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GORDEL DER LEIESTREEK / AFSTANDEN 4-7-12-18-20-24-30 km 

Vanuit de ruime startzaal van het VTI  

wandelen we richting Leie. Via de Deinse 

O.L.Vrouwkerk (een merkwaardig 

monument opgetrokken in 

Scheldevroeggotiek met tal van 

kunstschatten) komen we aan het 

Poppoplein met zijn wandelpromenade. 

Hier splitsen de kleinste afstanden, 

volgen de Leieoever en trekken door 

Tenbosse naar de rustpost. Daarna 

wandelt de 7 km door het prachtige 36 ha 

groot natuur en dierenpark de 

Brielmeersen en het Kaandelpark terug 

naar de startzaal. 

De 12-18-20-24-30 km stappers trekken 

de Tolpoort brug over, volgen het Antoon 

Van Parijspad en een mooi wandelpad langs een Oude Leie visvijver in de 

omgeving van de Petegemse Sint- Martinuskerk., om dan langs Machelen 

binnenweg, de Leieoever en kleine veldwegen de rustpost in Machelen te 

bereiken. 

Hier doen de 18-20-24 en 

30 km een lus richting 

Olsene, ze wandelen 

langs het Raveel museum 

en de mooie zitkade aan 

de Leiebocht,langs het 

pleintje De Nieuwe Visie 

en de woning van 

kunstschilder Roger 

Raveel volgen verder de 



Modest Huys wandelroute en komen voorbij Olsene Rotse een gekend 

bedevaartsoord. Door mooie dreven 

wandelen we voorbij het Kasteel van 

Olsene (een prachtige waterburcht in 

1854 in Vlaamse neo renaissancestijl 

opgericht) en zo bereiken ze even 

verder de rustpost in Olsene. Van 

hieruit doet de 30 km  nog een lus door 

het mooie  Zultse Natuurgebied de 

Neerhoek en onverharde dreven langs 

de Leie. Na een 2 de stop in Olsene 

keren de 20-24 en 30 km terug langs 

kleine veld en landbouwwegen om dan 

samen met de 18 km via het Raveel 

wandelpad en het mooie natuurgebied 

rond Machelen Put  terug de rustpost 

aan te doen in Machelen. 

Hierna keren alle afstanden terug langs het dorpspleintje met zijn mooie 

grondfontein,langs enkele onverharde wandelpaden en het Torenpark wandelen 

we richting Brielmeersen het 36 ha groot natuur en dierenpark de groene long 

van Deinze. Via de markt en het Kaandelpark komen we terug in de startzaal. 

PRETTIGE WANDELING. 

https://www.facebook.com/wandelclubdeinze/ 

https://www.facebook.com/wandelclubdeinze/

