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START : HUIZE KATTEBEEK 

AFSTANDEN 4-8-12-18-20-25 KM 

Vanuit Huize Kattebeek starten we door de Nieuwgoedwijk. Na een eerste 

splitsing wandelen de 4 km en de 25 km langs kleine rustige wegen en nieuw 

aangelegde paadjes in de vallei van de Kattebeek, de 25 km stappers trekken 

verder langs onverharde paden door het natuurgebied rond de surfput en 

bereiken dan even verder de rustpost in Huize Kattebeek. 

De 8-12-18-20-en 25 km (2x)trekken door Ter Reybroek richting Astene. Via 

kleine wegen komen we in een prachtig 

nieuw natuurgebied en bos met vele 

onverharde paden en wandelen voorbij het 

“Nieuw Goed te Parijs” een historische 

hoeve, om dan langs onverharde paden en 

landwegen door het nieuwe Stadsbos en 

Astenedreef te wandelen en zo onze 

rustpost in Astene te bereiken.  

Van hieruit doen de18-20 en 25 km een lus langs Astene sas met zijn 

handbediend ophaal bruggetje. Via een kleine pontweg stappen we verder 

langs de Leie, en volgen het visserspad langs een Oude Leiearm. Met het 

handbediende Bathioveer steken we de 

Oude Leie over en wandelen verder door 

het prachtige natuurgebied rond 

Vosselare put, om dan via Astene Sas en 

kleine rustige wegen terug te keren naar 

de rustpost  Ten Hove in Astene. 

Waarna alle afstanden terug keren door 

de bosrijke omgeving van Astene dreef   

een 800m lange met lindebomen 



omzoomde dreef. Via de Gampelaere 

dreef stappen we voorbij het “Goed te 

Gampelaere” een mooi omwalde hoeve 

met een rijk historisch verleden, waar 

inder tijd de opdracht gegeven werd voor 

het schilderen van het Lam Gods. Langs 

het spoorwegpad keren we dan terug 

richting Petegem, door de groene zone 

rond het sportcomplex Palestra en de 

paden langs de Kattebeek bereiken we terug onze startzaal. Hier kunnen we ons 

te goed doen aan een lekkere ijscoupe WND. 

 

 

 


