
DINSDAG 11 OKTOBER 2016 / 2DE DAG VAN DE WEEKTOCHT 

WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE (WND) 

START VOETBALKANTINE SK DEINZE  

AFSTANDEN 6-10-14-20 KM  

Vanuit de kantine van het voetbalstadion aan de rand van de Brielmeersen wandelen we richting  

Congoplein. Na een eerste splitsing trekken de 10 en 14 km de vaartbrug over en gaan richting 

Zeveren. De 6 – 20 km gaan richting markt waar de 

20 km zich afsplitsen. De 6 km wandelen verder 

over de markt, het Emiel Clausplein, langs de Onze 

Lieve Vrouwkerk en het Poppoplein, om dan via 

het Antoon Van Parijspad en de Oude Leievijver de 

rustpost Brielpaviljoen aan de ingang van de 

Brielmeersen te bereiken. Hierna wandelt de 6 km 

volledig door het 40 ha groot natuur en dierenpark 

naar het eindpunt. 

De 20km trekken na de splitsing op de markt verder 

langs het Ricardplein en het Schipdonckkanaal 

richting Bachte. Via de Filliersdreef en het Hazzelpad stappen ze verder door de Rekkelinge, langs 

de stokerij Filliers en Hullage richting Leie, 

volgen het jaagpad en het Poppoplein om 

verder via het Antoon Van Parijspad en de 

Leievijvers de rustpost te bereiken. 

De 20 km stappers wandelen verder door de 

Brielmeersen,de Mouterijdreef en het 

Kaandelpark, trekken  de Vaartbrug over en 

komen bij de 10 – 14 km stappers. Via de Oude 

Brugse Poort en het Kouterpad wandelen ze 

verder over het knuppelpad door het 

natuurgebied Zeveren Planke. Via het 

dorpspleintje en enkele onverharde wegen komen ze in de rustpost Te Lande in Zeveren. Hierna 

komen alle afstanden terug door de Blekerij en de lange Meerskant. Via de Kauwe  en Westaarde 

gaan ze langs een smalle veldweg richting Oude Leie en volgen het trekkerspad langs de Leieoever 

richting Deinze.Ze wandelen verder door Dhoye volgen het Schipdonckkanaal stappen de 

Dosschebrug over om dan via de Stadionlaan en de weg naar de Brielmeersen terug de startzaal te 

bereiken. 
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