein de 

Brielmeersen het 40 ha. grote natuur en 

dierenpark om dan even voorbij het museum van Deinze en de Leiestreek terug 

onze startzaal te bereiken. 

WND hoopt jullie een mooie wandeldag te kunnen aanbieden. 


