ZONDAG 4 JUNI 2017 / 33STE VRIENDSCHAPSTOCHT
PETEGEM / WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DENZE
START: HUIZE KATTEBEEK / AFSTANDEN/ 4-8-12-18-20-25KM
Vanuit Huize Kattebeek starten we door de groene omgeving van het
sportcomplex. Na een eerste splitsing wandelen de 4 en de 25 km (1 x) langs de
mooie paadjes en bruggetjes in de vallei van de Kattebeek en de Paddenpoel. De
25 km volgen verder de onverharde Surfputweg en wandelen door het
natuurgebied rond de Surfput, waarna ze samen met de 4 km langs kleine wegen
en vele paadjes in de omgeving van de Kattebeek terug de startzaal bereiken.
De 8-12-18-20-25 km(2 x) trekken richting Astene, volgen de onverharde paden
in de omgeving van Palestra, het
spoorwegpad en de
Gampelaeredreef. Zo komen ze aan
het “Goed te Gampelaere” een mooi
omwalde hoeve met een rijk
historisch verleden, wandelen verder
door Astene Dreef een prachtig met
lindebomen omzoomde dreef. Ze
trekken links het bos in waarna de
8-18 km afsplitsen en het onverharde
pad volgen langs de parkbegraafplaats om dan via het spoorwegpad de rustpost
in Astene te bereiken. De 12-20-25 km volgen het bospad en het
boswachterdreefje. Via het Cederpad en de spoorweg komen ze in de rustpost
Ten Hove in Astene aan.
Van hieruit doen de 18-20 25
km een lus langs Astene Sas met
zijn handbediende
ophaalbruggetje, volgen de
Leieoever langs de River Ranch
en stappen verder langs het
Baziel De Craenepad, de
Leiemeersen en de Della
Failledreef naar de

Maaigemdijk, trekken het
bruggetje over om dan via Astene
Sas langs kleine wegen door een
mooie villawijk de rustpost in
Astene een 2de maal te bereiken.
Alle afstanden keren nu terug langs
Astene Dreef, links het stadsbos
ingaan, de Boswachterdreef volgen
door de Parijsedreef wandelen en
voorbij het “Nieuw Goed te Parijs”
stappen een historische hoeve en volgen de Geboortedreef en wandelen verder
door bosjes en onverharde paden met bruggetje door dit schitterend
natuurgebied. Via het Patrijspark en de wijk Ter Reybroeck keren we terug naar
Petegem. Door de groene zone van het Nieuwgoed bereiken we terug ons
vertrekpunt Huize Kattebeek.
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