
ZATERDAG 13 MEI 2017 / KIP EN EITOCHT 

DEINZE VTI / WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE (WND) 

START: VTI LEON DECLERQSTRAAT 1  / AFSTANDEN: 6-10-15-20KM 

Vanuit de ruime startzaal van het VTI starten we onze tocht. Na een eerste 

splitsing slaan de 6 km rechtsaf en wandelen 

door de groene wijk Ten Bosse richting stokerij 

Filliers. Via de autovrije Neerstraat en de 

Rekkelinge stappen ze verder langs het 

Bathiopad en door de mooie tuinen van het 

MPI bereiken ze de rustpost in Bachte. 

De 10 – 15 – 20 km wandelen richting de Leie, 

komen voorbij de Deinse OLVrouwkerk en 

stappen verder langs de kade van het 

Poppoplein en de autovrije Leieoever richting 

Bachte. De 15 – 20 km volgen het Visserspad 

door een prachtig natuurgebied rond de Oude Leie, terwijl de 10 km door het 

natuurgebied rond Vosselareput wandelen en met het handbediende Bathio veer 

de Oude Leie oversteken. Waarna ze samen met de 15 – 20 km via de mooie 

wandelpaden van het MPI de rustpost bereiken. 

Van hieruit doen de 15 – 20 km een 

lus langs het authentieke 

dorpspleintje van Bachte, de 

Leiekant, de Della Failledreef en de 

Maaigemdijk, om dan via de Kleine 

Pontweg door het natuurgebied rond 

Vosselareput te trekken. Met het 

handbediende veer steken ze de Leie 

over en komen zo terug in de rustpost 

MPI in Bachte. 

Daarna keren de 6 – 15 km terug via Dulakker en het Harzelpad en wandelen 

verder langs het Schipdonkkanaal terug naar de startzaal. 



De 10 – 20 km stappen richting 

Vosselare en wandelen door een 

bosrijk gebied in de omgeving van 

de Vaart. Via de landelijke 

Groenstraat en een oude kasseiweg 

trekken ze verder langs het 

Schipdonkkanaal richting Deinze, 

waar de 20 km nog een ommetje 

maken door het mooie Kaandelpark 

en de Mouterijdreef om dan via de Leie, het nieuw aangelegde Reinbachplein en 

de markt te wandelen en even verder het eindpunt te bereiken. 

Hier wacht voor iedere wandelaar een mooi bloemetje(gratis) en een lekkere 

ijscoupe mits betaling. 

 


