
ZATERDAG 12 NOVEMBER / 35 STE WANDELMEEDAG 

WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE 

START BACHTE-MARIA-LEERNE (BASISSCHOOL) 

VIGAALTOCHT  /   AFSTANDEN 4-6-10-15-20 KM 

Vanuit de basisschool starten we 

onze tocht, de 4en 6 km wandelen 

via de Oude Leernsesteenweg en 

camping Groeneveld door de Della 

Faille- en de Graaf Henridreef 

voorbij het prachtige Kasteel 

Ooidonk. Langs de met kasseien 

geplaveide en met lindebomen 

omzoomde Ooidonkdreef stappen 

ze door de  Blauwe Poort, de enige overgebleven van de zeven poorten die 

vroeger het domein omsloten en komen even verder voorbij de woning van 

wijlen priester, dichter E.H. Baziel De Craene en stappen langs een dorpswegel 

en de kerk naar onze rustpost. Hier gaat de 6 km (2x) richting St-Martens-

Leerne door mooie villawijken in een groene omgeving via enkele 

wandelpaadjes en de Oude Leernsesteenweg terug naar de startzaal. 

De 10 – 15 - 20 km starten samen met de 4 en 6 km tot aan de Della Failledreef 

waar ze afsplitsen. Via de Leie wandelen ze over de Maaigemdijk door het 

mooie natuurgebied van de Oude Leiemeander richting Astene. Aan Astenesas 

met zijn handbediend ophaalbruggetje trekken ze de Leieoever over en 

wandelen dan verder door een 

villawijk om zo de rustpost in 

Astene te bereiken. 

Hier doen de 15 en 20 km 

stappers een lus langs Astene 

dreef, door het Stadsbos en het 

prachtige natuurgebied rond 

Goed te Parijs om verder langs 

de Boswachtersdreef en het 

Cederpad onze rustpost in zaal 



Ten Hove te bereiken. 

Daarna keren alle afstanden terug via de 

Hellestraat en het Sas,stappen langs de 

River Ranche wandelen het kleine brugje 

over en trekken verder langs het Basiel 

De Craene pad richting Bachte-Maria-

Leerne. Via de Leiemeersen en de Graaf 

Henridreef waar ze de 4 en 6 km 

wandelaars vervoegen komen ze voorbij 

het domein Ooidonk met zijn prachtig 

kasteel, de groene long van Deinze. Via 

de Ooidonkdreef en de stille dorpskern 

komen ze terug in de startzaal waar voor iedere wandelaar een stuk fruit ligt te 

wachten bij de afstempeling. 

 


