
Zondag 7 juni 2020 

36ste Vriendschapstocht – Petegem – 

Deinze 

Afstanden 4-8-12-18-20-25 km 

Vanuit Huize Kattebeek starten we onze tocht 

door de groene zone in de Nieuwgoedwijk. Na 

een eerste splitsing wandelen de 4 km en de ( 25 

km eerste keer ) langs mooie paadjes door de 

vallei van de Kattebeek richting  Paddenpoel. 

Via de Slooversdreef stappen ze naar een nieuw 

aangelegde groenzone in de omgeving van het 

Kakelstraatje en wandelen verder langs 

onverharde paden rond de Surfput, volgen de 

Surfputweg naar de Nieuwgoedwijk om dan via 

de Kattebeek de rustpost te bereiken, Huize 

Kattebeek voor 25 km. Einde voor 4 km. De 8-15-18-20-(25km tweede maal )trekken 

door het groen van het Nieuwgoed naar de wijk Ter Reybroek via het Patrijspark 

wandelen ze richting Astene en stappen door het stadsbos met zijn vele onverharde 

paden, veeroosters en bruggetjes en door het mooie natuurgebied rond de 

historische hoeve het Nieuwgoed te Parijs. Om dan via de Parijsdreef en het 

boswachtersdreefje de rustpost in Astene te berieken. Van hieruit doen de 18-20-25 

km een lus langs Astene sas met zijn handbediend ophaalbruggetje, volgen de 

leioever en de Kleine Pontweg en stappen verder door het prachtige natuurgebied 

rond Vosselare put. Met het handbediende 

Bathio veer steken we de oude leie over en 

volgen het enig mooi visserspad om dan via 

de leieoever en het sas terug richting rustpost 

ten hove Astene te wandelen. Waarna alle 

afstanden terug keren door de bosrijke 

omgeving van de parkbegraafplaats en 

Astene dreef ( een 800 meter lange 

lindendreef  ). Langs de Gampelaere dreef 

wandelen we voorbij het “ Goed te 

Gampelaere” een mooi omwalde hoeve die 

omstreeks 1430 in bezit was van Joos Vydt en 

Elizabeth Borluut, dit zijn de opdrachtgevers van het “ Lam Gods” en zij staan beiden 

op het schilderij afgebeeld. Via het spoorwegpad keren we terug richting Petegem. 

Door de groene zone rond het sportcomplex Palaestra en de paadjes langs de 

Kattebeek bereiken we terug de startzaal. 


